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08 Qershor 2016 - Anëtarë të familjes Capja qëllojnë mbi policinë në Elbasan;
20 Maj 2016 - Nga zbardhja e vetdeklarimeve të deputetëve të Parlamentit rezultojnë 5 deputetë të
koalicionit të majtë dhe 5 deputetë të koalicionit të djathtë me precedent penal;
15 Maj 2016 - Shpallet në kërkim nga Policia Shqiptare, Klemend Balili, ish-drejtor i Shërbimit të Transportit
Rrugor të Sarandës, i ashtëquajturi nga media si“Eskobari i Ballkanit”;
18 Prill 2016 - Arrestohen Emiliano Shullazi, Blerim Shullazi dhe Gilmano Dani, me akuzat për “shtrëngim dhe
dhënie pasurie” si dhe “shkatërrim prone me eksploziv”;
03 Shkurt 2016 – Vriten 3 persona dhe plagosen 5 të tjerë në një lokal në Elbasan, nga persona të
paidentifikuar të veshur me uniforma policie;
14 Janar 2015 - Zbulohet një laborator kokaine në Xibrakë të Elbasanit;
24 Qershor 2015 - Vritet në Lazarat efektivi i RENEA-s, Ibrahim Basha;
05 Shtator 2015 - Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste përjashton deputetin Armando Prenga për
përfshirjen e tij në një incident me armë në qytetin e Laçit;
08 Shtator 2015 -Jep dorëheqjen nga mandati i tij ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Ndoka për shkaqe
që lidhen më një precedent penal në shtetin italian;
26 Nëntor 2015 - Ish Deputeti i Partisë Demokristiane Mark Frroku jep dorëheqjen nga mandati i deputetit
deri në përfundimin e gjykimit në lidhje me disa precedente penalë në shtetin e Belgjikës;
5 Janar 2014 - Arrestohet Julian Sinanaj, i dyshuar për kryerjen e 27 vrasjeve me pagesë;
26 Qershor 2014 - Ekzekutim i tipit mafioz i bankierit Artan Santo në zonën e ish-Bllokut në Tiranë;
9 Shtator 2011 - Humb jetën gjyqtari Skerdilajd Konomi, si pasojë e shpërthimit me eksploziv të makinës
së tij në rrugën kryesore të Vlorës;
25 Tetor 2010 - Vritet Kryetari i Komunës Tërthorë, Kukës, Remzi Veseli;
2 Maj 2009 - Vritet pranë banesës së tij në Roskovec, Fier, Deputeti i PS, Fatmir Xhindi; dhe
18 Qershor 2009 - Ekzekutohet me eksploziv në makinën e tij Kreu i PDK në Malësinë e Madhe, Aleks Keka.
‘Politika’, ‘biznesi’ dhe ‘krimi i organizuar’ – janë emëruesit kyç të episodeve të mësipërme, të cilat si shumë të tjera si këto kanë
qenë një goditje ndaj sigurisë publike dhe sfidë për shtetin. Episode të tilla janë ndjekur gjithmonë nga debate të forta, retorika
politike apo edhe aksione politike ose ligjore. Si zakonisht, vëmendja është përqendruar ngushtësisht tek pasojat, dhe aspak te
rrethanat të cilat kanë krijuar hapësirat dhe kanë lejuar kriminelët që të përdorin dhunë të tejskajshme. Për fat të keq, akte si këto
më sipër nuk përbëjnë risi, pasi ekzekutimet me plumb, eksploziv apo prerje koke nga bandat kriminale kane ndodhur rëndom edhe
në të shkuarën duke u shenjuar në memorien kolektive. Megjithatë, në Shqipëri e shkuara vazhdon të përsërisë vetveten.
Në dhjetor 2015, Shqipëria miratoi një ndër ligjet më të ashpër penal në Evropë kundër përfshirjes së personave të
inkriminuar në politikë dhe vendimmarrje. I ashtuquajturi ligji për “dekriminalizimin1” është një përpjekje për të korrigjuar një
fenomen i cili ka lulëzuar për shkak të terrenit të favorshëm të krijuar ndër vite në vendin tonë. Për të njohur më mirë këta
faktorë dhe natyrën e organizimeve kriminale në Shqipëri, që nga shfaqja e tyre e deri në ditët e sotme, janë grumbulluar,
përpunuar dhe analizuar një sërë të dhënash cilësore dhe sasiore, me karakter social, ekonomik dhe politik nga viti 1990
e deri në ditët e sotme. Përmes shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm vendimesh gjyqësore te dhena nga gjykatat
e rretheve si dhe te zhvilluara ne te gjitha shkallët ne periudha të ndryshme, është bërë i mundur ofrimi i një tabloje të
qartë të shfaqjes, zhvillimit dhe sofistikimit të 50 strukturave të organizuara kriminale, të cilat kanë vepruar në formën e
bandave të armatosura, organizatave kriminale dhe grupeve të strukturuara kriminale. Ekspertë të ndryshëm si gjyqtarë,
prokurorë, avokatë, punonjës policie si dhe gazetarë investigativë kanë ofruar këndvështrimet e tyre rreth natyrës dhe
veçorive të organizimeve të ndryshme kriminale. Studimi, i cili ka karakter kombëtar, është pasuruar me 5 raste studimore
të organizimeve kriminale që kanë vepruar në lokalitete dhe periudha të ndryshme.
1. Ligji nr. 138/2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike”
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Objekti i këtij Studimi është evidentimi i shfaqjes dhe evoluimit të strukturave të krimit të organizuar gjatë periudhës
1990-2015, nëpërmjet kuptimit më të mirë të tipologjisë së organizimeve kriminale shqiptare, që prej shfaqjes së
tyre në fillimet e viteve 1990 e deri në vitin 2015. Nga ana tjetër, ky studim ka si qëllim të nxjerrë në pah shkallën e
sofistikimit të krimit të organizuar dhe situatën aktuale të tij në disa qytete kryesore të vendit. Studimi identifikon
dhe analizon gjithashtu disa faktorë ekonomik dhe social të cilët ekspozojnë shoqërinë shqiptare ndaj krimit të
organizuar.
Ky Studim vjen si një domosdoshmëri e cila ndihmon studimet e kësaj fushe nga njëra anë, por nga ana tjetër shërben
edhe si një platformë analitike për të informuar politikat kundër krimit të organizuar shqiptar në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar. Ky Studim ofrohet gjithashtu në një moment kritik për “tranzicionin” që po kalon shteti i së drejtës
në Shqipëri, siç është miratimi i paketës kushtetuese të Reformës në Drejtësi2 dhe nevoja për aprovimin e rreth 41
ligjeve të tjera në mbështetje të reformës.3 Disa prej ligjeve me interes të miratuara deri në dhjetor 2016 përfshijnë:
Ligji “Për legjitimitetin e personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”; Ligji “Për organizimin dhe
funksionimin e Institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”4 i cili hedh bazat për formimin e
ProkurorisësëPosaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të Njësisë së Pavarur Hetimore; si dhe
Ligji “Për Rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.5 Njëkohësisht, rëndësi të
veçantë paraqet formimi i strukturave speciale të hetimit të krimit sic është “Byroja Kombëtare e Hetimit”.6
Për të kuptuar rrethanat në të cilat u shfaqën format e para të krimit të organizuar në vend, janë analizuar një sërë
faktorësh shoqërorë, politikë dhe ekonomikë të pranishëm pas ndryshimit të sistemit politik. Faktorë si të ardhurat
e ulëta për frymë (më pak se 20 dollarë në muaj për kokë në 1992),tkurrja me rreth tre herë e ndërmarrjeve aktive
(nga 6607 të tilla para 1993 në 2759 në 1997), dobësia e institucioneve shtetërore përballë lulëzimit të veprimtarive
të paligjshme (koefiçienti mesatar i veprave penale për periudhën 1994-2014 llogaritej 170,7)7, lejimi dhe shembja
e firmave piramidale (1.5 miliard dollarë të investuara në total) dhe hapja e depove të armatimit (550 mijë armë
në qarkullim të lirë) shkaktuan valë masive emigrimi (tkurrje me 10 për qind e popullsisë së përgjithshme nga 199420014), kaos, ndjenja të pasigurisë së jetës, ndërtimin e strukturave paralele të shtetit (‘komitetet e shpëtimit’),
korrupsion, kriminalitet dhe lulëzim të strukturave të organizuara kriminale. Nga ky terren i favorshëm kriminal
përfituan individë me precedentë penal dhe banda të armatosura, të cilat vepruan në një marrëdhënie komplekse
me politikën dhe biznesin.
Ky studim pasi nxjerr në dritë forma të krimit të organizuar qysh në regjimin komunist, siç ishte rasti i njësisë
speciale “101K” për kontrabandimin e cigareve, shpjegon se si ish agjentë të Sigurimit, ushtarakë, policë, shoferë të
cilët kishin patur mundësinë të lëviznin jashtë vendit si dhe sportistë të dikurshëm shfrytëzuan përgatitjen, njohuritë
dhe lidhjet e tyre me diasporën për të përfituar nga veprimtari të paligjshme si kontrabanda dhe trafikimi. Pjesë
e kanaleve të paligjshme u bënë dhe segmente shtetërore dhe politike, në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe tërthortë.
Përgjatë tranzicionit politik, organizimet kriminale kanë shfaqur tipare të ndryshme në përshtatje të zhvillimeve të
kohës duke shkuar gradualisht drejt sofistikimit.
2. Projekt Amendamentet kushtetuese kanë kaluar me ligjin nr. 76/2016, ,dt 22.07.2016.
3. Shiko të paketën e plotë të ligjeve të planifiuara sipas reformës në në ëebsitin zyrtar të Komisionit të Posacëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.
Aksesuar në http://www.reformanedrejtesi.al/baza-ligjore
4. Ligji nr. 138/2015 “Për legjitimitetin e personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
5. Ligji nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Institucioneve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”. Ligji nr 84/2016 “Për Rivlerësimin kalimtar
të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë
6. Ligji “ Për Policinë e Shtetit”, nr. 108/2014 i ndryshuar në vitin 2016.
7. Koeficienti i kriminalitetit është një parametër që mat kriminalitetin në një mjedis të caktuar në raport me popullsinë e atij mjedisi, pra tregon shkallën e konsumimit
të veprave penale (krimeve ose kundërvajtjeve), duke e vendosur këtë të dhënë përballë numrit të personave. Si rregull ai shpreh numrin e krimeve për 100.000 banorë.
Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë (Vjetarët Statistikorë 2004-2014) për numrin e krimeve dhe të veprave penale, dhe në të dhënat e
INSTAT për popullsinë (e cila është llogaritur bazuar në projeksionet e popullsisë nga të dhënat e censusit 2011)
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Për shkak të tipareve të veçanta të evoluimit të strukturave kriminale ndër vite, studimi është ndarë në dy periudha
kohore (1990-2003 dhe 2004-2015), duke ofruar njëkohësisht një lehtësi në të kuptuarin e karakteristikave të tyre.
Strukturat më të rrezikshme kriminale që kanë vepruar në Shqipëri deri në vitin 2003 janë marrë në shqyrtim me
qëllim për të kuptuar natyrën, si dhe faktorët që kanë lejuar dhe nxitur shfaqjen dhe lulëzimin e tyre. Analizimi i një
sërë vendimesh gjyqësore kundër drejtuesve dhe pjesëtarëve të këtyre strukturave kriminale ka mundësuar ofrimin
e një tabloje të përbërë nga karakteristika si njohjet dhe lidhjet midis tyre, niveli i armatimit dhe dhunës së përdorur,
ndërveprimi me agjencitë ligjzbatuese, prokurorinë dhe gjykatat, si dhe veçori të tjera. Pohimet e ekspertëve të
intervistuar dhe burime të shkruara dëshmojnë për më tepër, lidhje të tyre me parti politike dhe politikanë të caktuar
në vend, gjatë periudhës së analizuar. Anësia partiake dhe ndërveprimi me politikën paraqitet te disa prej bandave
të armatosura që kanë vepruar në rajone si Tirana, Durrësi, Elbasani, Vlora, Korça, Berati, Fieri, Lushnja, dhe Tropoja.
Rreth vitit 2003, format e hershme të krimit të organizuar në vend filluan të evoluojnë dhe përshtaten ndaj
ripërtëritjes së institucioneve, forcimit të hetimeve, ndjekjes penale dhe goditjes ndaj tyre. Kryesisht pas vitit 2005,
strukturat e dikurshme të bandave të armatosura apo organizatave kriminale u zëvendësuan gradualisht me rrjete
kriminale të përbëra nga grupe autonome, mjaft efikase dhe fluide, me role dhe përgjegjësi në segmente të caktuara
të veprimtarive të paligjshme kriminale.

Analiza e Riskut (2004-2015)
Duke filluar nga viti 2003, strukturat e organizuara kriminale në vend filluan të sofistikohen në përgjigje të forcimit
gradual të institucioneve shtetërore. Disa tregues të sofistikimit janë diversifikimi i veprimtarive të paligjshme
në të cilat ata përfshihen, përshtatja e trajtave horizontale në formën e rrjeteve kriminale, përdorimi gjithmonë e
më tepër i një gjuhe të koduar, përdorimi i numrave celularë të posaçëm të cilët aktivizohen vetëm për kryerjen e
trafiqeve si dhe përdorimi i korrierëve të ndryshëm.
Më vonë, nga viti 2008 e më pas vihet re se grupet shqiptare forcuan ndjeshëm pozitat e tyre në rrjetet ndërkombëtare
të trafikut, sidomos atë të narkotikëve. Shihet se në rrjetet e trafikimit përfshihen role që nuk konstatoheshin
përpara vitit 2003, siç është rasti i garantuesit apo dhe financuesit.
Një tjetër karakteristikë që shfaqet është përdorimi nga krimi i organizuar i bizneseve të ligjshme si një “fasadë”
mbrojtëse për të fshehur dhe maskuar trafikimin e kokainës dhe drogave të tjera.
Në periudhën 2005-2015 një ndër format më të përhapura të trafikut të kanabisit ka qenë transporti me peshkarexhë
deri në det të hapur. Sasi të konsiderueshme kanabisi janë transportuar gjithashtu përmes rrugëve ajrore, ku raste
të ndryshme të përdorimit të avionëve të lehtë sportivë janë dokumentuar edhe në media.
Një tendencë tjetër që shkon drejt sofistikimit është kalimi nga faza kur grupet kriminale godasin institucionet
shtetërore në fazën kur ato krijojnë lidhje të forta me segmente shtetërore duke ndikuar qoftë në politikën lokale,
por dhe atë qendrore.
Një aspekt tjetër evident i sofistikimit të organizatave kriminale është integrimi i të ardhurave kriminale në
biznese të ligjshme dhe përfshirja e tyre në politikë-bërje. Financimi i zgjedhjeve nga të ardhura prej veprimtarive
të paligjshme apo të dyshimta meriton vëmendjen serioze të aktorëve politikë, institucioneve ligjzbatuese dh e
shoqërisë shqiptare.
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HARTA E GRUPEVE KRIMINALE NË SHQIPËRI 2015
Tiranë

3 organizata

Shkodër

4 ‘familje’

Durrës

1 organizatë
1 ‘familje’

Vlorë

grupe kriminale

Fier

organizata
krminale

Berat

3 ‘familje’

Elbasan

‘familje’ /
grupe kriminale

Harta e Grupeve Kriminale (2015)
Ky studim pasqyron gjithashtu një panoramë të situatës aktuale kriminle (viti 2015) duke evidentuar organizimet
kriminale më problematike në qytetet kryesore të vendit. Studimi nxjerr në pah se thuajse në të gjitha qytetet
kryesore të vendit ka grupe të strukturuara kriminale të cilat kanë kontroll territori dhe të cilat janë fokusuar kryesisht
në trafikun e narkotikëve, gjobëvënien dhe mbledhjen e borxheve.
Sipas gjetjeve të mbështetura në intervistat me ekspertë dhe njohës të krimit të organizuar në nivel lokal, Studimi
bën një përshkrim të disa prej organizatave kriminale më të fuqishme që veprojnë aktualisht në disa nga qytetet
kryesore të vendit.
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Tiranë
Në qytetin e Tiranës aktualisht mendohet të veprojnë të paktën 3 organizata kriminale shumë të fuqishme të
strukturuara të cilat kanë një shtrirje kohore të aktivitetit kriminal të hershëm dhe të cilat kanë arritur ti rezistojnë
kohës për shkak të sofistikimit dhe lidhjeve të tyre me biznesin dhe segmente të korruptuara të shtetit. Organizata
e parë diskutohet ti ketë fillimet që në vitin 1994 dhe objekti kryesor i aktivitetit të saj është pastrimi i të ardhurave
kriminale të mafies ndërkombetare. Organizata e dytë dyshohet të ketë të paktën 27 anëtarë dhe ka si objekt
kryesor trafikun e narkotikëve, gjobëvenien dhe mbledhjen e gjobave për të tretët. Organizata e tretë hamendësohet
të jetë më pak në numër dhe më pak aktive por me investime të rëndësishme në fushën e minerareve.

Shkodër
Dyshohet që në qytetin e Shkodrës të veprojnë të paktën 4 “familje”8 të mëdha të cilat janë përfshirë në aktivitete
kriminale. Të 4 “familjet” janë të përfshira kryesisht në trafikun e narkotikëve, armëve dhe qenieve njerëzore. Nga
ekspertët hamendësohet se Shkodra mund të jetë “hambari” i ardhshëm i rritjes së kanabisit dhe ky ndryshim për
pasojë, mund të sjelli forcimin e metëjshëm të këtyre organizatave kriminale. Ky fuqizim mund të rrezikojë rëndë
stabilitetin e kësaj zone duke pasur parasysh ekuilibrat e brishta sociale në këtë rreth.

Durrës
Në qytetin e Durrësit diskutohet që të kenë investime shumë grupe kriminale të cilët vijnë nga i gjithë vendi, dhe ky
qytet shërben deri diku edhe si pikë takimi apo edhe strehimi për shumë prej tyre. Mendohet që në Durrës aktualisht
të jetë ri-aktivizuar një organizatë kriminale e cila drejtohet nga individë më precedentë të mëparshëm penal.
Hamendësohet gjithashtu se në qytetin e Durrësit prej kohësh vepron një “familje” e njohur në botën e krimit dhe me
influencë jo vetëm në aktivitete tregtare por dhe aktivitete sociale.

Vlorë
Karakteristikë e grupeve kriminale të qytetit të Vlorës është se në dallim nga grupet të cilat ishin aktive në vitin 92-99
(Zani Caushi, Kakami, Gaxhai etj), nuk ka më territore të ndara. Vihet re që vrasjet në qytetin e Vlorës janë të shumta
dhe këto vrasje në përgjithësi nuk janë për cështje territori por për zonat e influencës në rrjetet ndërkombëtarë të
narkotikëve dhe armëve në vëndet e BE kryesisht në Spanjë dhe Itali.

Fier
Organizatat kriminale që veprojnë në qytetin e Fierit sipas shumicës së të intervistuarve, mendohen të jenë ndër
organizatat më të sofistikuara dhe më të qëndrueshme në të gjithë historinë e tranzicionit politik në Shqipëri.
Hamendësohet se grupet kriminale në Fier, në ndryshim nga qytetet e tjera bazohen jo vetëm në lidhje gjaku dhe
shoqërore por mbi të gjitha në lidhje komunitare (psh. komuniteti kosovar dhe cam). Mendohet se kohëve të fundit
eksponentë të lartë të krimit të organizuar me precedente kriminalë dhe të njohur si drejtues organizatash kriminale
në vëndet e BE (Greqi, Itali, Belgjikë dhe Spanjë) kanë investuar në këtë qytet të ardhurat e tyre kriminale dhe
mendohet se po zgjerojnë ndjeshëm influencën e tyre edhe pranë partive politike, sidomos atyre të vogla.

8. Me “familje” të përfshira në krimin e organizuar do të kutpojmë ato grupime kriminale të cilat strukturën dretjuese organizative të tyre e mbështësin në lidhjet familjare sipas
hierarkisë së familjes, duke filluar nga kryefamiljari (babai ose vellai i madh), e ndjekur më pas nga vëllezërit më të vegjël, kushërinjtë dhe duke zbritur tek rrethi shoqëror që kryesisht
mbështetet tek komshinjtë
8 I
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Berat
Qyteti i Beratit mendohet të jetë një qytet ku krimi i organizuar ka investuar për një kohë të gjatë dhe vazhdon të
jetë aktiv. Dyshohet se organizatat kriminale në këtë qytet janë kryesisht lokale të mbështetura në lidhje të forta
familjare dhe shoqërore. Flitet se në këtë qytet kanë influencë të paktën 3 “familje” me precedentë të fortë kriminalë.

Elbasan
Vrasjet e shkurtit të vitit 2016, treguan se qyteti i Elbasanit vazhdon të mbetet një pikë e nxehtë ku aktiviteti i
krimit të organizuar vazhdon të jetë prezent edhe pas shkatërrimit të dy bandave famëkeqe të “Mandelës” dhe “Tan
Kateshit”. Një trend i rrezikshëm që po vërehet në këtë qytet është se format organizative të grupeve kriminale në
qytet po imitohen nga grupe të rinjsh në zonat rurale përreth. Duke pasur parasysh situatën ekonomike dhe edukimin
në rrethina, rrezikohet që të kemi zhvendosje të organizatave kriminale me struktura hierarkike në zonat rurale.
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Përmbledhje e Gjetjeve Kryesore
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Studimet mbi krimin e organizuar paraqesin vështirësi në mbledhjen e të dhënave pasi pjesëmarrësit në
intervista ngurrojnë të bashkëpunojnë.
Ka një mungesë të dhënash, studimesh dhe raportesh zyrtare të bëra publike në lidhje me krimin e
organizuar në Shqipëri.
Të ardhurat e ulëta për frymë (nën $20/muaj për kokë në 1992), reduktimi me tre herë i ndërmarrjeve
aktive, trefishimi i nivelit të papunësisë, tkurrja deri me 10% e popullsisë së përgjithshme nga flukset
masive të emigracionit, kontrabanda e naftës nga 1992-1996, zhdukja e rreth $1.5 miliard nga skemat
piramidale dhe hapja e depove të armatimit në 1997, nxitën ndjenja të pasigurisë publike dhe favorizuan
lulëzimin e veprimtarive të paligjshme, duke përfshirë ato me karakter të organizuar kriminal.

Në fillim të viteve ’90-të, korrupsioni dhe infiltrimi i elementëve të krimit të organizuar në institucionet
e dobëta shqiptare siguroi paprekshmërinë e eksponentëve të botës së krimit. Një pjesë e mirë e tyre
kishin punuar dikur si agjentë të shërbimeve sekrete, punonjës policie, oficerë të Gardës së Republikës,
apo edhe shoferë dhe sportistë gjatë regjimit të mëparshëm.
Krimi i organizuar, biznesi dhe politika janë mpleksur në një marrëdhënie të komplikuar interesash të
përbashkëta dhe shfrytëzimi me përfitim të ndërsjelltë.
Organizatat kriminale kanë lidhje me politikën, dhe kjo e fundit ndërhyn duke neutralizuar agjencitë
ligjzbatuese nëpërmjet emërimeve të njerëzve të besuar ose militantëve partiak.
Forma më e njohur e bashkëpunimit midis organizatave kriminale dhe organizmave shtetërore është
korrupsioni, sidomos në sistemin e drejtësisë. Dhe ky sipas të intervistuarve nuk është fenomen lokal por
i përhapur në të gjitha ato rrethe ku krimi i organizuar është problematik.
Zhvatja e të ardhurave nga biznesi përmes gjobave apo ‘mbrojtjes’ nga bandat e tjera, mbështetja
e kandidatëve politikë apo frikësimi i kundërshtarëve në zgjedhje, prishja e mitingjeve të partisë
kundërshtare, manipulimi i votave dhe financimi i fushatave elektorale në këmbim të imunitetit nga
ndjekja penale dhe përfitimeve të tjera janë disa prej nuancave të marrëdhënies së politikës me krimin
që është sofistikuar ndër vite. Parti politike kanë përfituar fonde nga drejtues rrjetesh kriminale.
Ka një trend shqetësues të përdorimit të biznesit si “fasadë” nga organizatat kriminale për të fshehur
aktivitetin kriminal. Ky fenomon duket më i përhapur në fushën e trafikut të kokainës.
Në rajone të ndryshme të vendit, rivaliteti mes bandave të armatosura ndonëse ka patur si motiv kryesor
kontrollin e territorit, ka shfaqur shpesh ngjyrime të anshme politike. Pjesëtarë të grupeve kriminale
kanë shërbyer si komisionerë në qendrat e votimit. Pavarësisht mungesës së hetimeve apo vendimeve
gjyqësore, deputetë dhe ministra të ndryshëm kanë qenë subjekt i akuzave publike për lidhje me krimin
e organizuar.
Krimi i organizuar ka arritur të neutralizojë shoqërinë deri në lirinë e shprehjes duke cënuar kështu
seriozisht kulturën e denoncimit.
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Pavarësisht se në vendimet gjyqësore mund të referohen automjete luksoze, prona dhe arsenal armësh të
sofistikuara në posedim dhe përdorim të të pandehurve, është shqetësues fakti që hetimet dhe vendimet
gjyqësore nuk thellohen tek burimet e këtyre të ardhurave, të cilat nuk mund të justifikohen përmes
veprave penale si vrasje dhe plagosje për të cilat janë dënuar kryesisht pjesëtarët e këtyre strukturave
kriminale.
Në qytetin e Tiranës aktualisht mendohet të veprojnë të paktën 3 organizata kriminale shumë të fuqishme
të strukturuara të cilat kanë një shtrirje kohore shumëvjeçare të aktivitetit kriminal.
Në qytetin e Shkodrës dyshohet se veprojnë të paktën 4 “familje” të mëdha të cilat janë përfshirë kryesisht
në trafikun e narkotikëve, armëve dhe qenieve njerëzore. Ky rreth mund të zëvendësojë “Lazaratin” dhe të
kthehet në “hambarin” e ardhshëm të rritjes së kanabisit.
Në qytetin e Durrësit diskutohet që të kenë investime shumë grupe kriminale të cilët vijnë nga i gjithë
vendi, dhe ky qytet shërben deri diku edhe si pikë takimi apo edhe strehimi për shumë prej tyre.
Organizatat kriminale që veprojnë në qytetin e Fierit mendohen të jenë ndër organizatat më të sofistikuara
dhe më të qëndrueshme në të gjithë historinë e tranzicionit politik në Shqipëri.
Në qytetin e Beratit dyshohet se kanë influencë të paktën 3 “familje” me precedentë të fortë kriminalë.
Vrasjet e shumta në qytetin e Vlorës dyshohet se kryen për zonat e influencës në rrjetet ndërkombëtarë
të narkotikëve dhe armëve në vendet e BE kryesisht në Spanjë dhe Itali.
Në Elbasan po vihet re se format organizative të grupeve kriminale në qytet po imitohen nga grupe të
rinjsh në zonat rurale përreth.
Së fundmi, organizatat kriminale që merren me trafikun e drogave të rënda po përdorin bizneset legjitime
për të “maskuar” aktivitetin e tyre kriminal.
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Rekomandime
1.Të konsiderohet mundësia e ndërhyrjes në Kodin Penal për prezantimin e një dispozite të re që dënon çdo formë
shoqërimi të llojit mafioz (e ngjashme me Art 416 bis të Kodit Penal Italian), pjesëtarët e së cilës përpiqen të
përfitojnë nga fuqia intimiduese e lidhjeve të tyre për të siguruar të ardhura dhe përfitime si shuma monetare, kontroll
i bizneseve, licencave, koncesioneve, si dhe përmes përfshirjes në sigurimin e votave gjatë proceseve zgjedhore;
2.Reformimi i legjislacionit që ka të bëjë me partitë politike dhe financimin e fushatave zgjedhore dhe partive
politike, me qëllim parandalimin e financimit nga burime të krimit të organizuar apo të dyshimta;
3.Ngritja e strukturave të posaçme “anti-mafia” me përbërje të ekspertëve të fushave të ndryshme (juristë, financierë,
informaticienë, etj.);
4.Forcimi i hetimit në nivel vendor dhe përfshirja e një prokurori të Krimeve të Rënda në cdo prokurori rrethi;
5.Goditja e formave korruptive dhe infiltrimit nga krimi i organizuar në të gjitha nivelet, nga ato të kryera nga
punonjës publikë të nivelit bazë, tek ato menaxherialë, drejtues si dhe politik-bërës;
6.Ndërtimi i bazave të të dhënave në lidhje me veprimtari të krimit të organizuar, dhe intensifikimi i hetimeve dhe
rritja e numrit të vendimeve të sekuestrimeve dhe konfiskimeve të aseteve me origjinë kriminale. Menaxhim më
efikas dhe efektiv i aseteve të sekuestruara;
7.Ndërhyrje e menjëhershme me politika social-ekonomike lehtësuese dhe favorizuese për zonat më të prekura nga
veprimtaritë e krimit të organizuar, si dhe ato më të largëta dhe vulnerabël;
8.Forcimi i bashkëpunimit agjensi shtetërore-shoqëri civile për rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimin e krimit
të organizuar;
9.Ndërtimi i partneritetit të agjensive shtetërorete specializuara me ekspertë dhe organizata të pavarura për
kryerjen e studimeve, analizave dhe hartimit të politikave kundër krimit të organizuar të mbështetur mbi evidenca;
10.Ndërtimi, përditësimi dhe konsultimi i rregullt nga prokurorë dhe gjyqtarë i një baze të unifikuar të dhënash lidhur
me precedentët penalë të cilët duhet të merren parasysh dhe ndikojnë në masën e dënimit;
11.Të rishikohen rregulloret e brendshme dhe praktikat ekzistuese jo-transparente në mënryë që të garantojnë
akses sa më të plotë në vendimet dhe dosjet gjyqësore, dhe sidomos kur ato kërkohen për qëllime studimore nga
institucionet e arsimit të lartë, shoqëria civile, media dhe specialistët e fushës, duke siguruar anonimizimin e të
dhënave për aq sa është ligjërisht e nevojshme;
12.Të rishikohet Kodi Penal, specifikisht nenet 237 dhe 238,ku të përfshihet si vepër penale cdo sulm fizik, psikologjik
dhe shantazh ndaj gazetarëve investigativë/shoqërisë civile/studiuesve të cilët kryejnë investigime ose raporte/
studime në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ky sugjerim mbështetet në faktin se roli i shoqërisë civile
dhe medias është rol publik kur lidhet me cështje të cilat i përkasin interesit publik.
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Metodologjia
Duhet cilësuar që në krye të herës vështirësitë e hasura gjatë mbledhjes së të dhënave për këtë Studim. Nga
pikëpamja e eksperiencës studimore, intervistat nxorën në pah se organizatat kriminale sot kanë arritur të krijojnë
një situatë frike në komunitet dhe kjo ndikon në dobësimin e kulturës së denoncimit në shoqëri dhe neutralizimin
e agjensive ligjzbatuese. Sot ka organizata kriminale të cilat kanë arritur të përfshihen në politikë, biznes media
dhe veprimtari sociale dhe edukuese. Shumë prej tyre kontrollojnë territore, kanë investime të konsiderueshme
dhe ndikojnë në mënyrë aktive në politikën shqiptare. Kjo bën që segmente të fuqishme të krimit të organizuar të
monitorojnë dhe kontrollojnë emërimet dhe si rezultat dhe informacionin. Në këtë kontekst, shumë individë të cilëve
ju është kërkuar të intervistohen kanë ngurruar, ose kanë dhënë përgjigje të përgjithshme, ose kanë refuzuar. Disa
të tjerë, për t’iu shmangur sa më shumë identifikimit, i kanë nisur përgjigjet e tyre në formë elektronike. Pra, ndikimi
i krimit të organizuar ka arritur të neutralizojë shoqërinë deri në lirinë e shprehjes, duke cënuar kështu seriozisht
kulturën e ndëshkueshmërisë. Studimi është mbështetur në metodat cilësore si të vetmet mënyra të mbledhjes së
të dhënave të cilat të japin mundësinë e njohjes së thelluara të kontekstit dhe faktorëve të sofistikuar social të cilët
nuk mund ti kuptosh dot me metodat sasiore. Sigurisht metodat cilësore kanë vështirësitë e tyre të cilat mund të
cënojnë analizën siç është numri i vogël i tyre apo dhe varësia e madhe ndaj të intervistuarit.

Studimi mbështetet në tre burime kryesore:
1) Analizë të 71 vendime të Gjykatë së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda për rreth 50 struktura kriminale
duke u nisur nga një ndarje gjeografike dhe kohore që do të lejonte për të ndërtuar një analizë sa më të plotë
për ecurinë e krimit të organizuar në periudhën 1990-2015. Kështu janë zgjedhur për tu analizuar 25 struktura
kriminale që kanë vepruar në periudhën 1990-2003 dhe 25 struktura kriminale që kanë vepruar në periudhën
2004-2014. Duhet të nënvizojmë se për këto periudha kohore Studimi i është referuar kohës kur janë dhënë
vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda. Pra veprimtaria e këtyre strukturave kriminale
ka qenë pak më e hershme se koha e dhënies së vendimi (p.sh vendimi për një organizatë është dhënë në vitin
2012 por aktiviteti i saj është shtrirë në periudhën 2007-2009). Sot ka shumë grupime kriminale të cilat janë
ende në gjykim dhe të cilat nuk janë përfshirë në këtë raport si p.sh. “Banda e Tritolit” ose e “Vrasësve me
Pagesë”.
2) Analizë të rreth 84 intervistave. 44 intervista janë kryer në vitin 2014. Këto janë plotësuar dhe me 40
intervista të posaçme, gjysmë të strukturuara në periudhën 2015-2016 me ekspertë (gjyqtarë, prokurorë,
avokatë, ish gjyqtarë, ish oficer policie), gazetarë investigativë, dhe përfaqësues të shoqërisë civile në rrethin
e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Korçës, Lushnjës dhe Vlorës.
3) Analizë të 5 rasteve studimore mbi grupe specifike të organizuara mbi organizata kriminale të cilat i
përkasin të dy etapave studimore (1990-2005 dhe 2005-2015). Për të kuptuar më mirë kontekstin social dhe
dinamikat e kohës këto çështje janë marrë nga 5 zona të ndryshme të vendit Shkodër (Veri); Elbasan (Shqipëri
e Mesme); Korçë (Juglindje); Lushnjë dhe Vlorë (Qendër/Jug).
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Harta e Strukturave Kriminale
të Analizuara (1990 -2015)

Harta e Strukturave Kriminale 1990-2003

Harta e Strukturave Kriminale 2004-2015
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Përcaktimi Teorik
Në lidhje me përcaktimin teorik të krimit të organizuar, Studimi është mbështetur në punimin e Kaus Von Lampe
(2016) “Organized Crime: Analysing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance”. Duhet
cilësuar se diskutimet dhe përcaktimet në literaturë në lidhje me kategorizimin e organizatave kriminale janë të
shumta. Sot nuk ka një dakordësi rreth një tipologjie të saktë të organizatës kriminale. Kjo pasi organizimet kriminale
janë fluide, të shumëllojshme në varësi të aktivitetit kriminal dhe janë shumë të ndikuara nga konteksti politik dhe
social në të cilat ato zhvillohen. Sidoqoftë Von Lampe (2016: 96-101) referuar literaturës aktuale nënvizon se ka
katër kategorizime të organizatave kriminale. Kategorizime sipas:
1) Strukturës (hierarki standarde, hierarki lokale, hierarki grupimesh, grupim qendror dhe rrjet kriminal);
2) Aktivitetit (aventurë, specialitet, projekt dhe biznes);
3) Kontekstit social-politik (struktura e këtyre organizatave varet nga lidhjet me komunitetin, dhe organet
shtetërore. Organizatat të cilat krijojnë lidhje me institucionet shtetërore kalojnë në tre faza; a-grabitqare
(mbështeten në ushtrimin e dhunës); b-parazitare (për të shmangur ligjin korruptojnë institucionet shtetërore) dhe
c-faza simbiotike (organizata kriminale është integruar në biznesin e ligjshëm dhe sistemin politik) (Von Lampe
2016:99);
4) Funksionit (shoqëri tregtare; shoqatë/asosacion; gjysëm qeveritare).
Në analizën e organizatave shqiptare Studimi është nisur kryesisht nga kategorizimi i katërt (Funksioni) pasi kjo
qasje analitike orienton më mirë për të kuptuar rrezikshmërinë e organizatës kriminale dhe elementët organizativ
përbërës të saj. Duhet cilësuar se të tre tipologjitë e ndara sipas funksionit për qëllime analitike kanë të përbashkëtat
dhe veçoritë e tyre. Sipas Von Lampe (2016: 101-103) karakteristikat e secilës tipologji janë si më poshtë:
Organizata kriminale e tipit “Shoqëri tregtare” (Enterpreneurial) është një strukturë organizative që ju mundëson
anëtarëve të saj të marrin pjesë në një “treg” aktivitetesh kriminale dhe të krijojnë të ardhura materiale
nëpërmjet formave dhe mjeteve jo ligjore.
Organizatat kriminale të llojit “Shoqëri apo asosacion shoqëror” (Associational) në ndryshim nga “Shoqëria
tregtare” kanë si qëllim kryesor forcimin e lidhjeve midis anëtarëve të grupit, të përmirësojnë statusin e
organizatës dhe të shërbejnë si një platforma organizative e mbështetur në parime të kundërligjshme. Pra
ndryshimi thelbësor midis tipologjisë së parë dhe asaj të dytë është se në të parën organizimi shërben thjesht
për qëllime përfitimi material kurse në tipologjinë e dytë, qëllim organizatës është të forcojë lidhjet ndërmjet
anëtarëve dhe të shërbejë si një mjet mbrojtës ndaj kundërshtarëve të tyre.
Organizatat kriminale “Gjysmë qeveritare” (Quasi-govermental) janë organizime më të strukturuara dhe të cilat
veprojnë në një territor të caktuar që kontrollohet prej saj. Një ndër tiparet dalluese të këtij lloj organizimi
kriminal është funksioni “gjysmë shtetëror” që ai merr përmes ofrimit të shërbimeve me mjete kriminale si
dhuna, presioni, vrasjet etj., për të siguruar kontrollin e territorit ku ajo vepron. Raste të tilla janë zbatimi i
marrëveshjeve me anë të dhunës, ofrimi i sigurisë ndaj bizneseve, gjobëvënia, zgjidhja e konflikteve midis
palëve, vrasjet me pagesë etj. Këto organizata krijojnë lidhje me elitën politike dhe agjencitë ligjzbatuese me
qëllim për t’iu shmangur ligjit dhe për të neutralizuar goditjet e shtetit ndaj tyre.
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Nga ana tjetër, sipas Von Lampe (2016:104-106) janë tre forma strukturale bazike të cilat rregullojnë marrëdhëniet
midis anëtarëve dhe sipas të cilave funksionojnë organizatat kriminale. Për të shmangur konfuzionin konceptual,
ndarja e mësipërme sipas funksionit, shërben për të kuptuar qëllimet të cilat deri diku orientojnë më pas dhe
strukturën operative të grupit kriminal për të cilat do të flasim më poshtë.
Së pari, forma operative e “Tregut” krijon një cikël të mbyllur në formë “tregu” ku pjesëmarrësit në këtë “treg”
bashkëpunojnë dhe kryejnë shkëmbimet “tregtare” të shërbimeve dhe produkteve kriminale por të cilët janë
të pavarur nga njëri tjetri. Pikërisht liria që kanë individët për të negociuar më njëri tjetrin pa u kushtëzuar
nga rregullat e organizatës krijon formën operacionale të një “tregu” mallrash dhe shërbimesh të paligjshme.
Forma e dytë operative është ajo që quhet strukturë “Hierarkike”. Sipas kësaj forme organizative anëtarët e
organizatës veprojnë sipas një rendi dhe urdhëri të caktuar në varësi të udhëzimeve të drejtuesit. Anëtarët e
organizatës nuk veprojnë në emër të tyre por vetëm për qëllime dhe emër të strukturës kriminale. Sidoqoftë ka
dhe organizata të vogla në numër të cilat drejtohen në formë kolegjiale sipas të cilës detyrat dhe rolet ndahen
bashkërisht.
Forma e tretë e bashkëveprimit midis anëtarëve të një organizate është ajo që quhet “Rrjet Kriminal”. Ky
i fundit është shumë i ngjashëm me formën operative të “Tregut” pasi dhe këtu individët bashkohen ose
ndëveprojnë në mënyre autonome nga njëri tjetri për qëllime kriminale. Sidoqoftë ndryshimi thelbësor midis
të dyjave është se në “Rrjetin kriminal” anëtarët apo grupet e vogla kriminale që marrin pjesë në këto rrjete i
japin prioritet ruajtjes se kohezionit të “rrjetit kriminal” dhe jo interesave personale
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KAPITULLI 1.

FILLIMET E ORGANIZIMIT KRIMINAL
NË SHQIPËRI (1990-2003)

1. 1. STRUKTURA KRIMINALE
Në fillimet e tranzicionit politik nisën të shfaqen dhe forcohen lidhje midis strukturave shtetërore dhe krimit të
organizuar në vend. Kështu, embargoja ndërkombëtare e vendosur mbi ish-Jugosllavi në vitin 1992, u shfrytëzua
si një mundësi e artë për të përfituar nga kontrabandimi përtej kufirit verior të Republikës së Shqipërisë. Elementë
kriminalë, segmente të administratës shtetërore dhe politikanë nxituan të përfitonin sa më shumë dhe shpejt nga
mundësia e paraqitur. Naftë, cigare, kafe, duralumin, gjë e gjallë dhe shumë mallra të tjera kontrabandoheshin çdo
ditë gjithashtu përmes kufirit me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Greqinë. Hapja ndaj Perëndimit u
shoqërua menjëherë me valë masive emigrimi, kontrabandimi klandestinësh dhe trafikimi të femrave me qëllim
shfrytëzimi seksual.
Që prej viteve 1960, në marrëveshje me Mafien italiane, dhe miratimin e Byrosë Politike të sistemit komunist, agjentë
të Sigurimit dhe zyrtarë të Policisë Kufitare kishin kontrabanduar cigare përmes detit Adriatik. Mbi këtë marrëveshje
ishte ngritur dhe funksiononte njësia speciale “101K”, e cila ishte e vendosur në fshatin Rrashbull, Durrës, aty ku
ndodheshin dhe magazinat e ruajtjes së cigareve kontrabandë. Më vonë, shpërbërja e Sigurimit në korrik 1991
bëri që rreth dy të tretat e agjentëve të humbisnin vendet e tyre të punës dhe të kërkonin rrugë alternative për
sigurimin e jetesës dhe të ardhurave. Një pjesë e tyre tërhoqën vëmendjen e Europol i cili raportonte përfshirjen e
ish punonjësve të shërbimeve ushtarake, policore dhe informative në veprimtari të krimit të organizuar në vendet
e Bashkimit Evropian. Pjesë e elitës së re ekonomike në vend u bënë dhe persona të cilët kishin punuar si shoferë
institucionesh gjatë regjimit të mëparshëm. Në bashkëpunim me elementë të diasporës shqiptare, ata vazhduan të
kontrabandonin lirisht mallra të ndryshme. Kështu, për shembull, raportohet se shoferë të kompanisë shtetërore të
transporteve “Parku i Eksportit”, e cila transportonte produkte bujqësore, minerale dhe cigare, transportonin mallra
të ndryshme dhe pa dijeninë e shtetit.9 Të intervistuarit pohojnë se pjesë e këtij kontingjenti ishin dhe sportistë të
dikurshëm, të disiplinave të ndryshme, si mundje, etj.10 Ajo çfarë të gjithë këta persona kishin të përbashkët ishin
njohuritë e tyre specifike, kontaktet e mëparshme me Perëndimin dhe diasporën shqiptare, përgatitja mendore
dhe fizike, elementë të cilët ishin të nevojshëm dhe favorizues për përfshirjen në veprimtari të rrezikshme të krimit
të organizuar. Humbja e vendeve të punës, statusit dhe privilegjeve të mëparshme ishin një tjetër faktor shtytës.
Kontakte me botën e krimit të organizuar jashtë u vendosën edhe nga ish të dënuar për krime ordinere, kryesisht
vjedhje. Mundësia për përfitime të shpejta përballë skamjes së kahershme ekspozoi ndaj përfshirjes në kontrabandën
e naftës edhe banorë të zonave kufitare në veri të vendit.
Në vitin 1992, shteti themeloi kompaninë “Shqiponja” me drejtor ish-Ministrin e Shëndetësisë të viteve 1993-96,
Tritan Shehu. Nën presionin ndërkombëtar, kompania u mbyll në vitin 1996, pasi kishte informacion se kompania
kishte siguruar monopol mbi kontrabandimin e naftës drejt ish-Jugosllavisë deri në vitin 1995, në shkelje të embargos
ndërkombëtare. Të ardhurat e siguruara nga ky biznes i paligjshëm, i cili fillimisht ishte nisur nga Shërbimet Sekrete
Serbe (Služba državne sigurnosti), raportohet se shkonin për llogari të Partisë Demokratike, megjithëse bilancet
financiare nuk u zbuluan kurrë.11
Në të njëjtën periudhë, përllogaritej se rreth 1.5 miliardë dollarë u investuan në firmat piramidale që vepronin në
vend. Prej tyre, 500 deri në 800 milionë dollarë të cilat i përkisnin organizatave kriminale italiane dhe shqiptare, u
tërhoqën menjëherë duke provokuar rënien e këtyre skemave financiare.12 Shembja e tyre në vitin 1997 e shoqëruar
me plaçkitjen e armatimeve nga depot ushtarake, dhe më vonë luftimet në Kosovë dhe Maqedoni e shndërruan
vendin në një zonë të pa-qeverisur, me më shumë mundësi për përfitime të paligjshme. I zhytur në kaos dhe ndjenja
të pasigurisë personale dhe publike, terreni paraqitej mjaft i favorshëm për lulëzimin e veprimtarive të paligjshme,

9. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.25-27, University of California Press
10. Intervistë me Avokat (kod 82), Tiranë, Janar 2016.
11. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.31, University of California Press
12 .Zhilla, F dhe Lamallari B, (2015) “Krimi i Organizuar: Vlerësimi i Riskut në Shqipëri”, p.64, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Tiranë.
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korrupsionit dhe lidhjeve të krimit të organizuar me politikën. Vendi ishte parcelizuar në territore të kontrolluara nga
banda të armatosura. Të njohura si mbështetëse të ndonjë krahu politik, bandat sfidonin haptazi shtetin.
Ky kapitull i kushton vëmendje të veçantë pikërisht bandave të armatosura të cilat mbizotëruan përgjithësisht deri në
fillim të mijëvjeçarit të ri, për tu përshtatur më pas ndaj forcimit gradual të institucioneve në grupe të strukturuara
kriminale. Fillimisht analizohen shpërndarja gjeografike e kriminalitetit të organizuar, rrethanat favorizuese me
karakter social, ekonomik dhe politik, të cilat lejuan shfaqjen dhe zhvillimin e bandave të armatosura dhe grupeve
kriminale në Shqipëri. Më pas vijohet me shqyrtimin e karakteristikave të pjesëtarëve të këtyre grupimeve, veçoritë
dhe evoluimin e strukturave kriminale deri në vitin 2003.

1. 2. SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE
Fillimisht, zonat më të prekura nga format e reja të kriminalitetit të organizuar ishin ato kufitare, të cilat
shfrytëzoheshin për kontrabandim mallrash dhe migrantësh si dhe trafikim njerëzish, kryesisht femra, me qëllim
shfrytëzimi për prostitucion. Sigurisht, kryeqyteti dhe qytetet e mëdha, përfshirë ato bregdetare, ishin më të
ekspozuara ndaj dinamikave të reja të grupeve dhe veprimtarive të paligjshme, për shkak të mundësive më të
shumta që ofronin. Megjithatë, situata e shkretë në të cilën gjendej i gjithë vendi në atë periudhë karshi dobësisë së
institucioneve për tu bërë ballë mangësive dhe nevojave urgjente për ndërhyrje, lejuan që këto grupe dhe veprimtari
të paligjshme të shfaqeshin në të gjithë territorin.
Duke përfituar nga pozita gjeografike, grupe kriminale të rretheve kufitare në verilindje dhe juglindje të vendit
u përfshinë kryesisht në kontrabandimin e mallrave të ndryshme si cigare, alkol, kafe, pajisje elektro-shtëpiake,
duralumin dhe gjë e gjallë me Maqedoninë dhe Greqinë. Në të njëjtën kohë, drejtues të këtyre grupeve shfrytëzonin
për prostitucion femra të trafikuara në Itali dhe Greqi. Në qytete të ndryshme të vendit raportoheshin gjithashtu
raste të rrëmbimeve, pengmarrjeve, si dhe gjobëvënieve ndaj biznesmenëve.
Në veri të Shqipërisë, kontrabanda e naftës dhe armëve kryhej masivisht në kufirin me Malin e Zi dhe Kosovën.
Kontrabandimi i naftës lulëzoi pas vendosjes së sanksioneve ndërkombëtare ndaj ish-Jugosllavisë. Për të parën dhe
nga të vetmet herë, banda të veriut bashkëpunuan me ato të jugut, të cilat shfrytëzuan lidhjet e tyre me kriminelë në
Greqi për të kontrabanduar naftë prej atje drejt veriut të vendit.13 Pak vite më vonë, luftimet në Kosovë dhe më vonë
në Maqedoni shndërruan qytete veriore të Shqipërisë, si p.sh. Bajram Curri, në tregje publike të armëve të kalibrave
të ndryshme.
Në jug të vendit, një numër i madh individësh dhe grupesh kontrabandiste të migrantëve u shfaqën në Vlorë në
gjysmën e dytë të marsit 1997. Persona të ardhur nga zona të ndryshme të vendit, kryesisht meshkuj, transportoheshin
drejt brigjeve italiane përmes anijeve të vjetra dhe të mbingarkuara si dhe gomoneve. Përllogaritej se nga dërgimi i
gomoneve drejt Pulias, një pronar në Vlorë arrinte të fitonte deri në 10 mijë dollarë në natë.14 Grupe kontrabandistësh
shfrytëzonin gjithashtu brigjet e Durrësit dhe të Shëngjinit për kontrabandimin e klandestinëve dhe trafikimin e
femrave drejt Italisë. Femra shqiptare dhe të huaja, kryesisht nga vendet ish-komuniste të Evropës lindore, shiteshin
dhe shkëmbeheshin si të ishin mallra në zonat bregdetare përpara nisjes drejt Italisë. Trafikimi i femrave arriti
kulmin në fund të viteve 1990, ku përllogaritej se rreth 30,000 femra shqiptare shfrytëzoheshin për prostitucion
jashtë vendit.15 Shtrirja më e përqendruar e bandave të armatosura dhe grupeve kriminale ishte në qytetet e Vlorës,
Fierit, Beratit, Lushnjës, Elbasanit, Tiranës dhe Durrësit. Përplasje të forta me armë midis bandave rivale janë
shënuar edhe në Korçë.16
13. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.25-27, University of California Press
14. Hysi. V, ‘Organised Crime in Albania: The Ugly side of capitalism and democracy’, p 548 (citing Renton 2001: 20) in Paoli L, Fijnaut C ‘Organised Crime in Europe: Concepts,
Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond’ 2004.
15. U. S. Department of State. “1999 Country Report on Human Rights Practices – Albania.” Victims of Trafficking in the Balkans, pp. 51-52.
16 .Për më tepër rreth bandave të armatosura në Korçë shih rastin përkatës studimor.
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1. 3. BANDAT E ARMATOSURA
Rrethanat sociale, ekonomike dhe politike
Në vitin 1992, Shqipëria numëronte rreth 3.2 milionë banorë, ku të ardhurat mesatare nuk arrinin as 20 dollarë
në muaj për kokë.18 Ndërmarrjet e regjistruara dhe aktive në vend pësuan një goditje të rëndë pas ndryshimit të
sistemit. Duke iu referuar statistikave zyrtare, para vitit 1993 numëroheshin gjithsej 17,212 ndërmarrje në të gjithë
vendin. Gradualisht ky numër po zvogëlohej ndjeshëm, për të arritur pikën më të ulët në vitin 1997, me vetëm 3,172
ndërmarrje të regjistruara në 12 prefekturat e vendit. Numri i ndërmarrjeve aktive në të gjithë vendin këtë vit ishte
në fakt 2,759, përafërsisht tre herë më pak se përpara vitit 1993 (6,607 të tilla).19 Mbyllja e ndërmarrjeve shkaktoi
një rritje me tre herë të nivelit të papunësisë, e cila arriti në 26 për qind në fund të vitit 1992, krahasuar me 9.1
për qind një vit më parë.20 Kjo nënkuptonte se rreth 34 për qind e femrave dhe 23 për qind e meshkujve të cilët
humbën vendet e tyre të punës kishin më shumë kohë të lirë në dispozicion për veprimtari jo të dobishme, në mos
të dëmshme, për vetë individin ose shoqërinë. Ky kontingjent paraqitej vulnerabël ndaj mënyrave alternative, qoftë
edhe të paligjshme, të fitimit të të ardhurave. Ata ishin të ekspozuar ndaj veprimtarive si kontrabanda, trafikimi apo
emigrimi jashtë vendit.
17. Gjykata e Lartë, Vendim (35) Nr. 00-2016-357 me Nr.52105-00315-00-2012 i Regj. Themeltar.
18. Këshilli i Evropës (1992), Rapport sur l’exode de ressortissants albanais. Dokument i Asamblesë Parlamentare No: 6555 (Ref. 1402-27/1/92-2E), 27 janar 1992.
19. INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002
20. Ibid.
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Grafik: Të dhënat e marra nga INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002

Në mungesë të të ardhurave nga burime të ligjshme si puna, personat përballen me mundësinë e sigurimit të
mjeteve të jetesës përmes migrimit, qoftë dhe klandestin, apo përfshirjes në veprimtari fitimprurëse të paligjshme.
Në kriminologji është e njohur teoria e ‘sforcimit’ (strain theory), e cila argumenton se mospërputhja e dukshme midis
normave kulturore rreth asaj se çfarë konsiderohet sukses në jetë (qëllimet) dhe normave kulturore rreth mënyrave të
përshtatshme për të arritur këto objektiva (mjetet), shtyn shoqërinë që të prodhojë më shumë kriminalitet. Pionieri i
kësaj teorie, Robert Merton, e mbështeti idenë e tij mbi konceptin e ‘anomie’ të Durkheim, i cili i referohej një situate
ku normat kulturore të shoqërisë pësojnë kolaps për shkak të ndryshimeve të shpejta, përfshirë ato ekonomike.
Sipas Merton, një nga mënyrat e reagimit të individit/shoqërisë ndaj mospërputhjes midis mjeteve-qëllimeve është
dhe rebelimi.21 Në këtë kontekst, rebelimi është shprehje e pakënaqësisë ndaj mospërmbushjes së aspiratave
dhe fajësimit për këtë të autoritetit ndaj të cilit drejtohet akti i rebelimit. Në Shqipërinë post-komuniste, format
e rebelimit ndaj situatës shoqërore ishin të ndryshme dhe u mishëruan në praktikë përmes të ashtuquajturave
‘Komitete të Shpëtimit’ dhe bandave të armatosura.
Në kërkim të një jete më të mirë, shumë shqiptarë shfrytëzuan menjëherë hapjen ndaj vendeve të zhvilluara
perëndimore për të emigruar drejt tyre, ligjërisht ose në mënyrë klandestine. Nga muaji korrik 1990 deri në fund
të dhjetorit 1991, më shumë se 200,000 shqiptarë lanë vendin.22 Shpallja e situatës së emergjencës në Itali dhe
mbyllja e kufijve ndaj emigrantëve shqiptarë në 1991, bëri që shumë prej tyre tu drejtoheshin kontrabandistëve për
të mbërritur në brigjet e vendit fqinj. Kështu, rreth 200 deri në 300 mijë shtetas të tjerë lanë vendin nga viti 1993
deri në 1996.23

21. Merton, R, (1938) “Social Structure and Anomie”, Harvard University.
22. Këshilli i Evropës (1992), Rapport sur l’exode de ressortissants albanais. Dokument i Asamblesë Parlamentare No: 6555 (Ref. 1402-27/1/92-2E), 27 janar 1992.
23. European Stability Initiative (2008) “Mass Exodus”,
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Burimi: UNODC Homicide Statistics 2012 | United Nations Office on Drugs and Crime

Nga viti 1993 deri në 1996, disa firma piramidale ushtronin veprimtaritë e tyre në qytete të ndryshme të Shqipërisë,
duke siguruar rreth 1.5 miliardë dollarë.24 Shumica e investimeve ishin kursime të qytetarëve apo të ardhura nga
shitjet e shtëpive dhe pronave të tjera. Me gjithë paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, qeveria i lejoi
këto firma të vazhdonin veprimtarinë e tyre. Në fakt, një sërë zyrtarësh qeveritarë ishin të përfshirë dhe përfituan
personalisht nga këto skema.25 Shembja e tyre në janar 1997 shkaktoi demonstrata të dhunshme dhe një situatë
kaotike, e cila u thellua nga plaçkitja e depove të armatimit në muajin mars të po atij viti.
Besohet se nga depot e armatimeve të ushtrisë dhe policisë të jenë plaçkitur përafërsisht 550,000 armë, prej
të cilave 38,000 ishin armë dore, 226,000 kallashnikovë, 25,000 mitralozë, 2,400 hedhës raketash kundërtank,
3,500,000 granata dore, dhe 3,600 tonë eksplozivë. Nga këto, të paktën 6,000 copë AK- 47 (kallashnikovë) janë
tregtuar dhe dërguar në Kosovë.26
Pasojat e drejtpërdrejta dhe kolaterale të hapjes së depove u pasqyruan edhe në nivelet e rritura të kriminalitetit në
përgjithësi dhe numrit jashtëzakonisht të lartë të vrasjeve, në veçanti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Rendit të
asaj kohe, numri i vrasjeve arriti në 1,542 në vitin 1997, e cila shënonte një rritje me 520 për qind krahasuar me një
vit më parë, ose e thënë ndryshe rreth 50 vrasje për 100 mijë banorë.27 Kjo ishte një shifër mjaft e lartë, krahasuar
me mesataren e numrit të regjistruar të vrasjeve për periudhën 1995-2010, e cila është 9.2 për 100 mijë banorë.28
Po këtë vit, gjykatat e shkallëve të para u përballën me një dyndje të paprecedentë çështjesh penale. Kështu, në
1997 të gjitha gjykatat e shkallës së parë në vend kishin shqyrtuar 23,207 çështje penale në total, dhe 28,203 të
tjera prisnin për gjykim po atë vit. Në krahasim me një vit më pas, diferenca ishte 544 për qind më e lartë.29

24. Marshal. “CIA and the Balkans.” referred in Hajdinjak.M. ‘Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans’.
Center For The Study Of Democracy 2002: 33.
25. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.25-27, University of California Press
26. Zhilla, F dhe Lamallari B, (2015) “Krimi i Organizuar: Vlerësimi i Riskut në Shqipëri”, p.66, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Tiranë.
27. UNDATA, “Intentional homicide, number and rate per 100.000 population”, http://data.un.org/Data.aspx?d=UNODC&f=tableCode%3A1
28. Open Data Albania, “Çështje Penale për Vrasje në Shqipëri. 1995 -2010”, http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/634/titull/CeshtjePenaleperVrasjeneShqiperi19952010/
Ceshtje-Penale-per-Vrasje-ne-Shqiperi.-1995--2010
29. INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002. (Shih Shtojcën)
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Ndërkaq, qysh në fillim të marsit ishin formuar në jug të vendit Komitetet e Shpëtimit Publik, të cilat shërbenin si
qeveri paralele. Rreziku i vazhdueshëm i përkeqësimit të mëtejshëm të situatës dhe përplasjes së komiteteve me
qeverinë bëri që në Shqipëri të vinte një forcë ndërkombëtare mbrojtjeje, e themeluar ad hoc përmes një rezolute të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.30 Gjatë zgjedhjeve parlamentare të qershorit 1997, shumë anëtarë
të Komiteteve të Shpëtimit morën pjesë në garë me gjithë deklaratat e tyre të mëparshme për të qëndruar jashtë
politikës. Krahas komiteteve publike, autoriteti i shtetit dhe kontrolli i tij mbi territorin u sfidua haptazi dhe nga
bandat e armatosura. Në disa raste, pjesëtarë të bandave të armatosura ishin gjithashtu anëtarë të komiteteve të
shpëtimit.
Dimensioni politik përbën një aspekt të rëndësishëm të veprimtarisë së këtyre bandave dhe rivalitetit midis tyre.
Partishmëria e drejtuesve të bandave të armatosura përbën një fakt të mirënjohur tashmë për ekspertë të ndryshëm,
studiues apo edhe qytetarë që njihnin veprimtarinë e tyre apo vetë ata personalisht. Megjithatë, marrëdhëniet
apo bashkëpunimi i eksponentëve politikë me drejtues të këtyre bandave nuk ka qenë kurrë pjesë e shqyrtimeve
gjyqësore, duke mbetur kështu në nivelin e spekulimeve të aktorëve të ndryshëm apo edhe akuzave nga pjesëtarë
apo drejtues të dënuar të bandave të armatosura.
Banda e drejtuar nga Myrteza Çaushi (shkurt Zani), e njohur ndryshe si ‘Banda e Çoles’, u formua në lagjen me të
njëjtin emër në qytetin e Vlorës. Zani ishte një person i dënuar për vrasje me 101 vite burg në Greqi, i cili u arratis
nga burgu dhe u kthye në Shqipëri në shkurt 1997. Pasi formoi bandën e armatosur me rreth 15 persona, shumica
me precedentë penalë, Zani bashkëpunoi me Komitetin e Shpëtimit të Vlorës.31 Në prill të 1997, ai u takua me
kryeministrin italian të asaj kohe, Romano Prodi. Ndërsa Zani ishte mbështetës i Partisë Socialiste, bandat e tij
rivale si ajo e ‘Gaxhait’ (Gazmend Braka), ‘Kakamit’ (Alfred Nebiu) dhe Pusit të Mezinit, ishin mbështetës të Partisë
Demokratike. Nga përplasjet me armë midis tyre, u vranë të gjithë anëtarët e Bandës së Pusit të Mezinit.32

30. United Nations, Security Council “Resolution 1101 (1997), Adopted by the Security Council at its 3758th meeting, on 28 March 1997”, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N97/084/37/PDF/N9708437.pdf?OpenElement
31. Shqiptarja.com, “Vlorë, masakra në Çole, larje hesapesh mes bandave si në ‘97”, 8.04.2015, http://shqiptarja.com/home/1/vlor--masakra-n---ole-larje--hesapesh-mes-bandavesi-n----39-97-283974.html
32. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.39, 131, University of California Press
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Foto: Myrteza Çaushi
(‘Zani i Vlorës’)
duke votuar në zgjedhjet
parlamentare të 1997.

Marrë nga video http://www.mapo.al/2015/08/video-vlore-1997-zani-caushi-voton-me-smoking-dhe-mitraloz

Dasitë e ashpra politike mes bandave kriminale vëreheshin edhe në Berat. Banda e Altin Dardhës, vrasësit gjakftohtë
i cili besohet të ketë kryer personalisht 63 ekzekutime nga 120 të kryera gjithsej nga banda, ishte rivalja kryesore
e bandës së “të fortit të Beratit”, Lulëzim Caka. Dardha ishte mbështetës i Partisë Socialiste, ndërsa kundërshtari
i tij mbështeste Partinë Demokratike.33 Ky i fundit u bashkua me bandën e djalit të tezes së tij, Bujar Sula, i njohur
ndryshe si ‘Loshi i Karbunarës’, i cili u vra nga Fatmir Emini (‘Mile Çami’).34 I njohur si “i forti i Fierit”, Çami dyshohet
se kishte urdhëruar vrasjen e nënës së Lulëzim Cakës, në hakmarrje ndaj vrasjes së vëllait të tij prej Cakës.35
Nga shumë banda të tjera që vepronin në trekëndëshin e Ultësirës Perëndimore Lushnje-Fier-Berat, më e
rrezikshmja ishte e ashtuquajtura ‘Banda e Lushnjes’. E cilësuar nga gjykata si ‘organizatë kriminale’, forma më e
lartë e organizimit kriminal, ajo u formua nga ish-efektivi i Repartit Special 326, Alfred Shkurti, i njohur ndryshe
si Aldo Bare. Përmes veprimtarive kriminale të drejtuara nga i ashtuquajturi “Komisariati Nr. 2” i cili funksiononte
si seli e organizatës, kjo bandë sfidoi haptazi shtetin nga viti 1997 deri në 2003.36 Lideri i bandës, familja e të
cilit kishte humbur statusin dhe privilegjet e dikurshme pas ndryshimit të regjimit, fitoi mbështetje për shkak të
përfshirjes fillimisht me komitetet e shpëtimit, por sidomos për luftimin e Artur Dajës, një kriminel tejet i rrezikshëm,
i paprekshëm dhe me lidhje me të djathtën.37 Rivaliteti i ashpër mes këtyre dy bandave, nga i cili përllogaritet se janë
vrarë dhe zhdukur rreth 25 persona, kishte inter alia ngjyrime të forta politike.
Në juglindje të vendit, në Korçë, ndërveprimi mes politikës, pushtetit vendor dhe bandave të armatosura provohet
nga pohimet e ekspertëve të intervistuar (ish-oficerë policie, prokurorë) dhe dokumente autentike. Nga tre bandat
kryesore që njiheshin në qytet, ‘5 dyqanet’, ‘ Radeneci’ dhe ‘Çobenjtë’, dy të parat, sidomos ajo e ‘5 dyqaneve’
mbështesnin hapur Partinë Demokratike si gjatë organizimit të mitingjeve, prishjes së mitingjeve të Partisë Socialiste
apo edhe ndërhyrjes tek kutitë e votimit. Si shpërblim, banda e ‘5 dyqaneve’ përfitonte tenderë nga bashkia për
pastrimin e qytetit dhe paprekshmëri nga forcat e ligjit.

33. Agjencia e Lajmeve Sot, “15 bandat e krijuara në ‘97 ishin “pushtetet” absolute që bënin terror, krime, plaçkitje e luftë mes tyre”, 08.03.2013, http://sot.com.al/dossier/15-bandate-krijuara-n%C3%AB-%E2%80%9897-ishin-%E2%80%9Cpushtetet%E2%80%9D-absolute-q%C3%AB-b%C3%ABnin-terror-krime-pla%C3%A7kitje-e
34. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, Nr 80, datë 03.06.2008
35. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Nr 175, datë 11.05.2000
36. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Nr 17, datë 28.03.2011
37. Shih për më tepër rastin studimor për Bandën e Lushnjës
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Ekspertët pohojnë gjithashtu se banda rivale e tyre, ajo e ‘Çobenjve’ kishte mbështetje nga Partia Socialiste,
megjithëse në një shkallë më të moderuar dhe jo aq të dukshme. Akti i pajtimit midis këtyre bandave, i firmosur më
16 mars 1997 në ambientet e bashkisë nga Kryetari i asaj kohe ishte më së paku shprehje e pafuqisë së shtetit për
të ndëshkuar shkeljet e rënda të ligjit. Për më tepër, një kërkesë për falje të 37 anëtarëve të bandave rivale iu dërgua
po atë ditë Presidentit të Republikës nga Kryetari i Komitetit të Shpëtimit të Rrethit. Një vit më vonë, shumë prej
anëtarëve të bandave përfituan ndjeshëm nga Ligji Nr.8202, datë 27.03.1997 “Për amnistinë”, i cili pushoi ndjekjen
penale për “Plagosjet e rënda me dashje të kryera në bashkëpunim” dhe ”Armëmbajtjet pa leje”.38
Në Elbasan, dy ishin bandat më të rrezikshme: ‘Banda e Tan Kateshit’ dhe ‘Banda e Mandelës’. Megjithëse midis
këtyre dy bandave nuk janë raportuar konflikte, ata ishin në konflikt të vazhdueshëm me banda të tjera. Eduart
Peqini, i njohur ndryshe si Mandela, ishte në konflikt me Arjan Toskën e ‘Bandës së Cërrikut’. Anëtarët e kësaj të
fundit janë dënuar nga gjykata për vrasjen më 23 maj 1997 të 6 gardistëve dhe plagosjen e 16 personave të tjerë.39
Dy prej pjesëtarëve të kësaj bande, të dënuar si organizatorë dhe bashkë-ekzekutorë në këtë ngjarje, ishin drejtues
vendorë të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, banda e Tan Kateshit, e cila kishte konfirmuar kontrollin e qytetit
përmes nënshtrimit të bandave të tjera të vogla, filloi të kontaktohet nga politikanë, kryesisht të krahut të majtë,
për qëllime elektorale.
Në Tiranë, strukturat kriminale gjatë viteve 90’ ishin të shumta dhe njiheshin zakonisht si “djemtë” apo të “fortët”
e rrugëve të caktuara (p.sh, Myslym Shyrit, Rrugës së Durrësit, Kavajës, Bardhyl), apo banda të zonave të ndryshme
të Tiranës (p.sh. Selitës, Kinostudios, Yzberishtit, etj). Gjatë trazirave të vitit 1997, vëmendje të veçantë fitoi banda
e Nehat Kullës, i njohur ndryshe si ‘Gjenerali’, i cili u njoh me ish-kryetarin e Partisë Socialiste, Fatos Nano, gjatë
qëndrimit në burg rreth fundit të vitit 1996 dhe fillimit të 1997.40 Kulla vuan tani një dënim me 20 vite burg për
vrasjen në vitin 1998 të shoferit të ish-Ministrit të Brendshëm Halit Shamata.41 Arrestimet e herëpashershme dhe
vendimet e diskutueshme gjyqësore gjatë periudhës 1999-2004 përforconin dyshimet e lidhjeve të tij me pushtetin.42
Disa vite më vonë, konkretisht më 29 mars 2003, vrasja e Fatmir Ramës, i njohur si “Miri i Xhikes” në biznesin e tij
‘Kartodrom 2000’ do të pasohej nga një seri akuzash për lidhjet e tij me politikanë të së majtës. Një nga emrat më
të lakuar në biznesin shqiptar në fillim-vitet 2000, Miri i Xhikes ishte kthyer në Shqipëri në 1998 duke i shpëtuar
një urdhër arresti ndërkombëtar dhe një dënimi me 28 vite burg nga Gjykata e Milanos për drejtim dhe pjesëmarrje
në një organizatë kriminale e cila trafikonte drogë. Kontaktet e disa politikanëve kyçë u gjetën të regjistruara në
memorien e telefonit të tij, si dhe disa të tjerë morën pjesë në ceremoninë mortore.43
Grupet kriminale në Durrës, mjaft të rrezikshme dhe me kontroll në kanalin e trafikut të heroinës nga Turqia për në
Itali dhe vendet e tjera të BE-së, janë raportuar për lidhje të forta politike në nivelet më të larta të qeverisë. Është
raportuar për lidhje miqësore midis disa eksponentëve të qeverisë së majtë dhe të djathtë me bandat e Durrësit dhe
të Shijakut.44
Në veri të Shqipërisë, vëllezërit Haklaj tërhoqën për vite me radhë vëmendjen e autoriteteve ligjzbatuese, gjykatave
dhe medias. Haklajt ishin pika kyçe e kontaktit të luftëtarëve në Kosovë për furnizimin me arsenal armësh. Vëllezërit
Haklaj ishin mbështetësit e parë të Partisë Demokratike në Tropojë, por e braktisën atë pas arrestimit dhe qëndrimit
në burg të Hamdiut dhe Halilit për 6 muaj mbi akuzën e një vrasjeje me mjete të forta në Tropojë.45 Akuza e një
vrasjeje të dyfishtë e ndodhur në gusht 1993 dhe ajo e një vrasje tjetër në shkurt 1998, u gjetën të provuara ndaj

38. Shih për më tepër rastin studimor të Bandave në Qytetin e Korçës dhe kopje të dokumenteve origjinale në Aneks.
39. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, Nr 70 datë 20.12.2011
40. Gary Kokalari, “Fatos Nano Drug Allegations”, Albanian Canadian League Information Centre, 01.12.2006, Aksesuar online në Maj 2016, http://www.albca.com/aclis/modules.
php?name=News&file=print&sid=1109; “Banda e Nehat Kullës”, Wikipedia (shih foton e Fatos Nano me Nehat Kullën), https://sq.wikipedia.org/wiki/Banda_e_Nehat_Kull%C3%ABs
; World History Archives, “On the Albania”, Akesuar online në Maj 2016, http://www.hartford-hwp.com/archives/62/index-gb.html
41. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, Nr 109, datë 14.10.2008
42. Voice of America, “Në Tiranë kapet Nehat Kulla - 2001-09-18”, http://www.zeriamerikes.com/content/a-30-a-2001-09-18-1-1-85597172/421000.html
43. Ashta, A “Lidhjet e Krimit me Politikën”, 31.03.2003, http://www.edsh.org/diskutime/vieëthread.php?fid=6&tid=1809&action=printable
44. Kokalari, G (2007), “Mafia Report in Albania”, Albanian Canadian League Information Service, http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264
45. Hoxha, A “Dosja Tropoja”, Emisioni Xhungël, 2013 http://www.forum-al.com/showthread.php?p=331337
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Hamdi Haklaj disa vite më pas nga gjykata e Tiranës.46 Megjithatë, i dënuari me njëzetepesë vite burgim jeton prej
vitesh në Suedi me statusin e azilantit politik. Gjatë zgjedhjeve të qershorit 1997, Haklajt mbështetën kandidatin e
Partisë Socialiste për deputet në Tropojë dhe me ardhjen në pushtet të qeverisë së majtë, Fatmir Haklaj u emërua
shef komisariati nga ish-Ministri i Rendit.47
Vrasja e biznesmenëve dhe deputetëve të Parlamentit Shqiptar janë tregues i marrëdhënieve komplekse midis
politikanëve, biznesmenëve dhe krimit të organizuar.48 Pohimet e pjesëmarrësve në këtë studim, të cilët kanë një
përvojë relativisht të gjatë si gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë, konfirmojnë sa më sipër. Disa prej tyre janë të
mendimit se lidhja ‘krim i organizuar – politikë’ është sipas përkufizimit të legjislacionit penal italian “concorso
esterno in associazione mafiosa” (bashkëpunim i jashtëm me grupet mafioze).49 Disa ekspertë të tjerë janë të
mendimit se kjo lidhje është më e fortë dhe e dukshme. Sipas tyre, hyrja e disa pseudo-biznesmenëve në politikë,
fitimi i koncesioneve dhe tenderëve, zgjedhja si deputetë të Parlamentit dhe lobimet për ligje të caktuara janë
tregues i fortë i sofistikimit të organizatave kriminale dhe lidhjeve të tyre me biznesin dhe politikën.50 Për më tepër,
retorika politike në vend gjatë periudhës që po analizohet (1990-2003), por edhe në ditët e sotme (2015-2016),
është karakterizuar nga akuza reciproke dhe raportime mediatike për lidhje të politikanëve të caktuar me krimin e
organizuar.
Ministrat e Brendshëm kanë qenë veçanërisht subjekte të akuzave për mbështetje të bandave të armatosura dhe
grupimeve të caktuara kriminale. Mbështetje të tillë dyshohet të kenë përfituar grupet kriminale të Beratit deri
në vitin 199751, një bandë e armatosur në Elbasan dhe në Tropojë52, grupe kriminale në Tiranë dhe Durrës si dhe
pjesëtarë të grupeve kriminale në Shijak, të cilët rezultonin edhe si anëtarë të komisioneve zgjedhore për llogari të një
kandidati të Partisë Demokratike.53 Frikësimi i kundërshtarëve politikë, prishja e mitingjeve të partisë kundërshtare,
ndërhyrja në numërimin e votave apo edhe financimi i fushatave elektorale janë disa prej mënyrave të përdorura nga
drejtues të strukturave kriminale për të siguruar paprekshmëri nga agjencitë ligjzbatuese.54
Partitë politike në Shqipëri kanë përfituar fonde edhe nga persona të dënuar për veprimtari të paligjshme jashtë
vendit. I tillë është rasti i një rrjeti kriminal shqiptar të gjykuar në Dendermonde të Belgjikës për trafik dhe
kontrabandë njerëzish drejt Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë rast, të akuzuarit e Shërbimit të Prokurorisë Federale
Belge, me inicialet G. dhe M., kishin punuar në të shkuarën në shërbimet sekrete dhe Gardën e Republikës dhe jetonin
në Bruksel me vizë diplomatike si dhe vizë të përfituar nga një ambasadë e huaj në Tiranë përmes rryshfetit. Të
akuzuarit si organizatorë të disa veprimtarive kriminale në Belgjikë kishin kontakte në Shqipëri dhe provohej se në
emër të njërit prej tyre dhe bashkëpunëtorit të tij ishin transferuar fonde drejt një partie politike brenda vendit.55

46. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr 209, datë 21.02.2011
47. Hoxha, A “Dosja Tropoja”, Emisioni Xhungël, 2013 http://www.forum-al.com/showthread.php?p=331337
48. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.40, University of California Press
49. Intervistë me prokuror, kod 28, qershor 2014.
50. Intervistë me gjyqtar, kod 55, shkurt 2016; prokurorë kode 23, 24, qershor 2014; gjyqtarë kode 34, 35, qershor 2014.
51. Arsovska, J, (2015) “Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics, and Globalization” p.32, University of California Press
52. Shih rastin studimor të Elbasanit; Hoxha, A “Dosja Tropoja”, Emisioni Xhungël, 2013 http://www.forum-al.com/showthread.php?p=331337;
53. Kokalari, G (2007), “Mafia Report in Albania”, Albanian Canadian League Information Service, http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=Neës&file=print&sid=1264
54. Intervistë me gazetar investigativ, Tiranë, 2016. Shih dhe rastet studimore të Elbasanit, Korçës dhe Lushnjës.
55. Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR, 2005), “Trafficking in Human Beings: Annual Report, Belgian Policy on Trafficking in and Smuggling of Human
Beings: Shadows and Lights” p.103, Brussels. CEOOR Publication
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Ilustrim: Anësia partiake dhe ndërveprimi me politikën i bandave të armatosura gjatë 1994-2003

1. 4. VEÇORI TË ORGANIZIMEVE
KRIMINALE NË SHQIPËRI
Arsyet e krijimit, drejtimit dhe përfshirjes në struktura kriminale mund të jenë të ndryshme për cilindo person.
Sigurimi i shpejtë i të ardhurave të shumta, një status më i mirë shoqëror apo pushteti politik janë arsyet më të
zakonshme që mund të tërheqin pjesëtarët e bandave të armatosura, organizatave apo grupeve të strukturuara
kriminale në veprimtari të paligjshme. Sfidimi i pengesave ligjore dhe institucioneve, paratë, luksi dhe armët janë
gjithashtu tërheqës të fortë për shumë të rinj të prirur nga aventura dhe nxitja për të shfaqur një sjellje sa më
mashkullore.
Nuk mund të përcaktohet me saktësi një numër i përafërt i anëtarëve të bandave të armatosura apo grupeve
kriminale që kanë vepruar në Shqipëri, gjatë periudhës 1990-2003 që analizon ky seksion. Sipas një raporti të
Këshillit të Evropës, në vitin 1999 ishin të pranishme në Shqipëri nga 25 deri 100 grupe kriminale me një total
prej 500 deri në 2,500 anëtarë.56 Nëse u referohemi vendimeve gjyqësore, do të kuptojmë që numri i personave të
marrë si të pandehur është më i vogël se numri real i bashkëpunëtorëve në veprimtarinë kriminale objekt gjykimi.

56. European Committee on Crime Problems (CDCP), Group of Specialists on Criminal Law and Criminological Aspects of Organised Crime, Report on the Organised Crime
Situation in Council of Europe Member States, Council of Europe, Strasbourg, December 2000, fq. 25, e aksesueshme në: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/
organisedcrime/Report1999E.pdf
28

I

EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

Kjo mund të lidhet me cilësinë e dobët të hetimeve, dënimin e disa pjesëtarëve jashtë vendit apo edhe humbja e
jetës nga një ose disa pjesëtarë përpara gjykimit të bandës. Përdorimi i disa identiteteve apo mos-identifikimi i
plotë i gjeneraliteteve të sakta e thellon më tej mospërputhjen. Për ta ilustruar këtë, mund t’i referohemibandës së
‘Mandelës’ (Eduart Peqinit), për të cilën janë gjykuar 13 të pandehur, megjithëse mendohet se banda numëronte
rreth 40 anëtarë.57 Një shembull tjetër është gjykimi i 8 pjesëtarëve të rrjetit kriminal të emërtuar “Kompas”, nga
48 persona të identifikuar gjatë përgjimeve në Itali për trafikun e heroinës në vitet 2000-2001.58 Sipas deklarimeve
të një prokurori, arsyeja se përse janë proceduar vetëm një numër i kufizuar personash nga operacioni “Kompas”
lidhet me faktin se një pjesë e mirë e tyre janë proceduar ose dënuar në Itali, ndërsa për personat e tjerë procesi
ishte pezulluar për shkaqe të natyrës procedurale që lidhen me njoftimin e personave nën hetim.59
Sipas studiuesit kriminolog Xavier Raufer, ‘baza e piramidës kriminale shqiptare përbëhet nga një grup burrash nga
i njëjti fis apo fshat, shpesh nga e njëjta familje biologjike’.60 Në dallim nga pretendime të ngjashme të cilat i kanë
konsideruar strukturat kriminale shqiptare si të mbështetura në mënyrë të konsiderueshme në lidhjet familjare apo
fisnore, sipas këtij studimi, njohjet dhe lidhjet midis pjesëtarëve të organizimeve kriminale janë të larmishme. Nga
analiza e të dhënave të këtij studimi, rezulton se njohjet përfshijnë ato shoqërore, familjare, gjinore, fqinjësie, të
miqësisë, njohjet për shkak të punës apo ortakërisë në biznes, njohje të mëparshme në emigracion apo në burg.
Duke filluar nga viti 2000, bie në sy se të rinj të shfrytëzuar si korrierë droge janë rekrutuar edhe përmes raporteve
të varësisë në punë (p.sh. punonjës në fabrikë apo kamerier) dhe joshjes me të ardhura (p.sh. bakshishe të majme
për punonjësin e lavazhit). Lidhjet familjare midis pjesëtarëve të organizimeve kriminale kanë qenë të pranishme
në raste të caktuara, por jo në atë masë sa mund të përgjithësohen. Kështu, lidhjet familjare dhe fisnore dominonin
në “Bandën e Mandelës”, e cila përbëhej nga të paktën 5 vëllezërit Peqini, 2 kushërinj dhe shumë të afërm të tjerë.
Lidhjet e gjakut, kryesisht vëllazërore, mund të hasen edhe në raste të trafikimit dhe shfrytëzimit për prostitucion të
femrave. Por në rastin e bandave të tjera, si ajo e Gaxhait, Zanit, Kateshit, dhe shumë të tjera shfaqen dominuese
lidhjet shoqërore apo të territorit (nga e njëjta lagje apo fshat).
Përsa i përket moshës, përgjithësisht anëtarët e bandave të armatosura në Shqipëri ishin të moshës relativisht të re,
20-35 vjeç. Më vonë, grupet kriminale që vepruan rreth viteve 2000-2005 shfaqin një prirje sipas të cilës personat
e niveleve drejtuese ishin të lindur të viteve 1960-‘70, ndërsa të rinjtë në moshë ishin pjesëtarët më të rinj në grup,
të rekrutuar kryesisht si korrierë droge, parash, etj.61
Sipas vendimeve të gjykatave, shumica e të pandehurve rezultojnë të jenë pa precedentë penalë. Megjithatë, bie në
sy fakti se personat e akuzuar për drejtim të strukturave kriminale kanë pasur precedentë të mëparshëm, brenda ose
jashtë vendit. Megjithatë, mangësitë ndër vite të regjistrave të të dhënave zyrtare, krahas shkëmbimit të dobët të
informacionit me autoritetet e vendeve të tjera, nuk lejojnë pasqyrimin e një tabloje të saktë në lidhje me historikun
kriminal të të pandehurve. Kështu, për shembull, kreu i Bandës së Lushnjës mendohet që të ketë qëlluar për vdekje
një qytetar në Durrës, gjatë kohës që ai ishte efektiv i Repartit të Ndërhyrjes së Shpejtë në 1992. Ai u largua në
Greqi një vit më pas, dhe kjo akuzë nuk u provua kurrë ligjërisht.62 Hetimet dhe proceset gjyqësore të bandave dhe
organizatave kriminale në Shqipëri, shpesh nuk përfshijnë dhe veprimtari kriminale fitimprurëse të cilat dyshohen se
janë kryer nga të pandehurit.

57. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan nr. 105 datë 29.09.1999; Gazeta Shqip, ”Kapobanda i tmerrshëm i ‘97-s, “Mandela” mbërrin në Shqipëri”, http://www.arkivalajmeve.
com/Kapobanda-i-tmerrshem-i-97-s-Mandela-mberrin-ne-Shqiperi.342156/
58. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 3 datë 11.01.2008
59. Pohim i një Prokurori të Krimeve të Rënda, Tiranë.
60. Raufer, X, (2003) “A Neglected Dimension of Conflict: The Albanian Mafia.” In: J, Koehler and Ch, Zürcher In Potentials of Disorder: Explaining Conflict and Stability in the Caucasus
and in the Former Yugoslavia. New Approaches to Conflict Analysis, edited by J. Koehler and K. Zurcher, 1st ed * Manchester: Manchester University Press, 62–75.
61. Informacion i përftuar nga vendimet gjyqësore për pjesëtarë të bandave të armatosura: Zani Çaushit, Gaxhait, Tan Kateshit, Mandelës, Çobenëve, 5 Dyqaneve, Tropoja, Cërrikut
dhe banda e Nehat Kullës;Zhilla, F dhe Lamallari B, (2015) “Krimi i Organizuar: Vlerësimi i Riskut në Shqipëri”, p.25, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Tiranë.
62. Hoxha, B, “Krimi dhe antikrimi: historia e bandave kriminale”, Tiranë, Ombra GVG, 2008.
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Skica: Bandat e armatosura - (Struktura hierarkike)

Pavarësisht se në vendimet gjyqësore mund të referohen automjete luksoze, prona dhe arsenal armësh të sofistikuara
në pronësi dhe përdorim të të pandehurve, është shqetësues fakti që hetimet dhe vendimet gjyqësore nuk thellohen
tek burimet e këtyre të ardhurave, të cilat nuk mund të justifikohen përmes veprave penale si vrasje dhe plagosje
për të cilat janë dënuar kryesisht këto banda. Konkretisht, pjesëtarët e “Bandës së Durrësit” janë dënuar vetëm për
vrasje, armëmbajtje pa leje dhe rrëmbime, pavarësisht pohimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, Dritan Coli, për
përfshirje të bandës në veprimtari të trafikut të drogës, femrave dhe kontrabandës së naftës.63
Gjithashtu, mendohet që zanafilla e konfliktit Bare-Daja të lidhet me kontrollin e tregut të drogës në Itali apo
shfrytëzimin e prostitucionit. Është fakt që pjesëtarë të tjerë të Bandës së Lushnjës (p.sh. Dondollaku) janë dënuar
me 188 vjet burg nga Gjykata e Torinos në Itali për trafik heroine dhe kokaine.64 Gjithashtu, gjobëvëniet ndaj
biznesmenëve nga pjesëtarë të bandave të armatosura apo grupeve të strukturuara kriminale nuk evidentohen
shpesh në vendimet gjyqësore, por pohohen nga burime jo-zyrtare apo mediatike.
Konstatohet një prirje në rritje e nivelit arsimor të pjesëtarëve të strukturave kriminale në Shqipëri, me kalimin e
viteve. Kështu, nëse niveli mesatar arsimor i pjesëtarëve të bandave të armatosura ishte ai i detyrueshëm, pjesëtarët
e strukturave kriminale të mëvonshme kanë përfunduar arsimin e mesëm, dhe disa prej tyre edhe atë të lartë.
Magjistratët dhe avokatët e intervistuar janë të mendimit që kjo rritje është formale dhe lidhet me liberalizimin e
arsimit të lartë në vend.65
Për shkak të hapjes së depove të armatimit në vitin 1997, të gjithë anëtarët e bandave posedonin dhe përdornin
armë të kalibrave të ndryshëm. Armët ishin nga ato më të lehtat tek ato më të rëndat, duke përfshirë pistoleta,

63. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 1 datë 16.01.2012, fq 475. Shih për më tepër rastin studimor në lidhje me Bandën e Lushnjës
64. Vendimi penal i Gjykatës së Apelit Torino – Itali nr. 1735, datë 22.04.2008; Panorama, “Ekstradohet nga Italia Enver Dondollaku i bandës së Lushnjës”, 19.12.2013,
http://www.panorama.com.al/ekstradohet-nga-italia-enver-dondollaku-i-bandes-se-lushnjes/
65. Zhilla, F dhe Lamallari B, (2015) “Krimi i Organizuar: Vlerësimi i Riskut në Shqipëri”, p.26, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Tiranë.
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automatikë, mitraloza, kundërtank, mjete shpërthyese, etj. Një organizatë kriminale e cila veproi gjatë periudhës
1993-1996, zotëronte një arsenal të madh armësh dhe pajisjesh ndihmëse si veshje policie si: kapuç koke (maska
trikotazhi), xhupa, pantallona, xhaketa dhe kapele policie; xhaketë oficeri policie me gradën nënkolonel, jelekë
antiplumb, radio marrëse-dhënëse, dylbi dhe pranga policie.66 Kjo tregon për nivelin e sofistikuar të armatimit dhe
përgatitjes së pjesëtarëve të kësaj organizate.
Format më të hershme të krimit të organizuar shqiptar karakterizoheshin nga nivelet ekstreme të dhunës. Agresiviteti
i shfaqur dhe dhuna e përdorur ishin të një rëndësie të veçantë për bandat e armatosura, të cilat vinin nën kontroll
dhe ruanin pjesë të territorit përmes përdorimit të armëve. Konfliktet e armatosura dhe goditjet brutale ndaj
kundërshtarëve përbënin taktikë strategjike për drejtuesit e bandave, të cilët, përmes reputacionit të rrezikshëm
që kishin krijuar, dominonin lehtësisht bandat e tjera përreth. Dhuna përdorej jo vetëm ndaj kundërshtarëve, por
edhe ndaj punonjësve të agjencive ligjzbatuese dhe viktimave të tyre (biznesmenë të marrë peng dhe femra të
shfrytëzuara për prostitucion). Megjithatë, pas vitit 2003 konstatohet një përdorim më i ulët i dhunës fizike, i cili
sipas të intervistuarve është zëvendësuar deri diku me atë psikologjike. Sipas tyre, përdorimi më i moderuar i
dhunës fizike mund të shpjegohet me nevojën e ulët për ‘kontroll territori’ dhe kujdesin e treguar për të mos tërhequr
vëmendjen e policisë përmes akteve të dhunshme.
Rreth fundit të viteve 90’, bandat e armatosura filluan të jenë gjithmonë e më pak të pranishme brenda vendit. Për
t’iu përshtatur forcimit gradual të institucioneve, organizimet kriminale evoluan duke u bërë më të vështira për tu
infiltruar, fleksible dhe me karakter të qartë sipërmarrës. Në ndryshim nga e shkuara, kontrolli i zonave të caktuara
brenda vendit nuk përbënte më interes. Grupet e strukturuara kriminale të krijuara rishtazi u përqendruan dukshëm
në veprimtari të paligjshme fitimprurëse. Trafikimi i drogave të ndryshme, si kanabis, heroinë dhe kokainë paraqiste
më pak rreziqe dhe sillte fitime më të mëdha. Vëmendja e strukturave të reja kriminale, u përqendrua mbi tregjet e
drogës në vendet e Bashkimit Evropian.
Për t’i shpëtuar hetimeve, ndjekjes penale dhe dënimeve me shumë vite burgim, pjesëtarë të strukturave kriminale
kanë ekzekutuar, kërcënuar dhe korruptuar drejtues dhe punonjës policie, prokurorë dhe gjyqtarë. Dëshmitarë apo
bashkëpunëtorë të drejtësisë kanë përmendur madje emra gjyqtarësh si të paguar nga organizata kriminale në vend,
por asnjë magjistrat në Shqipëri nuk është hetuar, ndjekur penalisht dhe dënuar për akuza kaq të rënda.67 Sipas një
prokurori të intervistuar, “mungesa e dënimeve dhe një historiku të dhënash në këtë drejtim, bën që akuza të tilla të
mbeten në nivelin e perceptimeve edhe për ne që jemi brenda sistemit”.68
Duke mbërritur deri në ditët e sotme (2015-2016), grupe të ndryshme, të cilat ishin përgjegjëse për role dhe
segmente të caktuara në trafikun e drogës, filluan të bashkëpunojnë në formën e ‘rrjeteve kriminale’. Sigurimi i
drogës nga fermerët dhe vendet e origjinës, paketimi, transportimi, pritja dhe shitja në tregun me pakicë të qyteteve
evropiane, kryhet nga grupe të ndryshme të cilat janë autonome dhe nuk i nënshtrohen një strukture komande
vertikale. Kapitulli në vijim trajton gjerësisht këto organizime kriminale të cilat filluan të transformohen në përgjigje
të ripërtëritjes dhe reagimit të agjencive shtetërore, duke filluar nga viti 2004 e deri në vitin 2015.

66. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 44 datë 01.07.2008
67. Refugee Review Tribunal, ‘RRT Research Response - Albania”, 5.12.2007, Australia http://www.refworld.org/pdfid/4f40de2e2.pdf
68. Intervistë me prokuror,( kod 28), qershor 2014.
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KAPITULLI 2.

STRUKTURA TË KRIMIT TË ORGANIZUAR
(2004-2015)

Edhe pas vitit 2004, treguesit e gjendjes së kriminalitetit dhe faktorët socialë që favorizojnë krimin mbeten
problematikë. Në shkallë vendi, numri i çështjeve penale është dyfishuar nga viti 2010 deri në vitin 2014, dhe
përkatësisht: në vitin 2014 (13,617); në vitin 2013 (7,883); në vitin 2012 (8,947); në vitin 2011 (8,590), dhe në vitin
2010 (7,857). Ndërkohë që për periudhën 2004-2009 ka pasur një tendencë gati të njëjtë. Kështu, veprat penale të
kësaj periudhe janë: në vitin 2004 (7,068); në vitin 2005 (6,796); në vitin 2006 (7,088); në vitin 2007 (6,268); në vitin
2008 (7,349); dhe në vitin 2009 (6,929).69
Numri i çështjeve penale të regjistruara në periudhën 2010-2014 është rritur në të gjitha qytetet e vendit.70Në të
njëjtin ritëm ka shkuar edhe përqindja e regjistrimit të çështjeve në Gjykatën e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
Pra, nga 118 çështje të regjistruara në vitin 2011, ky numër gati është dyfishuar në vitin 2014 me 221 çështje.71

Shifrat e grupeve kriminale janë po ashtu shqetësuese. Nga të dhëna të pakonfirmuara zyrtarisht mendohet se
numri i organizatave kriminale në vitin 2014 ishte 116 (419 persona) duke u rritur me gati 100% në vitin 2015, me
afërsisht 252 të tilla (rreth 1,036 persona). Ndërkohë që numri i vrasjeve është ulur gati me rreth 43% brenda një viti
në periudhën 2014-2015. Sidoqoftë ky tregues pozitiv ka një pësuar një përkeqësim të dukshëm në vitin 2016, pasi
vetëm në javën e parë të janarit 2016 raporti i vrasjeve ishte gati 1 vrasje në ditë. Gjithashtu edhe faktorët socialë
dhe ekonomikë duket se kanë një përkeqësim të dukshëm. Mesatarja vjetore e nivelit të papunësisë në Shqipëri që
prej vitit 1993 është 15.3%, ndërsa në tremujorin e tretë të vitit 2015 papunësia arriti në 17.5%.72

69. Shiko Vjetarët Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, aksesuar nëhttp://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
70. Shiko Vjetarin Statistikor 2014, Ministria e Drejtësisë, aksesuar nëhttp://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/statistika/VJETARI_2014_FINAL.pdf
71. Shiko Analizën Vjetore të Gjykatës së Krimeve të Rënda në vitin 2014, aksesuar në http://gjkr.gov.al/previewdoc.php?file_id=25
72. Shih të dhënat e Trading Economics aksesuar në http://www.tradingeconomics.com/albania/unemployment-rate
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Tabela e Çështjeve Penale të Rregjistruara sipas Rretheve, Gjykata e Shkallës së Parë75
Ndërkohë mesatarja e papunësisë në BE për vitin 2014 ishte afërsisht 10 %.73 Niveli i varfërisë gjithashtu është rritur
nga 12.5 në vitin 2008 në 14.3 në vitin 2012.74 Analiza e detajuar e faktorëve socialë dhe ekonomikë në kapitullin
përkatës në këtë studim tregon se faktorët kriminologjenë krijojnë një terren të përshtatshëm për zhvillimin e krimit
të organizuar edhe në periudhën 2004-2015, sidomos në qytetet kryesore të vendit. Në pjesën e mëposhtme të këtij
kapitulli studimi fokusohet më shumë në analizën e tipologjisë së krimit të organizuar, duke filluar me një hartë të
shpërndarjes së organizatave kriminale në vend në qytetet ku krimi i organiszuar është më shqetësues aktualisht
(2015-2016).

73. Shiko të dhënat e Eurostatit në http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_trends
74. Shiko të dhënat e INSTAT për nivelin e varfërisë sipas prefekturave në http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5
75. Shiko Vjetarët Statistikorë për vitet 2010-2014, aksesuar në http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika
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Harta e organizatave kriminale
Është e vështirë të japësh një përcaktim të saktë apo shterues mbi tipologjinë e organizatave kriminale shqiptare
të kësaj periudhe (2004-2015). Strukturat organizative, mënyra funksionale dhe veçoritë e përbërjes së këtyre
organizatave janë ngushtësisht të lidhura me veprimtarinë e paligjshme të tyre. Ky i fundit është një përcaktues i
rëndësishëm i kategorisë së formës organizative, standardeve të sofistikimit të organizatës si dhe integrimit të saj
në shoqëri, politikë dhe ekonomi. Mbështetur në intervistat me ekspertët dhe njohës të krimit të organizuar në nivel
qendror dhe vendor, shpërndarja e disa organizatave kriminale aktive në territorin shqiptar duket të jetë dinamike. Ky
studim është përpjekur të kuptojë shtrirjen dhe strukturën e organizatave kriminale kryesore që veprojnë aktualisht
në qytetet më të mëdha të vendit, për të krijuar një ide rreth veçorive dhe karakteristikave të tyre sipas zonave: Veri
(Shkodër); Shqipëria e Mesme (Tiranë, Elbasan dhe Durrës) dhe Jug/Qendër (Fier; Berat; Vlorë).

HARTA E GRUPEVE KRIMINALE NË SHQIPËRI 2015
Tiranë

3 organizata

Shkodër

4 ‘familje’

Durrës

1 organizatë
1 ‘familje’

Vlorë

grupe kriminale

Fier

organizata
krminale

Berat

3 ‘familje’

Elbasan

‘familje’ /
grupe kriminale

Tiranë
Në qytetin e Tiranës aktualisht dyshohet se veprojnë të paktën 3 organizata kriminale shumë të fuqishme dhe të
strukturuara. Ato kanë një shtrirje kohore të hershme të veprimtarisë kriminale dhe kanë arritur ti rezistojnë kohës
për shkak të sofistikimit dhe lidhjeve të tyre me biznesin dhe segmentet e korruptuara të shtetit. Përflitet që njëra
prej këtyre organizatave (1), e cila është edhe më e fuqishmja, të ketë një strukturë hierarkike mjaft të sofistikuar.
Mendohet që fillimet e kësaj organizate të jenë që në vitin 1992. Në fillimet e veprimtarisë së saj, kjo organizatë
karakterizohej nga dhuna, format e maskimit, puna në grup dhe mungesa e një hierarkie të qartë. Mendohet se
kjo organizatë, në dallim nga organizatat e tjera kriminale, të ketë pasur edhe motive politike për formimin e
saj. Ndër karakteristikat e aksioneve të kësaj organizate në fillimet e veta (1992) ka qenë përdorimi i simboleve
të institucioneve zyrtare që merren me mbrojtjen e rendit, si Policia e Shtetit dhe Forcat e Armatosura. Nga ana
tjetër, kryerja e vjedhjeve, grabitjeve, vrasjeve apo dhe shpërthimeve, në ndryshim nga organizatat e tjera të kohës,
kryheshin gjatë ditës. Këto lloj skemash po shihet se përdoren sot nga një tjetër organizatë kriminale (2) që vepron
në rrethin e Tiranës që prej vitit 2005, e cila do të trajtohet më poshtë.
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Kupola e kësaj organizate (1) dyshohet të jetë e bazuar në lidhje gjaku (vëllezër, kushërinj dhe rreth shoqëror të
ngushtë) dhe të ketë lidhje me ish-funksionarë të lartë të regjimit komunist.76 Mendohetse organizata i ka trashëguar
lidhjet dhe aftësitë organizative prej tyre. Mendohet që në këtë organizatë të ketë përfaqësues edhe të grupeve
të tjera kriminale, duke e kthyer këtë organizatë në një lloj kupole të organizatave të tjera më të vogla, të cilat
kryesisht veprojnë në segmentin Tiranë-Durrës. Kjo organizatë mendohet se është pjesë e rrjeteve ndërkombëtare
të krimit dhe të ketë lidhje me Mafien italiane (Sacra Corona Unita), atë rumune dhe izraelite. Nëpërmjet këtyre
lidhjeve organizata dyshohet se i pastron paratë e saj në Shqipëri nëpërmjet kazinove, pikave të bastit si dhe
investimeve në karburante dhe ndërtim. Paçka se mendohet që në fillimet e veta (1993-2003) kjo organizatë ka
qenë shumë e dhunshme, aktualisht dyshohet që të jetë sofistikuar duke mos u ekspozuar në konflikte apo vrasje
ordinere. Mendohet që organizata të jetë e fokusuar në pastrimin e parave të mafies ndërkombëtare dhe aseteve të
politikanëve të korruptuar në Shqipëri.
Aludohet gjithashtu që kjo organizatë të jetë përpjekur për ta kthyer Shqipërinë në një vend prodhimi të kokainës
duke krijuar lidhje të forta me kartelet e drogës në Amerikën Latine (Venezuelë dhe Ekuador), duke formuar cikle të
mbyllura trafiku (të kontrolluar prej saj nga origjina deri në shpërndarje). Dyshohet gjithashtu që organizata të ketë
investuar në turizëm, kryesisht në qytetin e Vlorës. Përflitet se kjo organizatë ka investuar edhe në media. Mendohet
se organizata ka lidhje të forta me të afërm të politikanëve brenda të gjithë kampeve politike. Megjithëse nuk ka
një qendër apo territor veprimi, organizata dyshohet të ketë “selinë” kryesore në Shqipëri në qytetin e Tiranës. Siç
do të shprehej një i intervistuar, “kjo tipologji organizate është kudo dhe askund, dhe nisur nga cikli i ecurisë është
[...] edhe më e frikshmja”.77
Një organizatë tjetër kriminale (2) dyshohet se është mjaft aktive dhe se fshihet mbas shumë krimeve të bujshme
në qytetet e Tiranës dhe Durrësit në vitet e fundit. Në ndryshim nga organizata e mësipërme, kjo organizatë është
më e dhunshme, më pak e sofistikuar, por jo më pak e rrezikshme. Struktura organizative e grupimit kriminal bazohet
në lidhje shoqërore dhe drejtohet nga një kupolë prej tre apo katër personash me precedentë penalë të njohur. Kjo
organizatë i ka fillimet e saj në trafikun ndërkombëtar të heroinës në Itali dhe ka filluar të konsolidohet pas vitit
2005. Përbërja e kësaj organizate është e larmishme, me individë kryesisht nga rrethet e Tiranës, Durrësit dhe Fierit
dhe është e përbërë nga mosha të reja (20-40 vjeç). Përflitet që struktura drejtuese është e përbërë nga katër
anëtarë, ku secili ka një rol në një drejtim të caktuar (vrasjet, investimet, rekrutimet dhe trafiku i drogës). Organizata
përdor një komunikim shumë të sofistikuar duke përdorur gjuhë të koduar. Organizata kriminale përdor ndërmjetës
si dhe korrierë për të komunikuar me të tretët. Ky grupim kriminal përpiqet të rekrutojë segmente brenda Policisë
së Shtetit për të pasur informacion por edhe për ekspertizën e tyre, gjë e cila e ndihmon të neutralizojë aksionet
e policisë. Për të eliminuar kundërshtarët përdoren “qitësit” e organizatës ose “vrasës” me pagesë. Kjo organizatë
mendohet të ketë krijuar një aleancë të fortë me një ndër grupet kriminale që ka filluar të aktivizohet së fundmi në
qytetin e Durrësit.78
Mendohet që numëri i anëtarëve të kësaj organizate të shkoj mbi 30-të. Kjo organizatë është gjithashtu “polikriminale” dhe vepron kryesisht në trekëndëshin Tiranë – Durrës - Fushë-Krujë. Dyshohet se organizata është e
përfshirë në trafiqet e narkotikëve, gjobëvënie, mbledhje gjobash (loan sharking), zgjidhje konfliktesh, dhe së fundi
në nxjerrjen apo regjistrimin e pronave të patundshme.79 Kjo organizatë dyshohet se ka lidhje të forta me grupe
kriminale në të gjithë vendin dhe është shumë fluide. Është kryesisht e fokusuar në trafikun e drogave të rënda dhe
është pjesë e rrjeteve ndërkombëtarë të trafikut të narkotikëve në Itali dhe Hollandë. Megjithëse është e vështirë
të përcaktosh një territor kontrolli të kësaj organizatë për shkak të fleksibilitetit që e karakterizon, kjo organizatë
dyshohet se ka ndikim në “Rr. e Kavajës”; “Ish Parkun e Autobuzave”, dhe “Kombinat”. Përflitet se kjo organizatë për
shkak të lidhjeve të forta me persona me pushtet politik sot është një ndër organizatat kriminale më aktive në aksin
Tiranë-Durrës. Kjo organizatë aktualisht është nën monitorim të vazhdueshëm nga agjencitë ligjzbatuese.
76. Intervistë me gazetar (kod 18), janar 2016.
77. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Tiranë (kod 17), janar 2016.
78 . Intervistë me gazetar (kod 18), janar 2016.
79. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civilenë Tiranë (kod 17), janar 2016.
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Një tjetër organizatë kriminale (3) me shumë influencë është konkurrentja e organizatës më sipër (2). Këto dy
organizata kanë qenë në konflikt të përhershëm me njëra tjetrën për kontrolle territori dhe hakmarrje që nga viti
1999. Përplasjet e tyre kanë qenë mjaft të forta sidomos mbas vitit 2011, ku vrasjet nga të dyja palët ishin gati të
përmuajshme. Kjo organizatë (3) është e bazuar kryesisht jashtë qytetit të Tiranës, ka investime brenda qytetit dhe
ka një lloj ndikimi në veriun e kryeqytetit. Mendohet që influenca dhe kontrolli më i fortë i saj është në bizneset në
krahun e djathtë të autostradës Tiranë-Durrës deri pranë aeroportit të Rinasit. Dyshohet që organizata drejtohet
nga një familje, kreu i së cilës ka vuajtur një dënim me burg dhe që ka arritur ta drejtojë organizatën edhe gjatë
vuajtjes së dënimit. Kjo organizatë mbështetet në lidhje gjaku dhe krahinore por gjithashtu dyshohet se ka lidhje
edhe me eksponentë të hershëm të botës së krimit në Tiranë të cilët janë ende aktivë. Me daljen e drejtuesit të
organizatës nga burgu në vitin 2012 organizata mendohet të ketë intensifikuar veprimtarinë e saj. Përflitet që kjo
organizatë ka investuar kryesisht në fushën e mineraleve. Kjo organizatë ka një sistem shumë të mirë mbrojtjeje dhe
survejimi dhe mendohet se aktualisht është më e tërhequr dhe e fokusuar në goditjen ndaj bandave kundërshtare.80
Kjo organizatë ka një numër të konsiderueshëm anëtarësh që mendohet të jetë afërsisht rreth 27 persona.

Shkodër
Është e nevojshme që fillimisht të sqarojmë kuptimin e organizatave kriminale të cilat mbështeten në lidhje të
ngushta familjare (“Familje”), karakteristikë kjo e grupeve kriminale të zonës veriore të vendit. Me “familje” të
përfshira në krimin e organizuar do të kuptojmë ato grupime kriminale të cilat strukturën drejtuese organizative
të tyre e mbështesin në lidhjet familjare sipas hierarkisë së familjes, duke filluar nga kryefamiljari (babai ose vëllai
i madh), e ndjekur më pas nga vëllezërit më të vegjël,kushërinjtë dhe duke zbritur tek rrethi shoqëror që kryesisht
mbështetet tek komshinjtë. Mendohet që në qytetin e Shkodrës të veprojnë të paktën 4 “familje” të mëdha të cilat janë
përfshirë në aktivitete kriminale. Këto “familje” hamendësohet ti kenë rezistuar kohës për shkak të lidhjeve të forta
familjare, agresivitetit dhe lidhjeve me politikën. Fillimet e tyre nisin të duken që në fundvitet 80-të, kur në Shkodër,
si në shumë qytete të mëdha të vendit, filluan të krijoheshin grupe të rinjsh të dhunshëm në lagje të caktuara të
qytetit të cilët njiheshin si të “fortët e lagjes“, si: “Grupi i Rusit” “Xhabijes” ose “Kirasti”. Ndër këto grupe kishte edhe
djem të cilët ju përkisnin “familjeve” që dyshohet se dominojnë sot krimin në qytetin e Shkodrës. Anëtarë të këtyre
familjeve njiheshin për pjesëmarrjen në veprimtari kriminale para dhe gjatë periudhës së komunizmit. Pra kishin
një histori të përfshirjes së familjarëve në veprimtari kriminale edhe në të shkuarën. Këto grupime kriminale janë
kryesisht të mbështetura në lidhje familjare dhe kontrollojnë zona të caktuara. Fuqizimi i tyre filloi me kontrabandën
e karburanteve e cila lulëzoi në rrethin e Shkodrës pas thyerjes së embargos së Kombeve të Bashkuara vendosur
ndaj ish-Jugosllavisë në maj të vitit 1992, si dhe konfliktet e armatosura në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë.81 Më
pas këto “familje” u angazhuan në trafikun e qenieve njerëzore dhe atë të narkotikëve. Këto veprimtari kriminale
ju mundësuan të krijojnë lidhje edhe me rrjetet ndërkombëtare kriminale. Gradualisht këto familje u fuqizuan
financiarisht duke u integruar në veprimtari tregtare të rëndësishme në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë. Një tjetër
faktor fuqizues është edhe lidhjet që disa nga këto familje vendosën me “familje “mafioze italiane në jug të Italisë,
por edhe pranisë së kësaj të fundit në Malin e Zi. Ky shtet njihet edhe si një ndër portet kryesore të kontrabandës
së duhanit në Ballkan e dirigjuar nga Sacra Corona Unita. Deri në vitin 2012 Mali i Zi konsiderohej nga media
ndërkombëtare si një “shtet mafioz”.82 Familjet e mësipërme në qytetin e Shkodrës mendohet të kenëkonsoliduar
pozitat e tyre në qytet dhe rrethina nëpërmjet dhunës dhe shantazheve, por dhe gjobëvënies ndaj bizneseve. Kjo e
fundit ka qënë fenomen shqetësues në Shkodër edhe pas vitit 2005.83

80. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civilenë Shkodër (kod 17), janar 2016.
81. Lexo studimin e United Nations(2008) “Crime and its impact on the Balkans and Affected Countries”, United Nations, Office on Drugs and Crime, aksesuar
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Balkan_study.pdf
82. Mackean, L and Jones, M., (2012) “ Documents tarnish Montenegros’s EU Bid”, BBC, 29 maj 2012, aksesuar http://www.bbc.com/news/world-europe-18237811
83. Intervistë me avokat (kod 03), korrik 2014.
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Struktura e organizimit të këtyre “familjeve” hamendësohet se i ngjan një “biznesi familjar”, ku organizata kriminale
vepron në emër dhe përfitim të familjes ose klanit familjar. Zakonisht drejtuesi i organizatës është kryefamiljari, i
cili, pas vdekjes së tij, zëvendësohet nga vëllai më i madh. Siç u përmend më sipër, hierarkia më pas zbret në varësi
të afërsisë së gjakut me drejtuesin e organizatës dhe kjo përcakton dhe rëndësinë dhe rolet. Kështu në rang më
të ulët vijnë kushërinjtë e parë, të dytët e me radhë. Në organizatë përfshihen edhe individë të cilët kanë lidhje
shoqërore me anëtarët kryesorë të organizatës si dhe djemtë e lagjes ku organizata ka qendrën e saj. Këto “familje”
kontrollojnë territore të caktuara dhe kanë linjat e tyre të trafiqeve. Në përgjithësi këto “familje” janë të kujdesshme
për të mos ndërhyrë në territoret e njëra-tjetrës pasi një gjë e tillë aludohet t’i ketë kushtuar mbi 20 të vrarë dy
prej familjeve në konflikt në periudhën 1999-2013. Pas vrasjes së Edmir Koçisë në vitin 2012 hamendësohet se
ka një ristrukturim tjetër të kontrollit të qytetit nga këto familje. Koçia konsiderohej deri në vitin 2012 si një ndër
individët më të rrezikshëm dhe drejtues i organizatës më me influencë në qytet. Ai dyshohej për një sërë vrasjesh,
ku ndër to dhe për vrasjen e Çim Cafit.84 Një vit më pas eliminohet edhe Gjon Gjeka85, i cili gjithashtu dyshohet të
jetë ekzekutuar nga e njëjta dorë dhe porositës, për shkak të stilit fare të ngjashëm të vrasjes. Pas këtyre vrasjeve
mendohet që “familjet” dominuese në qytet të kenë vendosur një situatë paqeje.
Sot këto “familje” kanë të ndara qartë territoret e tyre, ku kryesisht ndodhen biznese apo veprimtari ekonomike të
cilat janë nën mbrojtjen e tyre. Secila nga këto familje ka karakteristikat e veta. Një “familje” (1) mendohet të jetë
më afër politikës dhe të ketë ndikim të fortë në pushtetin vendor në çështjet që lidhen me lejet e ndërtimit apo dhe
punësimet në institucionet zyrtare. Por, gjithashtu, kjo familje hamendësohet të jetë e përfshirë edhe në trafikun
e drogave të forta (heroinë dhe kokainë). Një “familje” (2) tjetër përflitet se ka ndikim dhe kontroll në një zonë që
fillon që nga qendra e qytetit, drejt Dobraçit, deri në rrethinat dhe një pjesë të Dukagjinit. Kjo “familje” dyshohet se
kontrollon drogat e lehta (kanabis) dhe është e përfshirë në rrjetet ndërkombëtare të narkotikëve kryesisht në Belgjikë,
Hollandë dhe Suedi. Gjithashtu aludohet se kjo “familje” jep para me fajde në tregun e zi, dhe se është përfshirë në
trafik klandestinësh për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.86 Kjo “familje” (2) dyshohet të ketë lidhje edhe me një
ndër organizatat kriminale të rrethit të Tiranës që u trajtua më sipër dhe e cila vepron kryesisht në Tiranë - Durrës
dhe Fushë-Krujë. Së fundmi përflitet se kjo familje (2) është angazhuar në të ashtuquajturën “mbledhje borxhesh”
(biznese të ndryshme, në pamundësi për të mbledhur borxhet, ju paguajnë një tarifë organizatave kriminale të cilat
në këmbim ju marrin borxhin debitorëve), e ngjashme kjo me “pizzo” e mafies Italiane, kryesisht asaj Siciliane.87
Mendohet se kjo “familje” është familja më e zgjeruar në numër dhe në lidhje gjaku në krahasim me të tre “familjet”
e tjera.
Një familje tjetër (3) e cila ndan territorin e kontrollit në qytet me “familjen” (2) më sipër, ka ndikim të konsiderueshëm
dhe mendohet se ka influencë në një territor që fillon nga qendra e qytetit dhe më pas vijon në lagjet e njohura si
ajo e Xhabijes dhe Zdrales. Përflitet se një ndër veprimtaritë e saj kryesore është siguria që ju ofron bizneseve në
zonën që kontrollon kundrejt një pagese mujore. Kjo “familje” kryesisht është e kujdesshme dhe e sofistikuar, nuk
ekspozohet në krime ordinere dhe është më e vogël në numër se familjet e tjera. Dyshohet gjithashtu se ka lidhje me
një organizatë shumë aktive në rrethin e Tiranës që u trajtua më sipër. Një familje tjetër (4), e cila nuk ka influencën
e të parave, dyshohet se ka influencë në zonën e Kirasit dhe mendohet se ka kryesisht lidhje të forta me organizatat
kriminale në Kosovë. Numri i anëtarëve të kësaj organizate mendohet të jetë i konsiderueshëm dhe përgjithësisht
përbëhet nga persona me lidhje gjaku dhe shoqërore të lagjes ku drejtuesit e organizatës banojnë. Mendohet se
krerët e kësaj “familjeje” trafikojnë lëndë narkotike dhe janë të angazhuar në trafikun e prostitucionit në Suedi dhe
Danimarkë.

84. E. Lata “Bie në atentat i mbiquajturi i “forti” i Shkodrës”, Gazeta Shekulli, 30 nentor 2012, aksesuar http://www.shekulli.com.al/p.php?id=9801
85. E. Lata “Shkodër, bie në pritë i forti I Bardhajve”, Gazeta Shekulli, 17 shkurt 2013, akesesuar http://www.shekulli.com.al/p.php?id=16704
86. Në vitin 2014 është arrestuar një rrjet i cili kontrabandonte emigrante në SHBA dhe i cili shtrihej në të paktën 6 qytete ku dy prej tyre ishin Shkodra dhe Malësi e Madhe. Shiko
A. Cena “24 mijë $ për t’i cuar në SHBA, kapen 15 anëtarët e bandës”, Shqiptarja.com, 13 maj 2014, aksesuar http://shqiptarja.com/aktualitet/2731/24-mije---per-t--39-i-cuar-neshba-kapen-15-shqiptaret-e-bandes-214401.html
87. Shiko Paoli, L (2008) Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style, Oxford University Press.
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Në përgjithësi, grupet kriminale të rrethit të Shkodrës janë “poli-kriminale” dhe përdorin gjerësisht zonën e Velipojës,
portin e Shëngjinit dhe portet e Malit të Zi për trafikun e narkotikëve. Ky trafik bëhet kryesisht me kontenierë ose
anije peshkimi të cilët e çojnë “mallin” në det të hapur i cili më pas tërhiqet nga grupet e tjera kriminale që veprojnë
në BE. Organizatat kriminale në rrethin e Shkodrës kanë rritur gjithashtu veprimtarinë e tyre edhe në trafikun e
armëve, të cilat i transportojnë ato nga Mali i Zi, nëpërmjet lidhjeve të tyre në Malësi të Madhe. Armët, së bashku
me narkotikët, dyshohet se transportohen për në BE nëpërmjet skafeve të cilat nisen nga grykëderdhja e Bunës ose
lugina e Vilunit në Velipojë.
Pas goditjes që ju bë “kanabisit” në fshatin e Lazaratit hamendësohet se një ndër “hambarët” më të mëdhenj të
rritjes së tij në mënyrë të përqendruar do të zhvendoset në zonën e Dukagjinit, kryesisht në Pult, Shal dhe Shosh.88
Dhe kjo tendencë e prodhimit të kanabisit ka rrezik të sjellë zhvillime të reja të organizatave kriminale në rrethin e
Shkodrës. Përflitet që të ardhurat që do të sjellë çmimi tashmë i rritur i kanabisit në tregun ndërkombëtar do t’iu
mundësojë këtyre organizatave jo vetëm rritje të ndjeshme të fuqisë ekonomike por edhe akses të konsiderueshëm
në mafian ndërkombëtare. Duke pasur parasysh edhe pozicionin strategjik të qytetit të Shkodrës, fuqinë relativisht
të dobët goditëse të shtetit si dhe ekuilibrat kulturorë dhe fetarë, “Kryeqendra e Veriut” rrezikon të kthehet në një
ndër “polet” kryesore të organizatave kriminale më të rrezikshme në vend në vitet e ardhshme.

Durrës
Qyteti i Durrësit është dhe qyteti ku veprimtaria kriminale është mjaft e larmishme për shkak edhe të aksesit
që ofron në tregun ndërkombëtar porti i Durrësit, i cili është porti më i madh në vend. Gjithashtu, në këtë qytet
kryqëzohen rrjetet kriminale të cilat janë të shpërndara në të gjithë vendin. Në qytetin e Durrësit mendohet që
të kenë investime shumë grupe kriminale të cilët vijnë nga i gjithë vendi. Ky qytet shërben deri diku edhe si pikë
takimi apo edhe strehimi për shumë prej tyre.89 Për këtë arsye është e vështirë të përcaktosh cilat janë organizatat
kriminale “autoktone” që veprojnë në këtë qytet. Karakteristikë është që grupet që merren me trafikun e narkotikëve
në Durrës janë në numër të vogël anëtarësh dhe kryesisht trafikojnë narkotikë për në Itali. Vihet re që kohëve të
fundit ka pasur përplasje midis këtyre grupeve për prishje pazaresh.90
Nga ana tjetër, grupe shumë të rrezikshme kriminale përflitet të jenë aktivë në zonat përreth qytetit. Këto grupe
janë të strukturuara dhe të mbështetura në lidhje familjare dhe shoqërore. Kanë territore të përcaktuara qartë, të
cilat i kontrollojnë, dhe kanë lidhje me organizatat e fuqishme kriminale që veprojnë kryesisht në Tiranë, Durrës,
Kavajë, Peqin, Elbasan dhe Krujë. Mendohet që në Durrës aktualisht të jetë ri-aktivizuar një organizatë kriminale
e cila drejtohet nga individë me precedentë të mëparshëm penalë. Kjo organizatë përflitet të ketë formuar një
bashkëpunim me një ndër organizatat më të rrezikshme (2) që veprojnë në rrethin e Tiranës, përshkruar më sipër.91
Kjo organizatë kriminale dyshohet se është aktivizuar më së shumti në mbledhjen e borxheve të bizneseve dhe në
pronat e patundshme. Hamendësohet gjithashtu se në qytetin e Durrësit prej kohësh vepron një “familje” e njohur në
botën e krimit dhe me ndikim jo vetëm në veprimtari tregtare por dhe në veprimtari sociale.

Vlorë
Ky qytet mbetet një ndër qytetet më problematike në lidhje me veprimtaritë e grupeve kriminale. Edhe në Vlorë, ashtu
si dhe në Durrës, ka një prani jo vetëm të organizatave kriminale të qytetit dhe fshatrave përreth, por edhe investime
të organizatave të tjera, ku kryesisht dominojnë organizatat kriminale të qytetit të Fierit, Beratit, Tepelenës dhe ato
të Tiranës. Ky konstatim u cilësua edhe nga Prokurori i Përgjithshëm në analizën vjetore të Prokurorisë së Apelit në
88. Gazeta Mapo “Dukagjini II’ Policia asgjëson 10,000 rrenje kanabis”, 20 gusht, 2015, aksesuar
http://www.mapo.al/2015/08/dukagjini-ii-policia-asgjeson-edhe-10-mije-rrenje-kanabis
89. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Durrës (kod 83), shkurt 2016.
90. Musaj, L. “Vrasja në Durrës për pazaret e drogës,autorët shmangin kamerat e sigurisë”, Gazeta Panorama, 22 dhjetor 2015, aksesuar në http://www.panorama.com.al/detajetvrasja-ne-durres-per-pazaret-e-droges-autoret-shmangen-kamerat-e-sigurise/
91. Intervistë me gazetar (kod 54), janar 2016.
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Vlorë në vitin 2016.92 Krimi i organizuar në Vlorë është i fokusuar kryesisht në trafikun e narkotikëve dhe pastrimit
të parave, me investime kryesisht në fushën e turizmit. Karakteristikë e grupeve kriminalë të qytetit të Vlorës është
se, në dallim nga grupet të cilat ishin aktive në vitet 1992-99 (Zani Çaushi, Kakami, Gaxhai etj), nuk ka më grupe që
veprojnë në territore të ndara. Vlora, sikurse dhe Durrësi apo dhe qytete të tjera portuale, shërben kryesisht si zonë
tranziti e trafikimit të narkotikëve për në BE. Megjithatë, përveç trafikimit të narkotikëve, zonat përreth qytetit,
sidomos ato në Lumin e Vlorës, kanë shërbyer edhe për kultivimin e kanabisit dhe për transportimin e tij, qoftë
edhe me avionë të vegjël sportivë.93 Sipas ekspertëve të intervistuar, “ndarja e zonave të kultivimit bëhet sipas
përkatësisë gjeografike dhe origjinës së drejtuesve të grupeve.”94
Vihet re që vrasjet në qytetin e Vlorës janë të shumta dhe këto vrasje në përgjithësi nuk janë për çështje territori, por
për zonat e influencës në rrjetet ndërkombëtarë të narkotikëve dhe armëve në vendet e BE, kryesisht në Spanjë dhe
Itali. Vlora mbetet një ndër qytetet më problematike në lidhje me krimin e organizuar. Një prokuror i intervistuar në
lidhje me pikat më të nxehta të krimit të organizuar në vend do të nënvizonte se “Unë nuk mund të le pa përmendur
Vlorën edhe nga konstatimet në fakt, edhe nga çështjet që janë provuar ose nga goditjet që janë bërë.”95 Për një kohë
të gjatë përflitet që Vlora ka qënë qytet i “preferuar” i Mafies Italiane dhe mendohet që kjo mafie të ketë investuar
në këtë qytet kryesisht në fushën e kulinarisë dhe kazinove. Në vitin 2010 në këtë qytet është arrestuar Albino
Prudentino, një ndër drejtuesit e Sacra Corona Unita, dhe vetëm një vit më vonë, arrestohet dhe Giussepe Simonelli,
një ndër drejtuesit e “Ndraghetas” italiane.96

Fier
Organizatat kriminale që veprojnë në qytetin e Fierit, sipas shumicës së të intervistuarve, mendohen të jenë ndër
organizatat më të sofistikuara dhe më të qëndrueshmë në të gjithë historinë e tranzicionit politik në Shqipëri. Edhe
pse në vitin 2005 pati një ndërhyrje shumë të suksesshme të goditjes së organizatave kriminale në të gjithë vendin,
të ashtuquajturat “grupet e Fierit” nuk u prekën thuajse fare. Mendohet se grupet kriminale në Fier, në ndryshim
nga qytetet e tjera, bazohen jo vetëm në lidhje gjaku dhe shoqërore, por mbi të gjitha në lidhje komunitare (çam,
kosovarë). Kjo ka sjellë një farë ndarje territori të këtyre organizatave kriminale, të cilat kontrollin e tyre e kanë aty
ku është vendosur edhe komuniteti i tyre. Sipas ekspertëve, janë të paktën katër organizata me influencë në këtë
qytet të ndara sipas lagjeve. 1) Grupi i “Kosovarëve” i cili vepron tek “Ura e Sheqit“; 2) Grupi i “Çamëve” i cili vepron
pranë gjimnazit kryesor të qytetit; 3) Grupi i “lebërve” që vepron në periferi dhe në zonën e Levanit dhe 4) Grupi i
“fierakëve” që ka ndikim në zonën qëndrore të qytetit por dhe në Patos. Mendohet se disa nga arsyet kryesore që
i bëjnë këto organizata rezistente dhe të fuqishme janë lidhja komunitare, e cila ju shërben si mbrojtje, pozicioni
strategjik i qytetit të Fierit, lidhjet e forta me politikën dhe përfshirja në trafikun e narkotikëve dhe prostitucionit
që në fillimet e demokracisë si dhe investimi i parave të pista në biznese të ligjshme. Siç nënvizon edhe një nga
prokurorët e intervistuar, “nëse deri në vitin 2000 krimi i organizuar në Fier përdorte format bazike të pastrimit të parave,
pra kalimin e pronave në emër të familjarëve, ata sot po investojnë direkt në biznese të regjistruara dhe të deklaruara”.97
Mendohet se në qytetin e Fierit të jenë hapur laboratorët e parë të heroinës dhe kanabisit në vend.98 Nga ana tjetër
aludohet që organizatat kriminale të këtij qyteti të kenë pasur shumë ndikim edhe në organizatat që vepronin në
qytetin e Vlorës. Madje shkohet deri aty sa dyshohet se truri i rrjeteve kriminale të cilat veprojnë në jug të jetë në
qytetin e Fierit. Grupet e Fierit kanë një bashkëpunim të mirë me grupet e Beratit, Lushjës dhe Vlorës. Sot përflitet
që ka të paktën dy organizata shumë të fuqishme në këtë qytet që arrijnë të kenë ndikime edhe në emërime në
administratën publike dhe Policinë e Shtetit. Madje aludohet se një ndër drejtuesit e kësaj organizate ka pasur
92. Koci, H. “Lalla, ngjarjet kriminale të Vlorës, të lidhura edhe me ato qyteteve të tjera”, Gazeta Shekulli, 15 janar 2016, aksesuar në http://www.shekulli.com.al/p.php?id=375026
93. Intervistë me prokuror (kod 22), qershor 2014.
94. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Vlorë (kod 50), janar 2016.
95. Intervistë me prokuror (kod 29), qershor 2014.
96. Lexo Gazeta Panorama “Bosi Ndraghetës, kazino në Vlorë”, 08 gusht, 2011, aksesuar në http://www.panorama.com.al/bosi-i-%E2%80%9Cndrangheta%E2%80%9D-s-kazinone-vlore/
97. Intervistë me prokuror, (kod 23), qershor 2014.
98. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Fier, (kod 47), janar 2016.
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konflikte të hapura me një ndër deputetët më të njohur në jug në lidhje me kontrollin e Albpetrolit. Kohëve të
fundit eksponentë të lartë të krimit të organizuar me precedentë kriminalë dhe të njohur si drejtues organizatash
kriminale në vendet e BE (Greqi, Itali, Belgjikë dhe Spanjë)99 dyshohet se kanë investuar në këtë qytet të ardhurat e
tyre kriminale dhe mendohet se po zgjerojnë ndjeshëm influencën e tyre edhe pranë partive politike, sidomos atyre
të vogla.

Berat
Qyteti i Beratit mendohet të jetë një qytet ku krimi i organizuar ka investuar për një kohë të gjatë dhe vazhdon të
jetë aktiv. Organizatat kriminale në këtë qytet janë kryesisht vendore, të mbështetura në lidhje të forta familjare
dhe shoqërore. Përflitet se në këtë qytet kanë influencë të paktën 3 “familje” me precedentë të fortë kriminalë. Një
ndër familjet më me influencë (1) në këtë qytet dyshohet që e ka qendrën në të ashtuquajturën “Zona e 6-katëshit”.
Kjo familje mendohet se është marrë që në fillimet e tranzicionit me shfrytëzim prostitucioni kryesisht në Itali dhe
Hollandë dhe ka investuar kryesisht në linjat e transportit urban, në veprimtari me karakter argëtues dhe në pasuri
të tjera të patundshme. Përflitet se ka lidhje të ngushta me funksionarë të lartë në pushtetin vendor dhe e përdor
këtë ndikim për të përfituar tendera nga fondet publike. Kjo familje funksionon si një shoqëri tregtare, ku anëtarët
e saj janë të punësuar në role drejtuese në bizneset që zotëron familja.
Një organizatë tjetër me ndikim në Berat (2) mendohet të ketë lidhje të forta me politikën. Përflitet që krerët e kësaj
“familjeje” kanë precedentë penalë në trafikun e narkotikëve, kryesisht në Belgjikë. Mendohet që anëtarë të kësaj
“familjeje” të kenë pasur lidhje edhe me bandën e njohur të drejtuar nga Altin Dardha. Ndikimi i kësaj “familjeje”
përflitet të jetë i konsiderueshëm në pronat e patundshme, hoteleri-turizëm dhe hipoteka. Hamendësohet se kjo
“familje” është e sofistikuar dhe përpiqet të shmangë përplasjet për çështje ordinere, për shkak se ka dhe interesa
qëtë përfshihet edhe në politikë. Dyshohet se zonën e influencës e ka kryesisht në qendrën e qytetit dhe në zonat
përreth.
Një familje tjetër (3) me influencë dhe me precedentë penalë të shumtë në qytet dyshohet se është një organizatë,
drejtuesit e së cilës janë marrë me trafik heroine dhe prostitucioni në Itali. Edhe kjo “familje” është përpjekur të
krijojë lidhje të forta me partitë politike. Kjo “familje” përflitet të ketë investime të shumëllojshme në hoteleri dhe
lojrat e fatit. Njihen si një organizatë e dhunshme dhe, në dallim nga “familjet” e tjera, kanë precedentë të shumtë
penalë brenda dhe jashtë vendit. Zona ku kanë më shumë influencë përflitet të jetë përreth lagjes “Murat Çelebiu”.
Në qytetin e Beratit përflitet të ketë dhe pjesëtarë të rrjeteve ndërkombëtare të kokainës, të cilët kanë krijuar lidhje
të qëndrueshme në Venezuelë. Mendohet se Berati mund të jetë një destinacion tjetër i rrjeteve të mbyllura të
trafikut të kokainës me tranzit Shqipërinë për në BE në të ardhmen.100
Karakteristikë e “familjeve” me precedentë të shumtë penalë në këtë qytet është se ato shmangin përplasjet ndërmjet
tyre dhe përpiqen të shmagin gjithashtu konfliktet e panevojshme, duke ofruar siguri për anëtarët e familjes dhe
të njohurit. Përflitet gjithashtu se shumë prej pjestarëve të këtyre “familjeve” kanë qenë mjaft aktivë në zgjedhjet
vendore të vitit 2013. Lidhjet e tyre me politikën mendohetse kapërcejnë pushtetin vendor dhe kjo ju ka shërbyer për
të shmangur edhe ekstradimet e kërkuara nga INTERPOLI.

Elbasan
Vrasjet e shkurtit të vitit 2016 treguan se qyteti i Elbasanit vazhdon të mbetet një pikë e nxehtë ku veprimtaria e
krimit të organizuar vazhdon të jetë e pranishme edhe pas shkatërrimit të dy bandave famëkeqe të “Mandelës” dhe
“Tan Kateshit”. Përplasja tashme prej 10 vitesh midis familjeve “Çapja” dhe “Mema” shfaq natyrën dhe karakteristikat

99. Intervistë me prokuror, (kod 23), qershor 2014.
100. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Berat (kod 81), janar 2016.
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e krimit të organizuar në këtë qytet. Janë të paktën 9 të vrarë që prej vitit 2005 kur hakmarrja midis familjeve nisi të
krijonte viktima. 101 Duhet cilësuar se është e vështirë të kuptohet nëse kjo përplasje midis këtyre “familjeve” ishte për
prishje trafiqesh droge apo për hakmarrje, pasi të dhënat e mbledhura nga ekspertët e intervistuar, nënvizojnë faktin
se organizatat kriminale që veprojnë në këtë qytet përpiqen të jenë në harmoni me njëra tjetrën, një karakteristikë
kjo edhe për qytetin e Beratit. Një tjetër veçori e këtyre grupeve është se kanë marrëdhënie qytetare me komunitetin
dhe përpiqën t’iu ofrojnë ndihmë apo bëjnë ndere.102
Sikurse edhe në qytetet e tjera të vogla, edhe në Elbasan grupet e organizuara mbështeten në lidhje familjare dhe
shoqërore. Kryesisht grupet e konsoliduara janë ato të drogës. Elbasani njihet si një ndër qytetet kyçe të magazinimit
dhe trafikimit të heroinës e cila vjen nga linja Turqi - Maqedoni. Megjithatë ka pasur përpjekje që linjat e heroinës
të përdoreshin edhe për trafikun e kokainës nga rrjete kriminale të cilat e kanë qendrën dhe veprojnë në Tiranë. Në
janar të vitit 2015 në fshatin Xibrakë u kap një ndër laboratorët më të mëdhenj të kokainës në rajon, ku u arrestuan
rreth 8 persona, ndër ta dhe dy “kimistë” kolumbianë dhe u sekuestruan rreth 19.5 kg kokainë e pastër.103 Ndërkohë
në Elbasan kanë vepruar edhe rrjete të tjera kriminale, kryesisht në trafikun e armëve dhe veprave të artit, që kishin
lidhje edhe me grupe të tjera në Fier, Vlorë dhe Shkodër, por të cilat nuk kanë qëndrueshmërinë e grupeve të drogës
dhe janë goditur në një kohë të shpejtë. Sipas ekspertëve, ajo që i ka bërë më të rezistueshëm grupet kriminale të
trafikimit të narkotikëve në Elbasan është se janë të sofistikuar, nuk janë konfliktualë, nuk kanë konflikte për çështje
territoresh. Kjo pasi narkotikët i tregtojnë në vendet e BE (Belgjikë, Hollandë, Britani e Madhe, Itali, Gjermani,
Zvicër). Elbasani përdoret si vend tranzit por edhe si pikë tregtimi për konsum të brendshëm. Një trend i rrezikshëm
që po vërehet në këtë qytet është se format organizative të grupeve kriminale në qytet po imitohen nga grupe të
rinjsh në zonat rurale përreth. Duke pasur parasysh situatën ekonomike dhe edukimin në rrethina, rrezikohet që të
kemi zhvendosje të organizatave kriminale hierarkike në zonat rurale.104

2. 1. Cikli kohor i organizatave kriminale
Analiza e këtij studimi mbështetet kryesisht në vendimet e Gjykatës së Krimeve të Rënda dhe intervistat me ekspertë
dhe njohës të krimit të organizuar në nivel vendor. Sidoqoftë, duhet nënvizuar se tipologjia dhe ciklet e zhvillimit të
organizatave kriminale referuar vendimeve të gjykatave duhen marrë me rezerva. Kjo për shkak se është e vështirë
të përcaktosh nëse në këto vendime janë gjykuar të gjithë anëtarët e organizatës apo vetëm drejtuesit kryesorë të
saj. Siç cilëson një avokat penalist i intervistuar:
“Asnjë çështje, qoftë në këto grupet kriminale që çonin njerëz klandestinë jashte shtetit, [...] qoftë këto
grupet e strukturuara kriminale si banda e Lul Berishës, dhe këto të drogës, automatikisht dhe fatkeqësisht
njëkohësisht më tepër kemi gjykuar korrierët dhe të zakonshmit sesa kapot.” 105
Nga ana tjetër, përmbajtja e informacionit në vendimet e gjykatave nuk është i bollshëm dhe nuk jep shumë hollësi
rreth kushteve kriminologjene që mundësojnë sofistikimin dhe kalimin e etapave nga grupime kriminale të thjeshta
në organizata kriminale të strukturuara. Një tjetër vështirësi metodologjike e përcaktimit të saktë të fillimit të
veprimtarive kriminale të organizatave kriminale lidhet edhe me faktin se vendimet e gjykatave mbështeten në
datat në të cilat janë zbuluar aktet kriminale të tyre, dhe jo kur organizata ka filluar veprimtarinë. Dhe data e kryerjes
së një akti kriminal ndodh pasi organizata kriminale ka pasur një kohë të konsiderueshme në të cilën është formuar
dhe vendosur për të zhvilluar veprimtarinë kriminale. Në këtë kontekst, fillimet e organizatave kriminale janë më të
hershme se koha e dokumentimit të veprës së parë kriminale të tyre të provuar në gjykatë nga prokuroria.
101. Lexo kronologjinë e vrasjeve tek Gazeta Panorama “Tetë vrasje në 10 vjet, historia e masakrës së Elbasanit’, 05 shkurt, 2016, aksesuar në http://www.panorama.com.al/
kronologjia-tete-vrasje-ne-10-vjet-historia-e-masakres-se-elbasanit/
102. Intervistë me pwrfaqësues të shoqërisë civile në Elbasan (kod 81), shkurt 2016.
103. Gazeta Koha Jonë “Elbasan, zbulohet laboratori i drogës më i madhi në Ballkan. Kapen 121 kg kokainë. Arrestohet nipi i Enver Hoxhës”, 11 shkurt 2015, aksesuar në
http://www.kohajone.com/2015/01/14/elbasan-zbulohet-laboratori-i-droges-me-i-madhi-ne-ballkan-kapen-121-kg-kokaine-arrestohet-nipi-i-enver-hoxhes/
104. Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile në Elbasan (kod 81), shkurt 2016.
105. Intervistë me avokat (kod 03), Tiranë, korrik 2014.
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Duhet cilësuar gjithashtu se ky seksion i raportit merr parasysh edhe organizata të cilat i kanë rezistuar etapave të
ndryshme të cilat ka kaluar shteti ligjor në Shqipëri. Të tilla janë periudhat e hershme të tranzicionit politik në vitet
1990-94; periudha e konfliktit social dhe politik e cila u shkaktua nga skemat piramidale në vitet 1993-1998; dhe
periudhat e mëpasshme që njohin një forcim të shtetit ligjor por të cilat janë shoqëruar me mungesa të një kohezioni
politik dhe ekonomik,dhe që u trajtuan në kapitullin hyrës të studimit. Këta faktorë janë bërë më të dukshëm gjatë
zgjedhjeve politike të viteve 2005, 2009 dhe 2013. Pra ky seksion i raportit mbështetet në analizën e organizatave
kriminale me një jetëgjatësi të shtrirë pothuajse gjatë gjithë tranzicionit politik dhe ekonomik shqiptar, siç është për
shembull rasti i “Bandës së Lushnjës”. Kjo e fundit njihet për një veprimtari kriminale e cila mendohet t’i ketë fillimet
që prej vitit 1997 dhe që të ketë vazhduar deri në vitin 2005.106
Për shkaqe studimore të këtij raporti, ky seksion në pjesën e parë bën një ndarje në dy kategori të krimit të organizuar,
duke u orientuar nga shtrirja kohore e veprimtarisësë tyre. Kështu, organizatat kriminale janëndarë në dy kategori:
në organizata kriminale “afatgjata”, dhe ato me një “afat të shkurtër” kohor. Dhe në pjesën e fundit të këtij seksioni
raporti fokusohet në analizën e tipologjisë së “rrjetit kriminal” i cili është dhe forma më e përhapur e grupeve
kriminale pas vitit 2005.

Organizatat Kriminale “afatgjata“
Fillimet e organizatave kriminale “afatgjata” janë të lidhura shumë me kontekstin vendor, pasi e gjithë veprimtaria e
tyre është më e përhapur në zonat ku ato kanë kontroll. Arsyet e formimit të organizatës janë të ndryshme. Ka pasur
raste që strukturimi i një grupimi kriminal në formën e një organizate kriminale është bërë për vetëmbrojtje nga
përplasjet me organizatat e tjera. Kemi gjithashtu raste kur disa grupime të vogla janë bashkuar në një organizatë
të madhe për të luftuar grupin rival. Dhe kjo organizatë shpërbëhej përsëri pasi arrihej ky qëllim, pra eleminohej
drejtuesi i bandës kundërshtare. Për shembull, në rastin e të ashtuquajturës “Banda e Durrësit”, kjo organizatë është
krijuar nga bashkimi i dy grupeve të ndryshme që vepronin në qytetin e Durrësit në vitin 1998. 107 Duhet cilësuar se në
rastin e krijimit të organizatave kriminale të cilat vijnë si bashkim i disa grupimeve më të vogla, ndasitë dhe veçoritë
e drejtimi ruhen. Pra nuk ka një shkrirje tërësore nën drejtimin dhe orientimin e një kryetari të vetëm apo shkrirje
midis anëtarëve. Thjesht ka një sinkronizim veprimesh për qëllimin e përbashkët i cili është eleminimi i organizatës
rivale ose mbrojtja prej saj.
Një shkak tjetër tipik i cili kthehet në motivin kryesor të formimit të organizatës kriminale “afatgjatë” është hakmarrja.
Në këto raste, zakonisht pikënisja e organizimit kriminal fillon me vrasjen e një të afërmi të kryetarit të ardhshëm të
organizatës nga një grup tjetër, dhe ky “i dëmtuar” krijon një organizatë kriminale për të eleminuar grupin tjetër. Pra
organizata kriminale vepron si strukturë sociale “protektore”. Një rast tipik ilustrues është “Banda e Lushnjës” ose
“Grupi i çunave të Alfred Shkurtit”.108 Qëllimi i krijimit të kësaj organizate mendohet t’i ketë fillimet në një përplasje
midis dy ish-shokëve, Alfred Shkurtit dhe Artur Dajës në Greqi për vrasjen e një miku të tyre të përbashkët, Besnik
Tahiri, në periudhën 1990-93.109 Më pas kjo qejfmbetje u përshkallëzua në vrasje të njëpasnjëshme, duke filluar me
vrasjen e vëllait të Alfred Shkurtit, Ramadan Shkurti, në korrik të vitit 1997. Menjëherë pas kësaj ngjarje, Alfred
Shkurti organizon grupimin e tij për të vrarë Artur Dajën, i cili mendohej se ishte pas kësaj vrasjeje. Këto vrasje do
të hidhnin bazat për formimin e një ndër organizatatave kriminale më të rrezikshme në këto 25 vite. Ky grup kriminal
është dënuar me 104 vjet burg nga gjykatat shqiptare dhe 108 vite burg nga gjykatat italiane.110

106. Shih rastin studimor më poshtë për Bandat e Elbasanit për një qasje më të thelluar.
107. Grupi i cili drejtohej nga Lulëzim Berisha u bashkua me grupin tjetër që drejtohej nga Klodian Saliu për të përballuar dhe mbrojtur nga grupi rival i cili drejtohej nga Marsel
Sotira. Ky bashkëpunim ka vijuar për një periudhe 10 mujore, nga data 16 ose 17 Tetor 1998 deri në datën 22.08.1999, pas vrasjes së Marsel Sotirit. Për më shumë shiko Vendimi
i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 16/01/2012 me nr. Akti 17/06/2007.
108. Shiko gjithashtu Zhilla F dhe Lamallari, B (2015) “Krimi i Organizuar: Vlerësimi i Riskut për Shqipërinë”, Fondacioni për një Shoqëri të Hapur, fq. 23.
109. Intervistë me një njohës të organizatës (kod 73), Lushnjë, qershor 2015.
110. Shiko në mënyrë të detajuar rastin studimor të “Bandës së Lushnjës” në seksionin përkatës.
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Organizatat Kriminale “afatshkurtra”
Në dallim nga organizatat kriminale “afatgjata”, ato me një “afat të shkurtër” kohor, fillojnë të shfaqen pas vitit
2005, siç është rasti i të ashtëquajturës “Banda Blow” (trafik armësh) apo e “Vajit të Palmës” (trafik droge).111 Ndër
ndryshimet thelbësore midis organizatave “afatgjata” nga ato “afatshkurtra” është se të parat karakterizohen nga
një numër i madh anëtarësh, kanë strukturë vertikale në qytete të vogla, por strukturat e tyre në qytete të mëdha si
Tirana dhe Durrësi marrin forma horizontale. Territori i veprimtarisësë tyre është i lokalizuar kryesisht në ato zona ku
ata banojnë ose kanë lidhje gjaku ose shoqërore, dhe kryejnë disa veprimtari kriminale (psh trafik droge, gjobëvënie,
grabitje, trafik armësh etj). Organizatat kriminale “afatshkurtra” janë të fokusuara në një veprimtari kriminale (psh.,
trafik armësh) dhe janë shumë fluide dhe të përbëra nga pak anëtarë. Territori i veprimtarisë së tyre orientohet
kryesisht sipas “kërkesës” dhe “ofertës” në tregun e brendshëm, por dhe në atë jashtë kufijve të vendit.
Sidoqoftë pas vitit 2001 shihet që dinamika e organizatave kriminale kalon në një periudhë tranzitore nga organizata
kriminale me tipare hierarkike në organizata kriminale në formë “rrjeti kriminal” ose “hibride”. Këto të fundit janë
njësi me një numër të konsiderueshëm anëtarësh që kanë një drejtues, por janë pjesë edhe e rrjeteve ndërkombëtare
të krimit të organizuar. Raste tipike të organizatave hibride mund të konsiderohen “Bandat e Tiranës” që mendohet
të jenë aktive edhe sot.112 Periudha pas vitit 2005 mund të konsiderohet si zbehja e ciklit të organizatave kriminale
me karakter hierarkik dhe dalja në pah e organizatave hibride, të specializuara, shumë fleksibël dhe pjesë e rrjeteve
kriminale ndërkombëtare. Në rastin e organizimeve kriminale “afatshkurtra” është e vështirë të përcaktosh një
datë të saktë të pikënisjes së këtyre grupimeve, pasi kohëzgjatja e veprimtarisësë tyre kriminale është relativisht e
shkurtër, nga disa muaj deri në 1- 3 vjet. Për shembull, në rastin e bandës “Go West”, një ndër anëtaret e kësaj bande
provohet të ketë kryer veprimtari kriminale (pajisjen me dokumenta të falsifikuara për udhëtim jashtë shtetit) për 3
muaj,gusht-tetor 2005.113 Duke u nisur nga përcaktimi, këto organizime i ngjajnë më shumë grupeve të strukturuara
dhe janë pjesë e rrjeteve kriminale kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas rastit dhe llojit të veprimtarisë kriminale.
Por kemi edhe raste të tjera kur organizata kriminale është krijuar që në fillim duke ndjekur një proçes rritjeje
graduale në varësi të llojit të veprimtarisë kriminale, kushteve politike në të cilën vepronte organizata, por dhe nivelin
e bandës kundërshtare. Sidoqoftë, duhet cilësuar se organizatat kriminale kanë marrë një hov si nga pikëpamja
strukturale por dhe organizative në momentin kur kanë pasur përplasje me grupet rivale dhe më pas, për çështje
sigurie, janë strukturuar dhe janë përfshirë në veprimtari kriminale, siç është rasti i “Grupit të Dritan Dajtit”.114
Në përgjithësi, shkatërrimi i organizatave ndodh kur kapen drejtuesit e tyre. Në organizatat hierarkike, arrestimi i
drejtuesit të organizatës sjell automatikisht dhe shkatërrimin e saj. Sidoqoftë, kjo shpërndarje e organizatës nuk do
të thotë që anëtarët e saj shkëputen nga bota e krimit, por ndodh që ata të “riciklohen” brenda ose jashtë vendit
duke emigruar dhe duke u përfshirë në veprimtari kriminale atje.

Lidhjet me Institucionet Shtetërore
Nga të dhënat e ekspertëve të intervistuar nënvizohet fakti se organizatat kriminale, sidomos ato “afatgjata”,
kanë pasur një marrëdhënie të qëndrueshme me segmente të korruptuar brenda policisë, sistemit të drejtësise
dhe politikës. Është pikërisht kjo “lidhje” e cila u ka dhënë garancinë këtyre organizatave kriminale për tu zhvilluar,
sofistikuar, investuar në biznes dhe më pas edhe në politikë. Siç nënvizohet edhe nga një prokuror i Krimeve të Rënda:

111. Duhet cilësuar se ky emërtim është marrë nga media sipas aksionit të policisë i cili ka bërë të mundur arrestimin e grupit kriminal. Prandaj për të shmangur konfuzionin, për
këto grupe kriminale në studim do të përdoret termi rasti p.sh., rasti “Kthesa e Fundit” kurse termin “Banda” do të përdoret për organizatat kriminale të cilat janë emërtuar vetë si të
tilla apo që njiheshin kështu në publik si psh “Banda e Lushnjës”.
112 Psh, një ndër dëshmitarët okularë të vrasjes së gjyqtarit Konomi në vitin 2011 është pyetur nga policia nëse vrasësi i ngjante Emiliano Shullazit.Shiko artikullin e gazetës
Panorama bazuar në emisionin Xhungël të gazetarit Artan Hoxha, “Dëshmitari: Vrasësit e gjyqtarit Konomi i pashë kur u kap Sinanaj”, 15/12/2015, aksesuar në http://www.
panorama.com.al/deshmitari-vrasesit-e-gjyqtarit-konomi-i-pashe-kur-u-kap-sinanaj6/.
113 Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 29/07/2008 me nr. Akti 14/40/1998.
114 Lexo se edhe pse ishte në kërkim që prej vitit 2003, Dritan Dajti qarkullonte në aksin Tiranë-Durrës pa u vënë re, “Fortesa e Dritan Dajtit e projektuar për Arratisje”, Albeu,
09.08.2009, akesuar në http://www.albeu.com/shqiperi/fortesa-e-dritan-dajtit-e-projektuar-per-arratisje/10954/
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“Sigurisht ky është një fenomen që edhe teorikisht vlen për tu diskutuar, por edhe praktikisht ka patur raste
që punonjës të caktuar të policisë i kemi gjetur apo i kemi identifikuar që ose kanë qenë pjesë integrale e
tyre, ose kanë shërbyer për informacion për ta ose me mosveprim, i kanë toleruar duke mos i penguar në
veprimtarinë e tyre...”115
Forma më e njohur e bashkëpunimit midis organizatave kriminale dhe organizmave shtetërore është
korrupsioni, sidomos në sistemin e drejtësisë. Dhe ky sipas të intervistuarve nuk është fenomen
vendor, por i përhapur në të gjitha ato rrethe ku krimi i organizuar është problematik. Kështu, sipas një
prokurori,ndërveprimi i zyrtarëve me krimin është “korrupsioni, dmth të ardhurat që krijohen nga pozicione
të caktuara që kanë funksione të caktuara, këta zyrtarë dmth, qoftë nga policia apo sektorë të tjerë të ligjit.”116
Nga të intervistuarit cilësohet gjithashtu se organizatat kriminale kanë lidhje me politikën, dhe se kjo e
fundit ndërhyn duke neutralizuar agjencitë ligjzbatuese nëpërmjet emërimeve të njerëzve të besuar ose
militantëve partiakë. 117 Në rastet studimore të bandave të qytetit të Korçës dhe Elbasanit (Aneks), kjo
marrëdhënie evidentohet qartë.

Bashkëpunimi me organizatat e tjera
Organizatat kriminale shqiptare kanë preferencë të ruajnë një status quo të dominimit të tyre dhe nuk preferojnë
të shkrihen me organizatat e tjera. Kjo vjen edhe si rezultat i karakteristikave që kryesisht lidhen edhe me traditat/
zakonet dhe rajonin ku këto organizata veprojnë. Në zonën qëndrore dhe jugore të Shqipërisë, organizatat mbështeten
kryesisht në lidhje shoqërore kurse në zonën e veriut në lidhje gjaku dhe familjare. Organizatat kanë njohje midis
tyre dhe mund të bashkëpunojnë vetëm për raste të caktuara ose për ti bërë ndere dikujt duke ndërhyrë tek një
organizatë tjetër.118

2. 2. Tipologjia e rrjeteve kriminale
Veçoritë
Siç përmendëm në hyrje të këtij seksioni, struktura e organizatave kriminale varet nga lloji i aktivitetit kriminal.
Megjithatë ajo që vihet re është se që pas vitit 2005 ka një tendencë që grupet kriminale të funksionojnë në formë
“Rrjeti Kriminal”.119 Dhe kjo formë operacionale vihet re si në rrjetet kriminale që operojnë 1) brenda vendit, por
dhe në të atyre të cilat kanë veprimtari 2) brenda dhe jashtë vendit, kryesisht me vendet kufitare, por dhe me 3)
organizatat shqiptare të cilat janë përfshirë në rrjetet ndërkombëtare kriminale dhe të cilat territorin shqiptar e
përdorin si vend tranziti, rekrutimi dhe për të kryer investimet e të ardhurave kriminale. Ky ‘modus operandi” ju jep
mundësinë që të jenë shumë operativë për shkak të disa veçorive:
Së pari, rrjetet kriminale, duke mos pasur një strukturë hierarkike drejtimi, shmangin “burokracitë” e marrjes
së vendimeve dhe kjo ju jep mundësinë që të veprojnë shpejt dhe në kohë, duke maksimizuar fitimin dhe
minimizuar riskun.
Së dyti, autonomia dhe individualiteti janë karakteristikë e rrjetit kriminal, dhe kjo ju mundëson individëve
lirinë e nevojshmë për tu dhënë zgjidhje problemeve të momentit që mund të hasen, pa pasur nevojë për një
planifikim të lexueshëm nga agjencitë ligjzbatuese. Individët manovrojnë dhe veprojnë sipas situatave dhe
japin zgjidhje ad hoc, gjë e cila ve në vështirësi zbulimin dhe goditjen e tyre.
115 Intervistë me Prokuror (kod 22), qershor 2014.
116 Intervistë me Prokuror (kod 23), qershor 2014.
117 Arsovska, J (2015) Decoding Albanian Organised Crime: Culture, Politics and Globalisation”, University of California Press, USA.
118 Intervistë me Prokuror (kod 22), qershor 2014.
119 Zhilla F dhe Lamallari, B (2015) “Krimi i Organizuar: Vleresimi I Riskut për Shqipërinë”, Fondacioni për një Shoqëri të Hapur, fq. 24.
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Së treti, individët, përveç njohjes për shkaqe të veprimtarisë kriminale, nuk kanë njohje të tjera (psh.,shoqërore
ose afërsi familjare) të cilat do t’i ekspozonin më shumë ndaj agjencive ligjzbatuese. Pra, ndërveprojnë me
njëri tjetrin vetëm kur është rasti për të kryer një aferë (psh., trafik droge). Rasti i “Kthesës së Fundit” është
forma tipike sesi funksionon një “rrjet kriminal”.120 Megjithatë, nëse në rastin e “Kthesës së Fundit”, “rrjeti
kriminal” ishte i bazuar në njohje gati spontane të individëve, duhet cilësuar se ka raste kur kemi grupe të
vogla të cilat funksionojnë në formë hibride. Pra organizata funksionon edhe si grup, duke u përfshirë në një
rrjet kriminal me detyra dhe role të ndara paraprakisht, përpara se grupi kriminal të hyjë në negociata, dhe në
të njëjtën kohë anëtarët e grupit mund të “tregtojnë” edhe në mënyrë individuale. Pra anëtarët e grupit mund
të hyjnë në marrëveshje të drejtpërdrejta me anëtarët e grupit tjetër apo individë të tjerë në “rrjetin kriminal’
dhe të veprojnë krejtësisht për interesat e tyre personale, të pavarur nga anëtarët e tjerë të grupit dhe nga
interesat e grupit në përgjithësi. Kështu për shembull, në rastin e “Kokrrës së Ullirit”, grupi kriminal i cili kryente
trafik armësh përbëhej nga tre shtetas shqiptarë, L.M., B.Ç. dhe A.P., por ai zgjerohej në varësi të shpërndarjes
dhe sasisë së armëve që kërkoheshin nga blerësi.121
Ky lloj “rrjeti kriminal” i përket kategorisë së dytë (rrjet që vepron si brenda dhe jashtë vendit). Grupi kryente
trafik armësh me grupe dhe shtetas të ndryshëm grekë dhe lidhjet kryheshin qoftë nëpërmjet grupit, por
edhe në mënyrë individuale dhe të drejtpërdrejtë me blerësit grekë. Sipas përgjimeve të policisë, prokuroria
cilësonte se grupi shqiptar “vepronte edhe së bashku,edhe në bashkërendim me njëri-tjetrin, por edhe më vete,
duke kryer “porosi” drejtpërdrejtë për shtetasit grekë”. Në të njëjtën strukturë operacionale vepronte edhe grupi
grek i cili më pas i tregtonte armët në Greqi.
Së pesti, rolet nuk janë të qarta dhe ndahen në varësi të llojit të “porosisë” dhe sipas marrëveshjes që bëjnë
palët. Për shembull, në rastin e “Kokrrës së Ullirit”, ata individë të cilët grumbullonin armët ishin në disa raste
edhe ata që i shisnin. Në një moment tjetër, rolet ishin më të specifikuara. Kështu, një person i cili shërbente
si “ndërmjetës” gjente fillimisht “blerësit” të cilët bënin kërkesën. Më pas “ndërmjetësi” porosiste armët, të
cilat më pas “blerësi” i blinte nga “shitësi” me ndërmjetësimin e “ndërmjetësit”. Armët ose mblidheshin në një
pikë, zakonisht në qytetin e Elbasanit, ose “blerësi” shkonte drejtpërsëdrejti tek “shitësi”, siç ishte rasti i blerjes
së armëve në qytetin e Fierit. Për të fshehur gjurmët, pagesat kryesisht kryheshin me pagesë në dorë ose
nëpërmjet transfertave me Western Union. Për të vështirësuar gjetjen e autorëve, pagesat bëheshin në emër
të të tretëve, por numri i telefonit në dërgesën e parave ishte i kreditorit real.
Megjithatë, në “Rrjetin Kriminal” roli i “organizatorit” është shumë i rëndësishëm pasi ai bën të gjithë ndërlidhjen
midis pikave të rrjetit. Në rastin e “Kokrrës së Ullirit”, sipas prokurorisë, i pandehuri LM ka rolin kryesor dhe “është një
ndër organizatorët dhe ekzekutorët e gjetjes, sigurimit, dërgimit dhe shitjes së armëve e municioneve me destinacion
Greqinë”. Ajo që është e rëndësishme të cilësohet në “Rrjetin Kriminal”, është se jo gjithmonë ka një organizator,
por në të shumtën e rasteve janë disa të tillë. Për shembull, ka një “organizator” që gjen tregun e shitjes por ka dhe
një kontakt “(ndërmjetësi)” i cili mund të mundësojë blerjen. Më pas “ndërmjetësi” është ai që organizon të gjithë
proçesin e blerjes deri në transportin e mallit tek “porositësi”, i cili më pas jua shet “blerësve”. Kështu, në rastin e

120 Në këtë rast, i pandehuri K. Sh fillimisht gjen blerësin i cili do të blinte një sasi lënde narkotike me cmim 12.000 euro/ kg. I pandehuri Shgjithashtu di dhe se ku mund të blihet
kjo sasi dhe kërkon bashkëpunimin e një të treti, G. T, i cili ka lidhje me shitësit e dorës së parë, një Shqiptaro-Maqedonas A. O. Pasi është rënë dakort për cmimin dhe për mënyrën
e transportit, në ditën dhe orën që do të ndodhte shkëmbimi i mallit në Qafë-Thanë, kontrollet e Policisë Kufitare në pjesën shqiptare ishin shtuar si rezultat i një kontrolli të Drejtorit
të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Të dy palët komunikojnë nëpërmjet telefonit dhe nënvizojnë faktin që është e pamundur që malli të kalohet nëpërmjet kufirit. Menjëherë
siguruesit e drogës në pjesën maqedonase mendojnë aty për aty për një zgjidhje tjetër, e cila do të kryhej nëpërmjet Liqenit të Ohrit. Pasi lënda narkotike është kaluar nëpërmjet
liqenit, ajo është transportuar në një automjet i cili më pas është ndaluar nga policia. Ajo që duhet nënvizuar është se në një rrjet kriminal, individët kryejnë një marrëveshje tipike me
të gjitha detajet, si lloji dhe cilësia e mallit, çmimi, forma e transportit, vendi, personat që do ta kryejne, dhe mjetet. Siç dhe ky rast tregon, autonomia në vendimmarrje e individëve
që hyjnë në negociata ju mundëson atyre të adoptohen me rrezikun dhe tu japin zgjidhje pengesave që ju dalin përpara. Për më shumë shiko Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
të Krimeve të Rënda datë 14/11/2007 me nr. Akti 85.
121 Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 02/11/2007, me nr. Akti 64.
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një trafiku narkotikësh nga Shqipëria në Greqi në vitin 2012, organizatori do të ishte “porositësi” M.B..122 Ky i fundit
jetonte në Greqi dhe i kërkon të vëllait të tij A.B. (Roni) dhe një shoku të tij A.D. që të gjenin në tregun shqiptar rreth
20 kg canabis sativa dhe t’ia nisnin në Greqi. Sasia e narkotikëve u sigurua më pas nëpërmjet njohjeve në fshatin
Lazarat, Gjirokastër, nga shoku i “porositësit” dhe një tjetër shtetas, E.Rr. Ky i fundit do ta transportonte drogën në
qytetin e Sarandës. Lënda narkotike do t’iu dorëzohej dy shtetasve të tjerë L.H. dhe K.S. të cilët do ta kalonin atë në
shtetin grek. Në këtë rast, detyrat dhe rolet janë krejtësisht të ndara dhe nuk ka një organizator i cili bashkërendon
të gjithë elementët e rrjetit. Siç shihet nga ky rast, zinxhiri i veprimeve të njëjta realizohet nga persona të ndryshëm
dhe kjo e vështirëson zbulimin e të gjithë rrjetit. Kështu, transporti i brendshëm i drogës nga Lazarati në Sarandë
organizohej nga persona të tjerë dhe transporti nga Shqipëria në Greqi nga individë të tjerë.
Ajo që duhet nënvizuar është se ato grupe kriminale shqiptare që janë të përfshirë në rrjetet kriminale ndërkombëtare
me veprimtari kryesisht jashtë vendit janë shumë më të përparuara dhe më të sofistikuara se ato që veprojnë
brenda ose kanë bashkëpunim vetëm me një organizatë në shtetet fqinjë (kategoria e 3-të përshkruar në hyrje
të këtij seksioni). Rrjetet kriminale të kategorisë së tretë karakterizohen nga veçori që i dallojnë nga kategoritë e
tjera. Ata janë shumë më fleksibël dhe kanë një territor veprimi më të gjerë. Krijojnë gati një cikël të mbyllur të të
gjithë veprimtarisë. Pra struktura kriminale merr përsipër thuajse të gjithë ciklin e trafikut. Për shembull, në rastin
e trafikut të drogës organizata merr përsipër porositjen, pritjen e mallit, shpërndarjen dhe shitjen. Një rast tipik
ilustrues është ai i të ashtëquajturës “Banda e Emiliano Shullazit”.123 Kjo organizatë në vitin 2005 bënte pjesë në
rrjetin ndërkombëtar të trafikut të heroinës nga Turqia në BE nëpërmjet Shqipërisë.

122. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 04/07/2013, me nr. Akti 67.
123. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 28/05/2007, me nr. Akti 76.
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Ndarja e Roleve
Ndarja e roleve është në varësi të strukturës operative të organizatës kriminale. Përpara vitit 2005, organizimi dhe
ndarja e roleve në organizatat kriminale ishte më e centralizuar dhe e komanduar në përgjithësi nga një apo dy
drejtues, të cilët ndanin rolet e përcaktonin detyrat dhe objektivat. Rasti më tipik është “Banda e Lushnjës” dhe ajo e
“Durrësit”. Pas vitit 2005 organizatat kriminale orientohen më shumë drejt strukturave fluide, pra rrjeteve kriminale
ku rasti më tipik ilustrues është ai i “Bandës së Emiliano Shullazit”.124 Në rastin e strukturave “rrjet”, organizimi i
ngjan më shumë një “tregu” kriminal, ku palët bien dakord në terma konkretë. Kjo ndodh zakonisht kur në rrjete
kriminale marrin pjesë grupe të strukturuara. Për shembull, në rastin e “Bandës Blow”, ndarja e roleve është sipas
ndërveprimit të palëve në transaksion. Njëra palë, që mund të jetë një individ, dy ose tre, siguron armët dhe pala
tjetër i ble. Në rastin konkret, secila palë më pas ka “rrjetin” e vet kriminal, ku “shitësi” përbëhet nga individë të
cilët krijojnë kontaktet për të gjetur armët dhe “blerësi” ka rrjetin e vet kriminal për ti shpërndarë tek ata që i blejnë
ose me pakicë, ose shumicë. Zakonisht në rastin e “rrjeteve kriminale” një rol të rëndësishëm zë kordinatori ose
“ndërmjetësi”, i cili ka njohje të mirë me të dyja palët. 125
Një tjetër rol, i cili del rrallë në analizat e grupeve kriminale shqiptare të pas vitit 2005, është edhe ai i “garantuesit”.
Ky luan rolin e garantuesit moral dhe financiar. Zakonisht, “garantuesit” janë individë të cilët kanë njohje dhe lidhje
të forta në strukturat shtetërore dhe akses në pikat kufitare. Ka raste kur “garantuesi” ka qënë ish-punonjës i policisë
dhe ka përdorur njohjet e tij me agjencitë ligjzbatuese për të neutralizuar hetimin. Ky rast ilustrohet në mënyrë
të detajuar në rastin studimor të rrethit të Shkodrës - Aneks. Megjithatë, roli i “garantuesit” është në varësi të

123. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 28/05/2007, me nr. Akti 76.
124. Shiko gjithashtu një grup që operonte ne rrethin e Fierit në Vendimin nr. 1164, viti 2006, të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
125 Në rastin e “Bandës Blow” grupi kryesor ishte i përbërë nga dy persona kryesorë të cilët kryesisht ishin ndërlidësit dhe organizatoret, respektivisht HB dhe JS. Ky i fundit luante
dhe rolin e ndërmjetësuesit siç ishte rasti për disa “blerës” në qytetin e Durrësit. Tre personat e tjerë NM dhe BS ishin siguruesit e armëve në zonën e Fushë Krujës. Një tjetër furnitor
ishte dhe AA.
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SKEMA E RRJETIT
KRIMINAL “MALOKU”

llojit të veprimtarisë kriminale, rrethanave por dhe pozicionit të “garantuesit” në organizatë. Nëse ai nuk ka rol të
rëndësishëm në rrjetin kriminal, roli i tij është sporadik. Kështu, në rastin e “Bandës Blow” shihet se roli i “garantuesit”
është minimal, pasi “garantuesi” nuk ka një rol aktiv midis palëve por ai vepron vetëm në momentin e diskutimit të
çmimit dhe sasisë, ku ju kërkon palëve që të jenë korrekte. Disa anëtarë të tjerë të bandës në rrjetet kriminale marrin
edhe role dytësore, por të rëndësishme, siç është sigurimi i automjeteve për të udhëtuar, shoqërimin e ndërmjetësve
mes “shitësit” dhe “blerësit” sipas rastit, si dhe role të tjera që ndihmojnë në maskimin e veprimtarisë kriminale.
Një tjetër veçori e ndarjes së roleve të këtyre strukturave kriminale, është se zakonisht, organizatorët e grupit janë
një ose dy, të cilët më pas rekrutojne edhe 3 ose 4 individë të tjerë, të cilët luajnë role dytësore dhe kanë rol më pasiv.
Në këto raste, grupet kriminale janë të fokusuar dhe specializohen vetëm në një veprimtari kriminale. Koha e krijimit
të organizatës nuk është e shkurtër, por e shtrirë në kohë, dhe krejtësisht për qëllime përfitimi material. Kështu,
në rastin e të ashtuquajturit rasti “Maloku”, (grup i cili merrej me kontrabandë migrantësh), struktura kriminale
përbëhej nga 5 anëtarë, (E.R., H.Ç., A.S., K.B. dhe L.Ç.). Organizatorët ishin A.S. dhe E.R., të cilët kishin rekrutuar edhe
3 anëtarët e tjerë. Ajo që dallon organizatorët nga rolet e anëtarëve të tjerë nuk është vetëm aspekti organizativ,
kordinues dhe rekrutues por dhe pjesmarrja e tyre në të gjitha momentet kyçe. Për shembull, A.S. dhe E.R. (ishte
oficer i policisë gjyqësore në sektorin e luftës kundër krimit ekonomik) shfaqen në të gjitha episodet e dokumentuara
si vepra penale, kurse anëtarët e tjerë shfaqen në episode të ndryshme në role ndihmëse.126 Në trafikun e drogës,
sidomos të grupeve të cilat e tregtojnë atë në vendet e BE-së, grupi i cili është përfshirë në rrjetin kriminal është
shumë fluid dhe ndarja e roleve midis pjesës drejtuese të grupit nuk del shumë e qartë pasi ka përzierje rolesh.
Ndërkohë që zakonisht roli i ‘organizatorëve’ është më i dukshëm dhe kryhet nga një apo dy individë, rolet e tjera
mund të bëhen nga i njëjti person organizator sipas rastit. Rolet fikse të strukturës kriminale janë rolet e ‘pritësit’,
‘ndërlidhësit’ dhe ‘rekrutuesit’ (këtë të fundit e luan zakonisht organizatori por dhe ai që ka për detyrë të gjejë p.sh.
korrierin, transportuesin e parave, pritësin apo individë të tjerë për role ndihmëse).
126. Ky ishte rasti për L.M., E.K., E.G. dhe K.G., të cilët në një apo dy raste kishin luajtur role ndihmëse për kalimin e paligjshëm të kufirit.
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Kështu në rastin e një strukture kriminale e cila trafikonte heroinë në Itali në periudhën 2003-2004, A.H., F.H. dhe
H.H. ishin ‘organizatorët’, ndërsa anëtarët e tjerë të qëndrueshëm(M.SH. dhe S.GJ.) kishin role si ‘pritës korrierësh’
dhe role të tjera ndihmëse.127 Ndërkohë pjesëmarrësit e tjerë në këtë rrjet kriminal marrin pjesë në role episodike, si
‘ndërmjetësues’ dhe ‘rekrutues’, ‘korrierë’, si nga Shqipëria për në Itali, por dhe për ‘transportues’ brenda Italisë, ‘pritës
korrierësh’, dhe ‘blerës’. Korrierëve ju jepet numri i telefonit të pritësve dhe këta të fundit njoftohen nga organizatorët.
Më pas korrierët kontaktojnë pritësit një ditë para ose disa orë përpara për të bërë dorëzimin. Organizatat kriminale
përpiqen që të mos ketë njohje midis “korrierëve” dhe “pritësve” për të fshehur gjurmët dhe shmangur rreziqet e
hetimit. Raporti midis “furnitorëve” dhe “blerësve” në përgjithësi është i qëndrueshëm dhe palët mbajnë kontakte të
ngushta.
Organizatat kriminale shqiptare preferojnë që ciklin (furnitorë nga Shqipëria –blerës në Itali) ta mbyllin mes
shqiptarësh. Në rastin e ‘Bandës së Emiliano Shullazit’ për shembull, ‘furnitori’ ishte shtetas turk, i cili e sillte ‘mallin’
në Shqipëri ose Itali direkt, dhe prej andej proçesi kontrollohej në të gjithë segmentin nga shqiptarët. Rasti i kësaj
organizate tregon që organizatorët, përveç organizimit të trafikut, kanë njohje dhe aksese në pikat doganore dhe i
aktivizojnë njohjet e tyre në momentin që do të kalojnë korrierët e drogës ose parave.128 Duhet cilësuar se struktura
organizative ndikohet edhe nga lloji i veprimtarisë kriminale. Kështu në rastin e trafikimit të qënieve njerëzore,
struktura operative është më e thjeshtë. Kryesisht ka dy organizatorë ku njëri luan rolin e ndërlidhësit me sekserët
të cilët gjejnë klientët që duhen për tu trafikuar si emigrantë jashtë vendit, dhe tjetri të falsifikatorit të dokumentave.

127. Shih Vendimin nr. 10 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
128. Shih pjesë nga vendimi gjykatës “Shtetasi E. D, i kërkon të pandehurit F që të aktivizohet për t’i lejuar vëllait të tij të kalojë kontrollet doganore, duke lënë të kuptohet që ky i
fundit ka me vete lekë, me prejardhje të jashtëligjshme... i pandehuri F, në këto rrethana, siguron bashkëbiseduesin duke i thënë që ka dërguar dy persona të besuar pranë portit [të
Durrësit për në Ankona të Italisë] për ta ndihmuar për të kaluar qetësisht kufirin doganor”
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Në rastin “Go West” N.Ç. dhe E.B. ishin organizatorët. Ky i fundit kryen rolin e ndërlidhësit me sekserët (E.Ç., A.F.,
S.M. dhe P.K.).129 Ndërkohë, roli i organizatorit tjetër, N. Ç, ishte pajisjae e personave të siguruar nga sekserët me
dokumenta fallco. Më pas personat transportoheshin nga “Transportuesi” (A.L.) në aeroportin e Rinasit ose në pikën
kufitare të Kapshticës. Ky rrjet kriminal kishte rekrutuar punonjës të policisë si “garantues” të cilët punonin pranë
pikave kufitare si për shembull E.C. (Specialist i Sektorit te Pastrimit te Parave e Krimit Ekonomik në Komisariatin
Rinas), me atributet e oficerit të policisë gjyqësore dhe A. F, i cili kryente detyrën e kontrollorit në Aeroportin e
Rinasit. Të njëjta skema ndërtohen në ndarjet e roleve edhe në trafikun e armëve. Edhe këtu shihet se kemi të bëjmë
me një rrjet ku rolet e ndara janë blerësi (Z.K.); ndërmjetësi (Rr.D.), dhe transportuesit/pritësit (A.F., A.A.).130

129. Shih Vendimin nr. 50 viti 2008 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
130. Shih Vendimin nr. 37 viti 2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
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2. 3. Karakteristikat e organizatave kriminale
Armët e Krimit
Organizatat kriminale i përdorin armët e krimit për të neutralizuar dhe eliminuar kundërshtarët, kryer shantazhe dhe
ushtruar presion dhe dhunë psikologjike mbi komunitetin që i rrethon. Armët janë përdorur edhe për çështje sigurie
dhe vetëmbrojtjeje. Kryesisht armët e përdorura nga organizatat kriminale shqiptare janë armë të lehta si pistoleta
tip TT, Zastava, Valter,131 Bereta, Makarov dhe Skorpion132, automatik model 54 dhe 56, pushkë model 63, 26 56,
1020, mitralozi te rende model 53 133, granata dore, etj. Duhet cilësuar se pas vitit 2003 grupet kriminale kanë rritur
dhe shumëllojshmërinë e armëve të përdorura, sidomos në rastet e vrasjeve me pagesë. Kështu vetëm Dritan Vilës,
vrasësit me pagesëtë ‘Bandës së Lushnjës’ i janë gjetur 5kg eksploziv me shpërthim në distancë prej 100m, i aftë
për të shkaktuar vdekjen e qënieve të gjalla në largësi deri në 4m dhe shkatërrime materiale deri në 100m largësi.
Përveç eksplozivit, kësaj organizate ju sekuestruan dhe një sërë pistoletash me kalibër 7.65mm si Walter, Browning,
ÇZ Çekosllovake, Zastava, Beretta etj.134 Mbas vitit 2005, në tregun shqiptar janë tregtuar edhe armë të kalibrave
të vegjël dhe armë të modifikueshme si pistoletat “Bloë Mini Mod 2003” dhe “CAL 8 mm”.135 Bandat kriminale kanë
përdorur edhe mjete të tjera ndihmëse si aparatë celularë dhe radio marrëse e dhënëse me antenë136 pa përmendur
këtu doreza, kapuç, spraj neutralizues etj.

Lidhjet, Statusi Civil dhe Arsimi
Përbërja e grupeve kriminale është në varësi të llojit, shtrirjes dhe së drejtuesve të organizatës kriminale. Në grupet
kriminale të cilat funksionojnë si ‘rrjet kriminal’ përbërja është heterogjene dhe masa kritike e grupit përmban më
shumë anëtarë nga e njëjta zonë ose fshatra afër zonës ku ata banojnë. Për shembull, në rastin e “Bandës Blow”
rrjeti kriminal përbëhej kryesisht nga fshatrat e rrethit të Durrësit (Xhafzotaj, Rrushbull) dhe nga zonat përreth si
Fushë-Kruja, por kishte bashkëpunëtorë edhe nga rrethi i Vlorës.137 Duhet cilësuar se në shumicën e rasteve lidhjet
midis anëtarëve të organizatave kriminale janë ose lidhje gjaku ose shoqërore në bazë të lokalitetit. Këto të fundit
mbështeten kryesisht në lidhjet nga i njëjti fshat ose fshatra të afërt me njëri-tjetrin, nga e njëjta lagje në rastet
kur kemi të bëjmë me qytete, ose lidhje të cilat përcaktohen nga mundësitë e gjetjes së mallit, si psh në rastin e
trafikut të armëve.138 Në përgjithësi,arsimi është 8-vjeçar ose i mesëm.139 Megjithatë shikohet një tendencë në lidhje
me arsimin ku kemi rrjete kriminale të cilët dominohen dukshëm nga anëtarë me arsim të lartë dhe të mesëm. Në
rastin e rrjetit kriminal “Maloku” që merrej me trafik migrantësh në jug të vendit, shumica e anëtarëve ishin nga
Gjirokastra, nga ku 5 anëtarë ishin me arsim të lartë, 3 me arsim të mesëm dhe vetëm 1 anëtar me arsim 8-vjeçar,
dhe të gjithë pa precedentë penalë të mëparshëm.140 Duhet cilësuar se në përgjithësi arsimi i personave që kryejnë
vepra penale në Shqipëri dominohet nga arsimi i detyrueshëm (9 vjeçar).141

131. Ndër shumë armë, ky tip pistolete me kalibër të madh 9mm i është gjetur Bandës së Lushnjës. Shih Vendimin nr. 42 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të
Rënda.
132. Këto armë janë përdorur nga Banda e Lushnjës.
133. Shih Vendimin nr. 47 viti 2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
134. Shih Vendimin nr. 38 viti 2006 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
135. Shih Vendimin nr. 48 viti 2006 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
136. Këto mjete i janë gjetur“Bandës së Shullazit”.
137. Shih Vendimin nr. 48, viti 2006, të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
138. Shih Vendimin nr. 47 viti 2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda. Anëtarët e rrjetit kriminal i cili merret me trafik armësh janë nga rrethi i Korcës (fshatrat
Vashmi dhe Zerec) dhe rrethi i Fierit (Patos dhe Fermë Seman).
139. Intervistë me Prokuror (kod 22), qershor 2014.
140. Shih Vendimin nr. 11 viti 2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
141.Shiko Buletinin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të muajit shtator 2015, ku 51% e të ndjekurve penalisht ishte me arsim fillor e ndjekur me 31% nga ata me arsim të
mesëm dhe me 13% me arsim të lartë. Aksesuar në http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/Buletin_Mujor_Shtator_2015.pdf
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Ajo që vihet re është se mosha e anëtarëve të rrjeteve kriminale që merren me trafikun e armëve është relativisht më
e lartë se ajo e veprimtarive kriminale të tjera të organizuara.142 Nga ana tjetër, kryesisht, anëtarët me precçedentë
penalë të organizatës ose rrjetit kanë kryesisht role drejtuese dhe organizative.143 Në rrjetet kriminale të trafikut
të narkotikëve vihet re që, edhe këtu, në përgjithësi rrjeti përbëhet nga anëtarë që vijnë nga i njëjti rreth ose
qytet dhe ku lidhjet bazohen në njohje shoqërore. Tendenca në këto rrjete kriminale është se mosha e anëtarëve
që marrin pjesë është shumë e re, vijnë në shumicën e rasteve nga zonat rurale (fshatrat), kanë vetëm arsimin
fillestar (8-vjeçar), të pamartuar dhe kryesisht pa precedentë penalë të mëparshëm. Mosha mesatare në trafikun
e narkotikëve është mesatarisht rreth 25 vjeç. Sidoqoftë, kjo moshë ka një prirje të theksuar zbritjeje dhe mund të
arrijë një moshë mesatare tek të 20-tat, siç është dhe rasti i të ashtuquajturit “Grupi i Lazaratit” i cili u dënua në
vitin 2016 nga Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda me 83 vite burg.144 Në rastin e grupit të kryesuar
nga “Vëllezërit Aliko” po nga fshati i Lazaratit, mosha mesatare e anëtarëve të organizatës që është në proçes
gjykimi,zbret në kufijtë midis 17 dhe 21 vjeç.145
Në organizatat kriminale të cilat funksionojnë në formë hierarkike dhe kanë një qëndrueshmëri siç është rasti i
“Bandës së Lushnjës”, arsimimi i anëtarëve është i ulët (8-vjeçar), dhe shumica janë të pamartuar. Tendeca e nivelit
arsimor dhe statusit civil të anëtarëve të organizatave kriminale të kësaj natyre po ndryshon. Për shembull, nëse
në “Bandën e Lushnjës” thuajse të gjithë anëtarët ishin në moshë të re, të pamartuar dhe me arsim 8-vjeçar, në
“Bandën e Durrësit” shumë prej anëtarëve, sidomos ata më kryesorit, ishin me arsim të mesëm dhe të martuar. Në
të dy rastet karakteristikë e organizatave hierarkike është se në përgjithësi, shumë prej anëtarëve të tyre janë me
precedentë penalë të mëparshëm.146

Format e Dhunës
Organizatat kriminale shqiptare janë të njohura për faktin se një ndër instrumentët i cili i veçon dhe i bën ato të
“suksesshme” në botën e krimit është sjellja e dhunshme. Përdorimi i dhunës është i pranishëm si në rrjetet kriminale
ashtuedhe në ato hierarkike. Rastet më të dhunshme vihen re tek organizatat hierarkike dhe janë të pranishme në
rastet e goditjes se kundërshtarit ose përplasjet midis fraksioneve të brendshme. Të gjitha organizatat kriminale
kanë përdorur shumëllojshmëri formash të dhunshme si rrahje me sende të forta dhe tortura çnjerëzore. Ato zakonisht
përdoren kundër kundërshtarëve të tyre ose personave të cilëve ju janë vendosur gjoba ose të cilët janë grabitur me
dhunë. Tortura dhe dhuna përdoret për të trembur dhe për të bërë presion. Kështu, një formë torture e “Bandës së
Lushnjës” ishte prangosja dhe më pas rrahja e rëndë. Dhuna është përdorur edhe si formë presioni psikologjik ndaj
viktimës ose të afërmve të kundërshtarëve. Disa forma të tilla janë për shembull, rrëmbimi i të afërmve, djegja e
shtëpisë, bizneseve ose presion me armë në kokë.
Një tjetër formë dhune ishte marrja me forcë e biznesit, pronës ose të kalimit të aksioneve me dhunë. Një rast tipik
ishte kalimi i aksioneve të 90 aksionerëve të një shoqërie peshkimi në Karavasta në qytetin e Lushnjës në emër të
Alfred Shkurtit (Kryetari i Bandës) brenda një diteb me gjithsej 90 akte noteriale. Një tjetër specifikë e ushtrimit të
dhunës është kur organizata kriminale përfiton nga dobësia e individëve apo bizneseve të cilat dyshohen se kanë
lidhje direkte apo indirekte me kundërshtarët e saj. Ky fakt përdoret si alibi për të ushtruar dhunë dhe vënë gjoba
ndaj viktimave. Trendi i dhunës është drejt sofistikimit. Pra gradualisht organizatat kriminale po shmangin dhunën
fizike dhe po përdorin më shumë dhunën psikologjike, kjo për të vështirësuar më shumë kapjen e tyre.147

142. Mosha mesatare në trafikun e armëve varion nga 35-45 vjeç. Për më shumë lexo Zhilla F dhe Lamallari, B (2015) “Krimi i Organizuar: Vleresimi I Riskut për Shqipërinë”,
Fondacioni për një Shoqëri të Hapur, fq. 24.
143. Intervistë me Gjyqtar (kod 31), qershor 2014.
144. Shiko Reporter.al ‘Lazarati I”, grupi i Gate Mahmutajt dënohet me 83 vjet burg”, BIRN, 18.01.2016, aksesuar në http://www.reporter.al/lazarati-i-grupi-i-gate-mahmutajtdenohet-me-83-vjet-burg/.
145. Ky grup kundërshtoi me armë forcat RENEA dhe vrau një efektiv të tyre në qershor të vitit 2015. Gorica, Elmaz “Grupi Frymëzohej nga Mafia”, Gazeta Shekulli, 27.06.2015,
aksesuar, http://www.shekulli.com.al/p.php?id=277401.
146. Shih Vendimin nr. 1, viti 2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
147. Intervistë me Gjyqtar (kod 23), Tiranë, qershor 2014.
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Format e Vrasjeve
Aktet e vrasjeve kryesisht janë me armë zjarri dhe bëhen për të krijuar terror ndaj kundërshtarëve, zakonisht në vende
publike për të dhënë mesazh. Në organizatat hierarkike vihet re që të gjithë anëtarët marrin pjesë në shumicën e
vrasjeve. Dhe kjo është tipike si tek “Banda e Lushnjës” dhe tek “Banda e Durrësit”. Kjo skemë përfshirjeje përdoret
për të solidarizuar dhe krijuar unitet në organizatë dhe jep një garanci, pasi i kriminalizon të gjithë anëtarët e
organizatës. Të gjithë vrasin të njëjtët njerëz dhe të gjithë kanë armiq të njëjtët njerëz. Pra krijohet një farë solidariteti
në krim. Pas viteve 2000, organizatat kriminale fillojnë të imitojnë vrasjet e organizatave mafioze italiane, duke i
goditur kundërshtarët kryesisht në kokë dhe në gjoks, pa lënë shumë gjurmë, siç është dhe rasti i vrasësve Dritan
Vila, apo dhe Julian Sinanaj së fundmi.
Pas vitit 2011 fillon dhe sofistikimi i vrasjeve nëpërmjet përdorimit gjithnjë dhe në rritje të vrasjeve me pagesë.
Vrasjet kryen të pastra dhe ekzekutimet në përgjithësi janë efiçente. Rriten gjithashtu ndjeshëm edhe vrasjet
nëpërmjet përdorimit të eksplozivit, pasi ky i fundit zhduk gjurmët dhe lehtëson ikjen e autorit nga vendi i ngjarjes.
Nga ana tjetër krijon dhe efektin e terrorit, një mesazh që organizatat kriminale kërkojnë tua përçojnë shpesh
kundërshtarëve të tyre. Vihet re se vrasjet e sofistikuara në të cilën përdoren eksplozivët, armët snajper dhe vrasësit
me pagesë, janë përdorur jo vetëm për të eleminuar kundërshtarët por edhe biznesmenë. Këta të fundit shpesh kanë
kontraktuar krimin e organizuar për të eleminuar njëri tjetrin.148

Numri i Anëtarëve
Është e vështirë të përcaktosh një mesatare të anëtarësisë së organizatave kriminale shqiptare. Megjithëse
presupozohet se organizatat hierarkike kanë tendencë të kenë një numër më të madh anëtarësh, ajo që duhet
nënvizuar është se edhe rrjetet kriminale rezultojnë të angazhojnë një numër të konsiderueshëm anëtarësh. Ndryshimi
thelbësor është se në organizatat hierarkike, anëtarët i përkasin një strukture kriminale, kurse ne rrjetet kriminale
struktura e qëndrueshme është vetëm ajo organizative, e cila varion nga 2 deri në 5 anëtarë mesatarisht. Ndërsa
numri i anëtarëve të organizatave kriminale që kanë formë hierarkike variojnë nga 7 deri 20 anëtarë, kjo në varësi
të atyre që janë dënuar nga gjykata.149 Vihet re që rrjetet kriminale të cilat janë pjesë e rrjeteve nderkombëtare të
trafikimit të narkotikëve dhe kontrabandimit të migrantëve kanë ose angazhojnë një numër të madh individësh. Për
shembull, në rastin e “Bandës Go West” numri i personave të përfshirë shkonte afërsisht 11-15 persona, ku vetëm
grupi i strukturuar kriminal ishte i përbërë nga 9 persona.150

Rekrutimi
Tek organizatat kriminale hierarkike dhe të cilat veprojnë në territore të përcaktuara, organizata përpiqet të rekrutojë
në varësi të pozicioneve dhe momentit. Për shembull, “Banda e Lushnjës” në rolin e ushtarëve ka rekrutuar kryesisht
të rinj pa mbështetje familjare dhe që ishin kryesisht jetimë. Në momentin e konsolidimit kjo organizatë filloi të
afronte anëtarë nga familje të mëdha, me njohje dhe me biznese si familja Taullai. Kjo e fundit kishte 5 vëllezër dhe
administronte një pikë karburanti.151 Është për tu cilësuar se Bajram Taullai përmend si anëtarë të familjes vetëm
meshkujt dhe jo të tjerët (tregon se çfarë konsiderohet familje në një gjendje gati lufte, pra vetëm ata që kanë
mundësi të përdorin armë). Por nëse dikush nuk pranonte, ose i kërkohej të largohej fare nga qyteti, ose eleminohej.

148. Zhilla F dhe Lamallari, B (2015) “Krimi i Organizuar: Vleresimi i Riskut për Shqipërinë”, Fondacioni për një Shoqëri të Hapur, fq. 87-88.
149. Shiko Bandën e Lushnjës dhe të Durrësit.
150 Shih Vendimin nr. 50 viti 2008 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
151 Intervistë me Prokuror (kod 72), Tiranë, korrik 2015.
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Vitet e fundit vihet re një trend i ri, ku një masë e madhe e të rekrutuarve janë individë të cilët janë kthyer nga
mërgimi në Greqi për shkak të krizës ekonomike, në moshë madhore, pa punë dhe të cilët kanë borxhe apo probleme
të tjera sociale. Ky kontigjent individësh është rekrutuar nga rrjetet kriminale që veprojnë kryesisht në Greqi dhe
Itali. Këta individë përdoren në Shqipëri si transportues, pritës ose korrierë për të transportuar narkotikë dhe para
për llogari të organizatave shqiptare që punojnë jashtë vendit.152 Një tjetër fenomen që vihet re është se rrjetet
kriminale, kryesisht të trafikut të narkotikëve në vendet e BE-së (Britani e Madhe, Hollandë, Gjermani, Spanjë, Itali
dhe Belgjikë) rekrutojnë individë me status ekonomik dhe arsimor shumë të ulët në zona të varfëra të Shqipërisë
si korrierë droge, shpërndarës, roje të shtëpive ku rritet kanabisi në kushte shtëpie etj.153 Organizatat kriminale
janë fuqizuar tashmë dhe kanë arritur, siç ështëështë përmendur edhe më sipër, të rekrutojnë edhe shtetas të huaj
(italianë, grekë, gjermanë, turq etj), përfshi këtu edhe femra, kryesisht në rolin e korrierëve apo transportuesve nga
ajri (pilot avionësh sportivë).Transporti ajror i narkotikëve me avionë sportivë është dukuri që ka filluar të shfaqet
që pas vitit 2012.154

Përfshirja e femrave
Vihet re një rritje e përfshirjes së femrave në role të ndryshme sidomos në organizatat kriminale të cilat merren
me trafikun e narkotikëve. Ato luajnë funksione në përgjithësi dytësore si korrierë, shpërndarës, fshehje të parave155
dhe për të ekspozuar kundërshtarët në një pritë vrasjeje.156 Një ndër arsyet e rritjes së angazhimit të femrave
në krimin e organizuar, sipas ekspertëve të intervistuar, lidhet me vështirësinë dhe paparashikueshmërinë nga
agjencitë ligjzbatuese të lëvizjeve të tyre. Femrat janë përdorur gjrësisht në rastet e gjobëvenieve.157 Në varësi të
veprimtarisë kriminale, femrat kanë marrë pjesë edhe në krimet kryesore të organizatës, siç është për shembull
falsifikimi i dokumentave në kontrabandën e migrantëve.158

152 Intervistë me Gjyqtar (kod 23), Tiranë, qershor 2014.
153 Në 23 shkurt 2016 arrestohet një grup prej rreth 20 shqiptarësh të cilët merreshin me trafikun e drogave të rënda në qytetin e Mancesterit në Britaninë e Madhe. Lexo Osuh,
Ch, “Detectives who smashed Albanian dial-a-drug gang try to trace three other men”, Manchester Evening News, 23.02.2016, aksesuar në http://www.manchestereveningneës.
co.uk/neës/greater-manchester-neës/albanian-drug-gang-manchester-ëanted-10936079, 03/04/2016.
154 Lexo raportin e Komisionit Parlamentar Hetimor për cështjen e “transportit ajror me avionë sportive” të narkotikëve të drejtuar nga Deputetja e Partisë Socialiste Ermonela
Felaj në vitin 2014 tek Binjaku, F “Avionët me drogë,provat e trafikut në Gjadër në kohën e PDs”, 01/06/2014, aksesuar nëhttp://www.panorama.com.al/publikohen-sot-faktet-pertrafikun-e-droges/, 03/04/2016.
155 Janë përdorur nga “Banda e Shullazit”.
156 Është skemë e përdorur nga “Banda e Lul Berishës”.
157 Shih Vendimin nr. 27 viti 2011 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
158. Shih Vendimin nr. 50 viti 2008 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
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Kodet e Komunikimit
Organizatat kriminale shqiptare janë të njohura për përdorimin e një gjuhe të nënkuptuar si mjet për të shmangur
përgjimet e agjencive ligjzbatuese. Nuk mund të ketë një fjalor unik i cili përdoret nga të gjithë organizatat pasi
secila prej tyre në varësi të veprimtarisë kriminale përdor një gjuhë të nënkuptuar të vetën. Më poshtë po japim kode
të përdorura nga organizatat kriminale të shqyrtuara:

TRAFIKU I ARMËVE

Kodet për automatikë, pushkë, pistoleta dhe fishekë: motorra; drurë; të gjata; të shkurtra; të vogla; të mëdha; me
hekur nga mbrapa; me dru nga mbrapa; ruse; kineze; vendi; ullinj.

TRAFIK NARKOTIKËSH

Kodet për drogën: “Para”; “Euro”; “dollarë”; 10 kg, e cilësuar si ‘’10.000 euro’’; “këpuçë”; “kurva”; “plaka”; “Miku i mirë”,
kur transportohej drejt Shqipërisë “projekti për një pallat”.
Kod për sasitë: “54 goma (drogë) duhen me ardh sot, veçse është problem se duhen gomat e mira”....Përdorettermi
“kuadrat”, nënkupton dyfishin e sasisë së shprehur të lëndës narkotike.
Kod për arrestimin e korrierit: ““ … ka thyer këmbën ai … “, “ daja im është shtruar në spital”
Kod për furnitorët: “Arkitekti”
Kod për fshehjen e mallit në makinë: “Çmonto derën e mbrapme dhe lidhi fijet e boksit, kështu dëgjohen mirë”.
Kod për policët: “të zinjtë”
Kod për pritësit: “ato krushqit (porositësit) kanë ardh. Veç për makinë e kanë lënë pa ardh me e marrë nusen (drogën),se
është kohë e keqe..”
Përdorimi i llagapeve për korrierët: “Katundari”; “Kocka”..

KONTRABANDË MIGRANTËSH

Kod për kapjen nga policia kufitare të migrantëve: ..”…ata personat i kanë “lodhur“
Kod për pasaportat shqiptare: “Shqiponjat”
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Territori i veprimit
Nga analiza e vendimeve të gjykatave vihet re se organizatat kriminale të cilat nuk kanë një strukturë hierarkike
kanë struktura fleksibël dhe janë pjesë e rrjeteve kriminale dhe nuk kanë një territor të caktuar. Ato veprojnë sipas
rastit dhe tregut të shitjes dhe blerjes. Për shembull, në rastin e organizatave kriminale të cilat merren me trafikun
e armëve, territori i veprimit është në varësi të grumbullimit të armëve të cilat vijnë nga rrethe që janë edhe në veri
(Kukësi, Malësia e Madhe, Shkodra) por dhe në Shqipërinë e Mesme (Fushë-Krujë, Durrës, Elbasan), juglindje (Korçë)
dhe në jug (Fier, Vlorë).159 Ndërsa grupet kriminale të cilat merren me trafikun e narkotikëve brenda vendit kanë një
territor më të përcaktuar në rastin kur janë struktura kriminale të vogla në numër 3-5 persona. Sidoqoftë ka raste
kur strukturat kriminale lëvizin në bazë të mundësive dhe aksesit që kanë në pikat kufitare apo dhe në varësi të
blerësit. Për shembull, nëse blerësit janë nga Kosova përdoret pika e Morinës në Kukës por nëse blerësit janë nga
Maqedonia përdoret pika e Morinës, Qafë Thanës dhe Tushemitshtit në Pogradec nëpërmjet liqenit.160 Ndërkohë,
territori i organizatave kriminale të cilat janë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare ose që veprimtarinë e tyre e kanë
kryesisht jashtë Shqipërisë, janë të fokusuar në një territor të përcaktuar duke e përdorur Shqipërinë si vend tranzit.
Për shembull, një organizatë që merrej me trafikun e heroinës ishte e fokusuar në Regio Emilia dhe Milano.161 Droga
(heroina) transportohet me makina të vogla dhe me fund të dyfishtë, kurse kokaina fshihet zakonisht në kontenierë.
Dhe lëvizjet janë në një perimetër të caktuar. Kryesisht Shqipëria përdoret për të rekrutuar korrierë dhe për të
transportuar mjetet financiare të cilat më pas investohen në veprimtari tregtare.
Duhet cilësuar se lloji i veprimtarisë kriminale është një përcaktues i rëndësishëm i territorit të veprimit të
organizatës kriminale. Veprat e trafikimeve (dmth të qënieve njerëzore, kontrabandë migrantësh, trafik armësh dhe
trafik narkotikësh) e kanë territorin e veprimit më të zgjeruar, kurse disa veprimtari të tjera si gjobëveënia e kanë
më të përcaktuar.162 Nga ana tjetër, përveç llojit të veprimtarisë kriminale, territori i veprimit përcaktohet edhe
nga njohjet që ka organizata kriminale me terrenin. Siç u përmend më sipër, organizatat hierarkike kanë një zonë
të caktuar kontrolli siç është rasti i Bandës së Durrësit, Bandës së Lushnjës dhe disa grupeve kriminale që veprojnë
kryesisht në rrethin e Shkodrës.
Nga ana tjetër, rol të rëndësishëm në territorin e veprimit luajnë edhe pikat kufitare ajrore dhe detare. Në të gjithë
shtrirjen territoriale në Shqipëri, karakteristikë është se portet dhe pikat kufitare janë shumë pranë qëndrave kryesore
urbane dhe zonave me kriminalitet të lartë, si rrethet e Tiranës, Durrësit, Shkodrës,163 Korçës, Gjirokastrës dhe
Vlorës.164 Kjo afërsi midis qendrave më të mëdha urbane dhe pikave kufitare ndikon deri diku edhe në kriminalizimin
e qyteteve kufitare, pasi rrjetet kriminale shpesh rekrutojnë banorët vendas për të siguruar shërbime që lidhen me
korruptimin e punonjësve të administratës publike që merren me administrimine kalimit kufitar.
Trendi i shtrirjes territoriale të veprimtarive kriminale është drejt strukturave fluide dhe drejt një tregu shërbimesh.
Kjo sidomos në veprimtaritë e trafikut të narkotikëve. Duke pasur parasysh fitimin e konsiderueshëm të narkotikëve,
vihet re se pas vitit 2012 edhe bizneset e ligjshme po shfrytëzojnë veprimtarinë e tyre tregtare për të trafikuar
narkotikë. Dhe në kontekstin e një “tregu kriminal shërbimesh” është e vështirë të përcaktosh një territor kriminal.
Për shembull, në rastin e një trafiku droge në vitin 2014 i cili fshihej pas tregtisë së gurëve dekorativë që u përmend
më sipër, tregtari kishte punësuar një shofer nga qyteti i Vlorës, lënda narkotike ishte blerë jo nga një organizatë
kriminale por nga një “fshatar me mushkë”, makina ishte ngarkuar dhe paketuar në Skrapar, kishte ndaluar në
autostradën Tiranë-Durrës për tu marrë nga shoferi dhe ishte nisur për në portin e Durrësit për në Itali.165 Në lidhje
me trafikun detar, specifikë tjetër është që, përveç kalimit të ngarkesave përmes kontenierëve me anijet e mallrave,

159. Vendimin nr. 47 viti 2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda dhe Vendimin nr. 48 viti 2006.
160. Vendimin nr. 50 viti 2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
161. Shih Vendimin nr. 10 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
162 .Shih Vendimin nr. 27 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
163. Për territorin e organizatave që trafikojnë armë në zonat e veriut kryesisht me Kosovën shih Vendimin nr. 37 viti 2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
164. Në lidhje me Rrethin e Gjirokastrës dhe të Sarandës shiko Vendimin nr. 64 viti 2013 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
165. Shih Vendimin nr. 4 viti 2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
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një formë tjetër është ajo e nxjerrjes se produkteve kriminale në det të hapur për tu marrë më pas nga grupet
kriminale shqiptare në Itali ose organizatat kriminale italiane. Një rast i tillë përshkruhet në një rast të trafikut të
drogës nëpërmjet Vlorës ku “mjeti lundrues, anija “Serena Di Mare” e kishte marrë lëndën narkotike nga pjesa e detit,
përballë plazhit të Zvërnecit, vendi që njihet si “Petrolifera”, më datë 07.11.2012, në mëngjes, për ta dërguar deri në
vendin që njihet prej marinarëve si “Batllat e Semanit”, në veri të ishullit të Sazanit”.166

2. 4. Analizë e riskut / tendencat

Sofistikimi i organizatave kriminale ka filluar të jetë më i dukshëm mbas vitit 2003. Disa veçori të sofistikimit janë
përdorimi i një gjuhe të koduar, numra celularësh të posaçëm të cilët aktivizoheshin vetëm për kryerjen e trafiqeve si
dhe përdorimi i korrierëve të ndryshëm.167 Pas vitit 2005 vihet re se grupet shqiptare kanë forcuar pozitat në rrjetet
ndërkombëtare të trafikut, sidomos ato të narkotikëve. Shihet gjithashtu se në rrjetet e trafikimit përfshihen role
që nuk vihen re përpara vitit 2003, siç është rasti i garantuesit apo dhe financuesit. Këto role kryen nga anëtarë
organizatash kriminale të njohura. Ndikimi i tyre është shumë i madh edhe kur ata janë të izoluar në institucionet
e dënimit me burg. Kështu në rastin e një rrjeti kriminal të trafikut të narkotikëve të rëndë nga Shqipëria në Itali të
drejtuar dhe financuar nga I.B. dhe Sh.V., garantues për shpërndarësit e lëndës narkotike në Itali ishin E.D., J.XH. dhe
E.T., të cilët ishin fraksion i “Bandës së Durrësit”. E. Dokle luante rolin e garantuesit edhe pse ishte në paraburgim.168
Organizatat kriminale shqiptare janë përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës, sic dyshohet të jetë dhe rasti i
Klemend Balilit në maj të vitit 2016.169 Përfshirja në këto rrjete ka sjellë dhe sofistikimin e mënyrës së funksionimit.
Në rastin e trafikut të kokainës vihet re një veçori e cila lidhet me përdorimin e biznesit si një “fasadë” mbrojtëse për
të fshehur dhe maskuar trafikimin e kokainës si për përdorim të brendshëm në Shqipëri, përpunim apo dhe tranzitim.
Kjo veçori del qartë në rastin e njohur në publik si “Vaji i Palmës”.170 Në këto raste (kur biznesi përdoret si ‘ombrellë’
mbrojtëse), individët fshihen dhe bëjnë një rol të dyfishtë duke e marrë mallin të fshehur si ngarkesë tregtare dhe
duke përdorur shoqëri tregtare të ndryshme për transportin detar apo dhe atë tokësor deri në destinacion. Kjo bën
që veprimet të kalojnë në disa hallka, të cilat në pamje të parë duken krejt të ligjshme dhe për qëllime tregtare.171
Zinxhiri i veprimeve në një trafik ndërkombëtar i ngjan shumë parimit të pastrimit të parave ku shpeshtësia e
veprimeve bëhet për të shpërqëndruar dhe shmangur dyshimet e autoriteteve. Kjo e bën të vështirë zbulimin pasi
autoritetet e kanë të vështirë të dallojnë nëse veprimtaria e shoqërisë tregtare është kriminale apo thjesht veprimtari
tregtare. Rrjeti kriminal mund të përdorë disa biznese për këtë qëllim. Rasti i ‘Vajit të Palmës’ tregon mjaft mirë se
një veprimtari e këtij standardi dhe organizimi është mjaft më e sofistikuar, kërkon përfshirjen e biznesit të ligjshëm,
pastrimit të parave dhe individëve të cilët nuk lënë përshtypje negative në komunitet. Kjo dhe për faktin se trafiku i
drogës nëpërmjet “rrjetit kriminal”, ku Shqipëria përdoret si vend tranziti dhe përpunimi, nuk përbën rrezik konflikti

166 Shih Vendimin nr. 39 viti 2013 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
167 Shiko teknikat e komunikimit të organizatës së mësipërme në Vendimin nr. 10 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
168 Shih Vendimin nr. 45 viti 2011 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
169 Erebara, Gj. (2016) ‘I Dyshuari si “baron” droge Klement Balili shpallet në kërkim në Shqipëri’, Reporter. al, 11/05/2016, aksesuar në http://www.reporter.al/i-dyshuari-si-barondroge-klemend-balili-shpallet-ne-kerkim-ne-greqi/
170 Shih Vendimin nr. 73 viti 2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
171 Kjo pjesë nga vendimi I gjykatës shpjegon të gjitha veprimet e kryera nga një individ dhe shpjegon simetrinë e transaksioneve dhe hapat që ndiqen nga burimi I mallit (Kolumbi)
deri në destinacionin final që është Shqipëria. “Rezulton e provuar ne gjykim se i pandehuri Dh (Vullnet) H, që në muajin dhjetor 2010 ka negociuar me shtetasin A. L dhe me shtetasin
K. K për të sjelle “Vaj Palme” në Shqipëri. I Pandehuri Dh. (Vullnet) Hkishte informacion të plotë rreth origjinës dhe lëvizjeve të mallit, dhe është konkretisht personi që ka porositur
këtë ngarkesë, ka bërë bërë pagesën e mallit “vajit të palmës”, ka dhënë lekët për pagesën e qerasë dhe penaliteteve të kontenierit në Belgjike,pagese kjo qe vertetohet se është
bere nga shtetesja E. H qe është financiere ne firmen “INTER-KRISS” SH.p.k.Ky i pandehur është marre me gjetjen e kompanise se transportit qe do bente te mundur transportin
e kontenierit nga Belgjika ne Shqiperi. Per kete ka folur personalisht vete me perfaqesuesin e nje firme shqiptare shtetasin A. B. Është ky i fundit qe nuk ka patur mundesi vete qe
ta realizoje nje transport te tille por ka gjetur nje firme maqedonase qe ka marre persiper transportin e kontenierit. Ka qene personalisht i pandehuri Dh (Vullnet) H personi qe i ka
dhene shtetasit A B pagesen per transportin.”
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për çështje territori midis organizimeve kriminale. Kjo tendencë ka filluar që me organizatat kriminale klasike si
“Banda e Lushnjës” e cila investonte në biznese të ndryshme që shtriheshin në lagunën e Karavastasë, në SportKlub Lushnjë, bingon e qytetit dhe në biznese të tjera. Anëtarët e organizatës ushtronin detyra të ndryshme në këto
biznese. Trendi aktual i organizimeve kriminale është investimi në prona të patundshme dhe fshehja e pasurive në
emra të të afërmve të anëtarëve të organizatës ose njerëzve të besuar në rrethe shoqërore. Këto biznese përdoren
jo vetëm për pastruar para, por edhe për të marrë pjesë në tendera publikë.
Nga ana tjetër, vihet re që organizatat kriminale të lidhura me kartelet kolumbiane të drogës përpiqen të përdorin si
“fasadë” firma transporti për të kaluar dhe fshehur mallin. Pra mafia meksikane negocion me kompani të ndryshme
transporti për në Europë për të futur mallin kundrejt një pagese dhe me pas malli kalon tek pikat magazinuese për
tu përpunuar dhe shitur në sasi të vogla. Në rastin e “Laboratorit të Kokainës” në Xibrakë të Elbasanit, magazina
i përkiste një firme private ndërkohë që dyshohej që të ishin përdorur dhe magazina të tjera më parë, të fshehura
si biznese private. Fshehja e trafikut të drogës nëpërmjet bizneseve është vënë re si fenomen i cili po përdoret
edhe nga rrjete kriminale me shtrirje më të vogla se ajo e rastit të “Vajit të Palmës”. Dhe në përgjithësi grupet
kriminale përdorin ose bashkëpunojnë me kompani që merren me import apo eksport mallrash jashtë vendit.
Zakonisht trafikimi i fshehur nëpërmjet bizneseve bëhet ose në bashkëpunim ose duke i gënjyer ata. Dhe zgjidhen
ato veprimtari tregtare që si objekt kanë mallra të cilat mundësojnë fshehjen e lëndëve narkotike. Mashtrimi kryhet
jo vetëm për ta përdorur firmën për të blerë apo transportuar, por mbi të gjitha për të përdorur emrin e saj në
çertifikatat shoqëruese të mallit. Kështu, në vitin 2012 për shembull, u shfrytëzua një kompani në Sukth që merrej
me tregtinë e gurëve dekorativë në Itali dhe i vëllai i të akuzuarit tregon edhe një rast të ngjashëm ku një kompani
tullash në Manëz të Vorës ishte mashtruar me të njëjtën skemë.172 Nënvizohet fakti se Shqipëria si destinacion është
rikthyer në vëmendje të rrjeteve ndërkombëtare të kokainës që në vitin 2008, duke krijuar lidhje të drejtpërdrejta
me organizatat kriminale shqiptare. Kjo tendencë rikthehet që pas rastit të hershëm “Kokaina” (Durda dhe Bërballa)
në vitin 2001.
Duhet cilësuar se fenomeni i skemave të trafikut duke përdorur bizneset private është përdorur edhe në trafikimin e
hashashit.173 Një rast shumë i ngjashëm shfaqet në vitin 2014 ku transporti i narkotikëve fshihej pas makinave trajler
që transportonin gurë dekorativë për në Itali. Në këtë rast trafikantët përdorin një shofer të huazuar i cili punonte
në një kompani tjetër. Ky rast tregon, të paktën sipas dëshmive të të akuzuarit, se jo vetëm bizneset mashtrohen
apo gënjehen por ato përfshihen me dijeni të plotë në veprimtarinë e narkotikëve, dhe ato më aktive në këtë drejtim
duket të jenë kompanitë e transportit të gurëve dekorativë të cilët bliheshin në Skrapar dhe tregtoheshin në Itali.174
Në pesë vitet e fundit një ndër format më të përhapura të trafikut të hashashit ka qenë transporti me anije peshkimi
deri në det të hapur, ku më pas droga ose merrej nga një anije që priste atje ose merrej nga skafe të shpejtë dhe
të vegjël, si dhe transporti me avionë të lehtë sportiv”.175 Tendenca sofistikimi vihen re dhe në përpjekjet që bëjnë
rrjetet kriminale për t’iu shmangur hetimit apo ndjekjes nga agjencitë ligjzbatuese. Dhe këto tendenca vihen re që
pas vitit 2001. Disa nga karakteristikat të cilat dallohen kryesisht në “Grupin e Shullazit” janë përdorimi i nofkave
apo emrave të tjerë nga anëtarët e bandës, ndryshimi i emrave në gjendjen civile, përdorimi i identiteteve të rreme,
përdorimi i gjuhës së koduar, shmangeshin komunikimet e drejtpërdrejta të anëtarëve kryesorë të rrjetit kriminal

172. Shih Vendimin nr. 75, viti 2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda. “Sipas deklaruesit, në një prej ditëve të takimit me vëllain, në ambjentet e burgut, u takua
rastësisht me një grua që kishte bashkëshortin në burg. Nga biseda me të dhe me djalin e saj, L. S mësoi se bashkëshorti i saj, i cili kishte një firmë për prodhimin e tullave dekorative
në Manëz, ishte mashtruar në të njëjtat rrethana sikurse vëllai i tij, L. Personi që kishte bërë porosinë tek firma e babait të L, ishte shtetasi D. M, nga Vora, i prezantuar me emrin A.
M. Personi që kishte blerë tulla tek L. S, sikurse personi i prezantuar si Brahim Koliqi, nuk interesoheshin për cilësinë e tullave apo të gurëve, por e blinin atë me shpejtësi.”
173. Shih Vendimin nr. 38 viti 2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
174. Vendimin nr. 04 viti 2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda ku i akuzuari V. Sh deklaron se “Pasi kam zgjidhur edhe problemin e shoferit kam vajtur në Skrapar
dhe jam interesuar për gurët. Në biseda me banorë që merreshin me tregtimin e gurëve kam konstatuar se aty flitej pothuajse hapur edhe për problemin e lëndëve narkotike që
sipas tyre sidomos sivjet po tregtoheshin me shumicë dhe se shumë persona po e linin tregtinë e gurit e po merreshin me hashash. Aty më ka lindur ideja që me këtë rrugë me gurë
të mundohesha të dërgoja në Itali lëndë narkotike pasi maskimi do të ishte shumë i mirë dhe mundësia e kontrollit e vogël për shkak të ngarkesës .
175. Vendimin nr. 38 viti 2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
176. Intervistë me gazetar (kod 17), Tiranë, janar 2016.
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me “korrierët” dhe përdoreshin ndërmjetës; transporti i drogës bëhej me biçikleta brenda për brenda qytetit etj.
Format e komunikimit aktualisht janë sofistikuar edhe më shumë. Kështu janë shmangur tërësisht bisedat telefonike,
komunikimi bëhet vetëm nëpërmjet mesazheve të cilat përcillen me korrierë (kryesisht mosha të reja), ose blihen
karta SIM të cilat përdoren vetëm një herë.176 Së fundmi, sipas ekspertëve të intervistuar, ka një tendencë që
organizatat kriminale të zgjerohen në numër dhe të jenë më të mëdha krahasimisht me bandat që lulëzuan në vitin
1997.177
Një tendencë tjetër që shkon drejt sofistikimit është kalimi nga faza kur grupet kriminale godisnin institucionet
shtetërore në fazën kur ato krijojnë lidhje të forta duke ndikuar qoftë në politikën vendore por dhe atë qëndrore.
Kështu kemi një kalim nga periudha e përplasjes direkte siç ishte rasti i aktit terrorist të “Bandës së Lushnjës” në
stadiumin e qytetit në vitin 2000, në korruptimin dhe bashkëpunimin ose rekrutimin në veprimtari kriminale të
punonjësve të policisë ose drejtuesve të pushtetit vendor. Kështu, në “Bandën Maloku” me veprimtari në vitin 2007
kishte dy të rekrutuar nga agjencitë ligjzbatuse (H. Ç me detyrën shef i Policisë Kufitare dhe E. R oficer i policisë
gjyqësore në Drejtorinë e Luftës kundër Krimit Ekonomik). Edhe në rastin e rrjetit kriminal të trafikut të drogës në
vitin 2010 vihet re se grupi drejtues i rrjetit kishte korruptuar policë të porteve të cilët ju jepnin akses korrierëve që
transportonin paratë ose drogën.178 Organizatat kriminale kishin arritur të kishin akses edhe në nxjerrjen e vizave
(në periudhën kur Shqipëria nuk bënte pjesë në Shengen).179 Në transkriptet e “Bandës së Durrësit” dalin edhe lidhje
midis anëtarëve të kësaj organizate me biznesmenë të njohur dhe me ndikim në nivelet e larta të politikës vendore
dhe asaj qëndrore. Një aspekt tjetër evident i sofistikimit të organizatave kriminale është se ata sipas një prokurori
të intervistuar “kanë kaluar në një stad më të lartë të kamuflimit të të ardhurave ekonomike”, i cili ju mundëson
fshehjen dhe më pas integrimin e këtyre të ardhurave në biznese të ligjshme. Kjo ka sjellë së fundmi një fuqizim të
lartë të krimit të organizuar.180

177 Intervistë me prokuror (kod 24), Vlorë, qershor 2014.
178 Vendimin nr. 10 viti 2010 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda.
179 Për shembull Shullazi kishte siguruar disa herë nxjerrjen e një vize gjermane.
180 Intervistë me prokuror (kod 25), Durrës, korrik 2014.
181 Dr. Hoti është fitues i bursës Fulbright për studime post-doktorale në ekonomiks zhvillimi pranë Universitetit “The George Washington University” në DC, SHBA. Ai mban
titullin PhD. nga “Saint-Petersburg State University” në Rusi, me profil “Ekonomiks Ndërkombëtar”. Dr. Hoti ka një eksperiencë të gjatë akademike në universitete të ndryshme të
Shqipërisë dhe jashtë saj. Gjithashtu, është në proces të marrjes së titullit “Profesor i Associuar”. Ai është autor i një sërë botimesh shkencore dhe publicistike në fushën e ekonomisë,
të publikuara në vend dhe rajon. Aktualisht Dr. Hoti është Dekan i Fakultetit Ekonomik, në ShLUP Luarasi.
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KAPITULLI 3.

ANALIZË SOCIAL-EKONOMIKE
E KRIMINALITETIT NË SHQIPËRI
(1994 – 2014)

Analiza e treguesve social-ekonomikë është një instrument i rëndësishëm në përpjekjen për të kuptuar/shpjeguar
masën dhe natyrën e krimit në ambjentin shqiptar. Zhvillimi ekonomik i një vendi kapërcen treguesin e “thatë” të
rritjes reale të PPB duke marrë kuptim vetëm përmes rritjes së spektrit të mallrave dhe shërbimeve të ofruara si dhe
aksesit në plotësimin e nevojave të të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Në këtë mënyrë përfshirja sociale, punësimi,
niveli i ardhurave, divorcet apo niveli i arsimimit etj., shërbejnë si amortizatorë për uljen apo minimizimin e krimit
në shoqëri.
Për të bërë një vlerësim sa më të mirë të intensitetit, shkaqeve dhe llojeve të krimeve në hapësirën shqiptare jemi
përpjekur të bëjmë një analizë të detajuar të një sërë përcaktuesve socialë, ekonomikë dhe politikë për qarqe të
veçanta, me qëllim prekjen sa më afër të problematikës. Megjithatë duhet mbajtur parasysh që mbledhja dhe
përpunimi i të dhënave nga institucionet e specializuara në rang rrethi ka probleme të theksuara, duke cënuar
deri diku saktësinë e gjykimit. Në këtë mënyrë, analiza e të dhënave është menduar të realizohet për dy periudha
kryesore: 1994-2003 dhe 2004-2015. Modeli i ndarjes është konceptuar në dy periudha kohore simetrike, gjatë
pjesës së parë të së cilës teknikisht mungojnë të dhënat në rang qyteti, prandaj dhe analiza është realizuar në rang
kombëtar, ndërsa për dekadën e dytë ajo është realizuar në shkallë qarku.

3. 1. Periudha 1994-2004

Demografia përbën “brumin” social në të cilin përgatitet zhvillimi i një shoqërie në tërësi, prandaj kapja dhe analiza e
të gjitha dimensioneve (absolute/relative) të saj na mundëson të kuptojmë drejt konturin e potencialit të treguesve
të tjerë. Kështu, Shqipëria hyri në fillimin e ndryshimeve të mëdha me një popullsi 3.259.814 banorë182, e cila filloi
të zvogëlohej me shpejtësi për shkak të eksodeve masive të popullatës jashtë vendit183. Vetëm për periudhën 19911995 popullsia ka rënë me 7% duke u zvogëluar në vlerë absolute me 222.714 njerëz. Ky proces ka vazhduar përgjatë
gjithë dekadës 1994-2004, ku mesatarisht popullsia e Shqipërisë, sipas të dhënave të INSTAT-it, është tkurrur me
0,38%. Ashtu siç edhe përmendëm më lart, ky fenomen ka ardhur kryesisht si rezultat i emigrimit jashtë vendit dhe
normës natyrale të rritjes së popullsisë, e cila ka kompensuar deri diku emigrimin e popullatës.
Një fenomen tjetër me karakter social, që ka ndjekur ndryshimet e strukturës së popullsisë dhe lëvizjet e saj, me
ndikim të tërthortë, por mjaft të rëndësishëm në rritjen e kriminalitetittë popullsisë ka qenë shkatërrimi i familjes.
Kështu, sipas të dhënave të INSTAT-it, numri i divorceve është rritur mesatarisht me 5% në vit për periudhën 19942004184. Koefiçenti185 mesatar i divorceve për të njëjtën periudhë ka qenë 76,8 me një kontrast nga 70 me 120
përkatësisht për vitet 1994 dhe 2004, që shpreh qartësisht tendencën në rritje të këtij treguesi. Në këto kushte,
kur numri i divorceve rritet, ndërkohë që popullsia zvogëlohet, fenomeni i ndarjes bëhet më i përhapur dhe më
shqetësues. Ndikimi i tij në kriminalizimin e shoqërisë edhe pse nuk është i menjëhershëm, mbetet mjat i lartë.
Ndërkohë, përsa i takon pagës mesatare dhe asaj minimale186 të dy këta tregues kanë patur rritje të vazhdueshme.
Për shkak të bazës së ulët fillestare, normat e rritjes kanë qenë më të larta në fillim të viteve ‘90 dhe më pastaj
kanë ardhur duke u moderuar. Kështu, paga mesatare në sektorin shtetëror për vitin 1994 ka pësuar rritje në masën
73% dhe vjen duke u reduktuar në masën 14,4% për vitin 2004. I njëjti fenomen është demonstruar edhe me pagën
minimale, e cila në vitin 1994 ka pasur një rritje në masën 103% dhe në 2004 një normë rritjeje vetëm 0,2%, duke
përjashtuar vitin 1997 ku rritja është 0%, që është në fakt edhe i vetmi vit pa rritje të saj. Megjithatë, për të kuptuar
diferencën e pagës minimale të Shqipërisë me vendet e tjera të Bashkimit Europian po sjellim shembullin e Greqisë

182. Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 1995-2004, popullsia për vitet 1995-2000 është llogaritur bazuar në projeksionet e popullsisë nga censuset e popullsisë 1989 dhe 2001
183. http://www.gazetatema.net/çeb/2015/06/26/sinjali-i-ktheses-eksodi-i-shqiptareve-me-2-korrik-1990/
184. Burimi: INSTAT, http://www.instat.gov.al/media/12753/martesat_dhe_divorcet__1990___2014.xlsx
185. Burimi: INSTAT http://www.instat.gov.al/media/12753/martesat_dhe_divorcet__1990___2014.xlsx; Llogaritjet të autorit për numrin e divorceve për 100.000 banorë
186. Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Vjetari Statistikor 1995-2004
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(si vend fqinj), në të cilën paga minimale kap shifrën 1.003 USD për vitin 2000 dhe 1.057 USD në 2004187. Ndërkohë
që pagat respektive në Shqipëri sipas kursit mesatar vjetor të Bankës së Shqipërisë për të njëjtat vite janë 49,14
USD dhe 106,58 USD188. Ndryshimet në nivelin e pagës minimale mbeten 10 herë më të larta edhe me Greqinë. Në
kushtet e niveleve të ulëta të të ardhurave, presioni për t’u kriminalizuar i shoqërisë shqiptare gjatë kësaj periudhe
mbetet i konsiderueshëm edhe pse ritmet e rritjes së këtyre dy treguesve tejet të rëndësishëm kanë qenë vazhdimisht
pozitive dhe mjaft të lartë. Një situatë e ngjashme është zhvilluar edhe në lidhje me pagën mesatare mujore në
sektorin shtetëror në Shqipëri gjatë të njëjtës periudhë. Një tjetër element me karakter ekonomik, me ndikim të
drejtpërdrejtë në zbutjen e fenomenit të kriminalitetit janë dhe të ardhurat për frymë. Ato janë rritur mesatarisht
me 23% në vit për të njëjtën dekadë, duke përjashtuar vitin 1997 ku PPB-ja për frymë zbriti me 28%. Gjatë këtij
viti ekziston një korrelacion i dukshëm i uljes së të ardhurave me rritjen në nivelin maksimal të krimeve, sidomos
të vrasjeve. Megjithatë, ky fenomen nuk hasej as para këtij viti dhe as në vitet në vazhdim. Kështu, si në rastin e
treguesve të tjerë ekonomikë, baza shumë e ulët e këtij treguesi krijon iluzionin e një rritjeje të shëndetshme dhe të
qëndrueshme të ekonomisë. Ndërkohë që karakteristikë themelore e kësaj periudhe ka qenë kryesisht ristrukturimi
i ekonomisë dhe ndryshimi i konceptimit të modelit të rritjes ekonomike, duke prodhuar një polarizim të lartë në
shpërndarjen e të ardhurave (deri diku e shëndetshme për rritjen ekonomike), por mjaft e rrezikshme përsa i takon
kriminalizimit të shoqërisë. Nga ana tjetër, vakumi ligjor dhe ligj-zbatues, importimi i dukurive kriminale bashkë
me investimet e huaja, që shfrytëzonin normat e larta të fitimit (në kuadrin e një risku po aq të lartë), përballë një
shoqërie “naive” në aspektin sipërmarrës rriste rrezikun e kriminalizimit shoqëror gjatë kësaj periudhe.

Përqindja
e vrasjeve
në totalin
e veprave
penale

Kështu, përsa i takon koefiçentit të kriminalitetit për periudhën 1994-2014, vlera e tij mesatare ka qenë 181,73.
Tendenca e këtij koeficenti ka ardhur në ulje nga 231,82 për vitin 1994 deri në 138,29 për vitin 2004, me një
amplitudë të rritur në 207,05 për vitin 1997, që për nga niveli i kriminalitetit përkon me periudhën 1994-1995.
Megjithatë, karakteristikë dalluese midis këtyre viteve mbetet ndryshimi në numrin e lartë të vrasjeve, që shkojnë
nga 265 për 1994 në 1.542 për 1997. Numri i vrasjeve gjatë vitit 1997 është më i larti në krahasim me të gjithë
periudhën, që nga viti 1991 e në vijim, për shkak të tre faktorëve kryesorë.

187. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_ÇAGE
188. https://www.bankofalbania.org/çeb/Arkiva_e_kursit_te_kembimit_2372_1.php
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Së pari, vakumi i krijuar nga mungesa e institucioneve ligj-zbatuese. Gjatë kaosit të krijuar në të gjithë vendin,
institucionet shtetërore në një moment pushuan së ekzistuari, por edhe më vonë ndjehej shumë qartë dobësia e
funksionimit të tyre, ku dhe forca vepruese ishte mjaft e kufizuar nga pikëpamja gjeografike. Kjo krijoi terren të
favorshëm për zhvillimin e kriminalitetit.
Së dyti, ndikimi intensiv i politikës në përkeqësimin e situatës, sidomos pas politizimit të protestave të organizuara
për paratë e humbura në skemat piramidale.
Së treti, por jo më pak e rëndësishme, shpërndarja masive e armëve në duart e popullsisë civile, e cila e bëri
teknikisht edhe më të lehtë kryerjen e vrasjeve.
Në këtë mënyrë, ashtu siç duket edhe në Figurën 1, pesha e vrasjeve në totalin e veprave penale arrin kulmin e saj në
vitin 1997 dhe vazhdon të ruhet relativisht e lartë edhe përgjatë viteve në vazhdim 1998 dhe1999 përkatësisht me
vlerën 10% e 9%. Ky lloj raporti mund të konsiderohet ndryshe edhe si “cilësi” negative e krimit. Në gjykimin e ketij
Studimi, sa më e lartë të jetë “cilësia” e veprimtarisë kriminale, aq më e fortë duhet të jetë dhe inercia e ruajtjes së
peshës së krimeve të rënda në totalin e krimeve. Efekti shumëfishues që kanë vrasjet në Shqipëri, edhe për shkak të
mungesës së drejtësisë dhe fenomenit të gjakmarrjes, kanë bërë që të ruhen norma të larta të vrasjeve për vitet fill
pas 1997, deri në rritjen dhe forcimin e veprimtarive të institucioneve shtetërore ligjzbatuese. Në vijim, mesatarja e
këtij treguesi për të gjithë periudhën nuk e kalon 5%.189
Për sa i takon treguesve të tjerë me karakter ekonomik, të cilët mund të kenë ndikuar në strukturën e krimit për atë
periudhë në Shqipëri, ia vlen të konsiderohet edhe Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë (PPB/frymë). Kështu, në
vitin 1997 ky tregues ra me 28,4% krahasur me vitin pararendës190. Megjithatë, duhet theksuar se situata e vitit
1997 për shkak të pasigurisë së krijuar mund të konsiderohet njëkohësisht edhe si shkak edhe si pasojë e rritjes
negative të PPB dhe rrjedhimisht edhe të të ardhurave për frymë. Kështu, ulja e veprimtarive sipërmarrëse, ikja e
investimeve të huaja nga vendi, rritja e nivelit të papunësisë (22%) kanë qenë rezultat i pasigurisë së krijuar, por
njëkohësisht recesioni i PPB, papunësia dhe ulja e të ardhurave ka kontribuar në rritjen e pasigurisë në vend.

Tregues të ndryshëm social-ekonomikë, 1991-2004

189. Burimi: Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat administrative nga INSTAT (Vjetari Statistikor 1991-1999; Vjetari Statistikor 1995-2004) dhe Ministria e Drejtësisë,
http://punetebrendshme.gov.al/http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/statistika
190 .www.financa.gov.al (Treguesit Fiskalë sipas Buxhetit të Konsoliduar, qershor 2015_paraprake)
66

I

EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

Një element tjetër social-ekonomik që meriton vëmendje të veçantë pasi ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin
e kriminalitetit të shoqërisë është padyshim papunësia. Edhe pse disa autorë argumentojnë se roli i papunësisë
mbetet i paqartë përsa i takon ndikimit të saj në koefiçientin e krimit191, ne besojme se të papunët mbeten pa
mëdyshje kontigjent potencial i krimit. Kështu, në Shqipëri norma mesatare e papunësisë për periudhën 1994-2004
ka qenë 15,65%. Duhet kuptuar, që fillimi i viteve 90 lidhet drejtpërdrejtë me kalimin nga një ekonomi e centralizuar
në ekonomi tregu. Ky proces u shoqërua me papunësi strukturore, e cila është më e qëndrueshme në kohë dhe shumë
e vështirë për t’u korrigjuar. Në këto kushte, pa marrë parasysh regjistrimin e të vetëpunësuarve në zonat rurale, si
dhe “valvulën” e emigracionit, norma dhe ndikimi i papunësisë në nivelin e kriminalizimit të shoqërisë janë mjaft të
larta.
Ndërsa rritja mesatare e të ardhurave për frymë gjatë periudhës 1994-2004 rezulton e lartë me 23%, pa përfshirë
të dhënat e vitit 1997. Për vitin 1994 ky tregues arrin vlerën e lartë 62,7%, e cila ka ardhur si rezultat i bazës
së ulët të të ardhurave, i tkurrjes së popullsisë, ndryshimit metodologjik të përllogaritjes së GDP-së, por edhe i
aktivizimit të sipërmarrjes private192. Vihet re një korelacion i lehtë pozitiv midis rritjes së nivelit të të ardhurave
për frymë dhe koeficentit të krimit, siç edhe paraqiten në Figurën 2. Siç përmendëm më lart, rritja e të ardhurave
ka qenë sistematike, ashtu sikurse edhe ulja e koefiçientit të krimit. Megjithatë, ka një situatë paradoksale sa i
takon “cilësisë” së krimit. Pesha e vrasjeve në totalin e veprave penale për periudhën 1994-1996 është pothuajse
e njëjtë me atë të periudhës 2000-2002 edhe pse niveli i të ardhurave ka qenë në rritje të vazhdueshme. Një
element shpjegues ndoshta mund të ishte inertësia e luftës së Kosovës, rritja e veprimtarive informale, instalimi i
korrupsionit, si dhe frenimi i veprimtarisë sipërmarrëse për shkak të krizës energjitike.

3. 2. Periudha 2004-2014
Për shkak të specifikës së Tiranës është menduar që analiza e saj për periudhën 2004-2014 të bëhet më vete, ndërsa
qarqet e tjera nga pikëpamja metodologjike të analizohen duke u krahasuar me të.

Tirana
Tirana është qendra kryesore e aktivitetit ekonomik, politik dhe social të vendit, kjo edhe për shkak të përqëndrimit
të institucioneve më të rëndësishme të drejtimit të vendit. Tirana ka pasur një rritje konstante të popullsisë. Megjithë
migrimet e popullsisë, rezultantja e rritjes mesatare vjetore të popullsisë së saj ka qenë pozitive me 2-3% për të
gjithë periudhën 2004-2014. Sipas të dhënave të INSTAT, popullsia e qarkut të Tiranës është rritur me 75% gjatë
periudhës 2004-2014 (10 vjet) me një mesatare vjetore 6.5%193. Vlen të veçohet fakti se ka pësuar një rritje relative
më të madhe rrethi i Tiranës në raport me qytetin e saj. Ndërkohë, bashkë me rritjen natyrale të popullsisë, migrimi
i brendshëm ka luajtur rolin kryesor në procesin e rritjes së popullatës në rrethin e Tiranës. Kjo situatë dëshmon jo
vetëm për ndryshimin e strukturës së popullsisë, por edhe “cilësinë” më të dobët të strukturës së rrethit, përsa i takon
nivelit civil dhe arsimor. Periudha e përshtatjes së popullsisë (minimalisht koha e një gjenerate) së ardhur nga zona
më pak të zhvilluara gjeneron trysni sociale për kriminalizim. Të dhënat zyrtare tregojnë se situata e kriminalitetit
për këtë qark është përkeqësuar. Nga viti 2004 vërejmë se koefiçienti i veprave penale dhe koefiçienti i krimeve
të rënda kanë pësuar rritje të herëpashershme. Kështu, koefiçienti i kriminalitetit194 është rritur nga 173.3 për vitin
2004 në 244.6 për vitin 2014.

191. http://www.economics.uci.edu/files/docs/thdçorkshop/ç10/klee.pdf
192. Burimi: INSTAT, dhe llogaritje të autorit
193 Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e popullsisë 2001-2014
194 Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë (Vjetarët Statistikorë 2004-2014) për numrin e krimeve dhe të veprave penale, dhe në të dhënat e INSTAT
për popullsinë (e cila është llogaritur bazuar në projeksionet e popullsisë nga të dhënat e censusit 2011)
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Kriminaliteti dhe përcaktuesit socio-ekonomikë, qarku Tiranë
Në kushtet kur popullsia për këtë periudhë rritet vetëm me 176,000, tregon për një përhapje të krimit brenda të
njëjtës strukturë sociale ose ndryshe “ngopje kriminale”. Pra, nuk kemi të bëjmë me rritje të numrit të krimeve për
shkak të rritjes së numrit të popullsisë dhe në këtë kontekst situata paraqitet edhe më shqetësuese. Për periudhën
2004-2014 numri i krimeve të rënda dhe veprave penale kanë patur një tendencë të vazhdueshme në rritje. Kështu,
siç shihet në Figurën 3, mesatarja e rritjes së koefiçientit të kriminalitetit për qarkun e Tiranës ka qenë 3.6% me një
rritje më të theksuar në vitet e fundit.
Ndërkohë pesha specifike e krimeve të rënda në totalin e veprave penale për të njëjtën periudhë është 72%195, që
tregon jo vetëm rritjen sasiore të krimit, por edhe rritjen e “cilësisë” negative të tij. Kështu mesatarja e koefiçientit
për veprat penale e përllogaritur sipas numrit të popullsisë në rang qarku (me popullsinë e INSTAT) arrin në 268.7
vepra penale për 100,000 banorë, duke demonstruar një tendencë në rritje për gjatë viteve të fundit. E ngjashme
vërehet situata edhe në lidhje me peshën specifike që zënë krimet (72%) në raport me totalin e veprave penale për
sa i takon qarkut në periudhën 2004-2014196.
Për të shpjeguar shkallën e lartë të kriminalitetit në qarkun e Tiranës mjaft e rëndësishme është analiza e faktorëve
ekonomikë. Megjithatë, nëse i referohemi të ardhurave për frymë nga 2004-2014 ato janë rritur me një mesatare
vjetore 5%. Duhet evidentuar që në vitin 2008 INSTAT ka ndryshuar metodologjinë e përllogaritjes së PPB-së, dhe
për këtë arsye ka një thyerje të serisë kohore. Në këtë mënyrë, interpretimi i kësaj mesatareje duhet të bëhet me
rezerva. Të ardhurat, nga pikëpamja e shifrave absolute, kanë pasur një rritje të konsiderueshme për periudhën
2004-2014197. Problemi kryesor në lidhje me ndikimin që kanë të ardhurat mbi kriminalizimin e shoqërisë në tërësi,
por edhe të qarkut të Tiranës në veçanti, ka të bëjë me koefiçientin Gini. Siç edhe është shpjeguar më sipër, polarizimi
i shoqërisë përsa i takon të ardhurave për frymë është i lartë. Pra, teorikisht, kemi rritje të të ardhurave për frymë
(megjithë normat e rritjes së popullsisë së Tiranës me mesatarisht 2% në vite), por nga pikëpamja e shpërndarjes
reale të të ardhurave për frymë, një pjesë e shoqërisë zotëron më shumë pasuri. Në këto kushte, rritet presioni për
kriminalizim i shoqërisë, aq më tepër kur mendojmë për normat e larta të fitimit në sipërmarrje të paligjshme.

195. Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë – Vjetarët Statistikorë 2004-2014
196 . Burimi: Ministria e Drejtësisë, http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/statistikaINSTAT, http://www.instat.gov.al/media/192229/t2.xlsx
197. Burimi: INSTAT, http://www.instat.gov.al/al/themes/llogaritë-kombetare.aspx
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Një element tjetër, shumë i rëndësishëm për të kuptuar ndikimin e të ardhurave në amortizimin e kriminalitetit është
edhe diferenca e nivelit të të ardhurave për Shqipërinë në krahasim me vendet e BE-së. Ky realitet është i njëjtë
edhe për Tiranën, edhe në kushtet kur të ardhurat e popullsisë së saj janë më të lartat në vend. Pra, duke qenë se
niveli i të ardhurave është i ulët dhe me shpërndarje disproporcionale, presioni psikologjik për t’i shtyrë shqiptarët
e moshave të reja drejt rrugës së krimit mbetet i lartë. Këtë tablo të qarkut të Tiranës e plotëson edhe më shumë
niveli i papunësisë në Shqipëri, ku sipas të dhënave të INSTAT-it (për papunësinë e regjistruar) ajo shkon nga 20%
në 1998, 8,9% në 2004 dhe 7,8% në 2014. Niveli mesatar i papunësisë së regjistruar për Tiranën gjatë periudhës
2004-2014 ka qenë afërsisht 8% në vit. Normalisht, kryeqyteti ka numrin më të lartë të ndërmarrjeve të regjistruara,
që përkthehet në më shumë veprimtari sipërmarrëse dhe vende pune. Prandaj, treguesi i papunësisë është më i
kënaqshëm në krahasim me qarqet e tjera, por kjo shifër ka nevojë për dy sqarime të përgjithshme:
E para, duhet të kuptojmë se qartësia e nivelit të papunësisë në Shqipëri zhbëhet për shkak të shifrave të
vetëpunësimit, kryesisht në sektorin e bujqësisë. Pra masa reale e ushtrisë së të papunëve është shumë herë
më e lartë se statistikat zyrtare, që përbën një element sasior të rritjes së kriminalitetit.
E dyta, duhet kuptuar që, jo vetëm për shkak të krizës ekonomike, niveli i papunësisë tek moshat 15-24 vjeç
është shumë më i lartë. Kështu, në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, përfshirë këtu dhe Shqipërinë,
shkalla e papunësisë së të rinjve varion nga 20 deri në 30%198. Kjo grup-moshë e popullsisë përbën edhe
ushqimin kryesor për krimin në vend.
Ndërkohë, niveli i pagës mesatare ka pësuar rritje në vite me një normë 8.5% nga 2004-2014 edhe pse në vitin
2014 për shkak të politikave të taksave, paga mesatare në rrethin e Tiranës ka pësuar një rënie prej 4%. Duhet
të kuptojmë se edhe kur flasim për nivelin e pagës mesatare, situata përkon me atë të të ardhurave për frymë
në rajon dhe më gjerë. Pra, diferenca e të ardhurave për frymë krahasuar me vendet e rajonit, me gjithë rritjen e
vazhdueshme, mbetet e konsiderueshme dhe përbën një faktor shtesë gjenerues të kriminalitetit.
Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm me karakter social, që i jep kuptim përshkallëzimit të kriminalitetit në qarkun e
Tiranës është edhe niveli arsimor. Sipas të dhënave të INSTAT-it, numri i personave me diplomë universitare është
rritur nga 2001-2011 me 109% për rrethin e Tiranës.199. Kjo tregon ngopjen e popullsisë së Tiranës me diploma
universitare duke presupozuar mundësi zbutjeje të nivelit të kriminalitetit për këtë qark. Por pse nuk shpjegohet kjo
varësi e zhdrejtë e arsimimit me nivelin e kriminalitetit në Tiranë?Së pari, ashtu sikurse dihet, problemi i fabrikimit
të diplomave nga shumë universitete në Shqipëri ka sjellë rritjen sasiore të të diplomuarve, por e gjitha kjo në
kurriz të cilësisë. Pra, jo domosdoshmërisht bartësit e diplomave janë edhe bartës të një formimi dhe edukimi të
përshtatshëm, gjë që lë shteg për kriminalizim, pasi i privon ata nga tregu i punës, nga të ardhurat dhe prestigji
relevant, që i përkon nivelit të arsimimit të tyre.
Së dyti, një element shumë i rëndësishëm, që shpjegon strukturën jo cilësore të të arsimuarve në Tiranë mund të
jetë migrimi i popullsisë. Siç edhe shpjeguam më lart, migrimi i brendshëm i popullsisë është shtylla kryesore në
formimin e strukturës sociale të qarkut të Tiranës. Kështu, për shkak të gravacionit ekonomik, raporti i imigrantëve të
brendshëm me emigrantët e brendshëm për qarkun e Tiranës deri në 2012 është 8,7. Ndërkohë, migrimi i brendshëm
i popullsisë lëviz sipas një “hinke”, nga periferia drejt qendrës (kryeqytetit), që do të thotë se më të shkolluarit (në
disa raste edhe më të pasurit) lëvizin drejt qendrës. Ikja e një numri të lartë nga kryeqyteti, sipas të njëjtit model
hinke do të thotë, se kemi ikje të trurit nga kryeqyteti drejt qendrave më të zhvilluara (ajka), ndërkohë, që procesi i
migrimit të brendshëm vazhdon (pra popullsia rritet). Rritja e numrit të të diplomuarve është një proces më i vonë, në
një kohë kur lulëzojnë “fabrikat” e diplomimit, në një strukturë të re të ndryshuar kryesisht për shkak të të ardhurve
(të mbetur) dhe jo rritjes natyrore të popullsisë. Pra rritja e diplomimit nuk është përkthyer domosdoshmërisht në
një proces cilësor formimi. Nëse i shtojmë kësaj tabloje edhe një numër të lartë, rreth 52,000 persona të ikur jashtë

198 http://www.transmonee.org/databases.php (Country profiles 2015)
199 INSTAT, Census 2011, http://www.instat.gov.al/al/census/census-2011/të-dhënat-e-census-2011.aspx
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vendit pas viteve 90, e plotësojmë atë më së miri200. Kështu, duke vënë përballë njëra-tjetrës shkallën e arsimimit në
Tiranë dhe nivelin ekonomik të Tiranës, në raport me vendin, kuptojmë që në këtë rast fenomeni i “largimit të trurit”
mund të shpjegojë deri në një farë mase formimin arsimor jo shumë të kënaqshëm të pjesës së mbetur të popullsisë
së Tiranës. Divorcet përbëjnë një tjetër element të rëndësishëm të karakterit social, me një ndikim të drejtë në rritjen
e kriminalitetit. Gjatë periudhës së analizuar, ky tregues ka treguar një normë rritjeje mesatare vjetore prej 10%201.
Ky element dëmton njësinë bazë të shoqërisë (familjen) duke e dobësuar familjen nga pikëpamja ekonomike, psiqike
e psikologjike. Nga ana tjetër, duke mos u krijuar fëmijëve kushte që të rriten në konfortin e nevojshëm ekonomik
dhe dashurinë prindërore, kombinuar kjo dhe me faktorët e lartpërmendur, rritet mundësia që në të ardhmen ata të
kryejnë krime.
Gjithashtu, një element tjetër po kaq i rëndësishëm në arsyetimin e kriminalizimit të shoqërisë shqiptare është
keqfunksionimi (korrupsioni) i sistemit të drejtësisë202. Me qëllim pasqyrimin cilësor të funksionimit të sistemit
të drejtësisë, ne i jemi referuar çështjeve të regjistruara në Gjykatë dhe atyre të përfunduara prej saj. Kështu,
mesatarja e peshës specifike të padive civile me kundërshtarë të përfunduara në gjykatë në totalin e padive civile
me kundërshtarë të regjistruara është rreth 70% për periudhën 2004-2014.

Vrasjet dhe shpërndarja e çështjeve civile me palë sipas trajtimit
Kjo do të thotë se rreth 30% e çështjeve civile nuk gjejnë zgjidhje përmes sistemit të drejtësisë. Ky raport për të
njëjtën periudhë në lidhje me çështjet e pronësisë nuk e kalon 60%. Pra, janë pothuajse gjysma e çështjeve të
pronësisë, të cilat nuk gjejnë zgjidhje në dyert e Gjykatës, duke ulur besimin ndaj sistemit të drejtësisë. Kështu,
numri i padive të regjistruara me kundërshtarë për çështje pronësie është zvogëluar mesatarisht çdo vit me 23%
për periudhën 2004-2014 (Figura 4).

200. Llogaritje të autorit me të dhënat e Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 2012, http://www.instat.gov.al/media/224610/lsms_2012_alb.rar
201. Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e INSTAT për martesat dhe divorcet http://www.instat.gov.al/media/12753/martesat_dhe_divorcet__1990___2014.xlsx
202. Fabian Zhilla, (2011) “Organised crime and judicial corruption in the Western Balkans: Are customary norms playing any role?”, Journal of Financial Crime, Vol. 18 Iss: 4, pp.387
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Vlen të theksohet se këto çështje kanë në themelin e tyre kryesisht interesa ekonomike dhe duke qenë se janë me
kundërshtarë kanë tendencën të shërbejnë lehtësisht si gjeneratorë konfliktesh apo vrasjesh. Në këto kushte rritet
presioni për vetëgjyqësi dhe një mënyrë e reflektimit të tij mund të jetë mesatarja vjetore e vrasjeve. Kështu, treguesi
i vrasjeve për periudhën 2004-2014 është mesatarisht 106 persona çdo vit.203 Duke marrë në konsideratë faktin se
Tirana zë peshën kryesore në aktivitetin ekonomik të vendit, mund të pohojmë se kjo tendencë është shumë më e
theksuar në këtë qark. Për vitin 2014 një korrelacion interesant është fakti që përqindja e padive të pronësisë ndaj
padive të regjistruara gjithsej përkon me përqindjen e vrasjeve për motive pronësie në raport me totalin e vrasjeve.

Qarqet e tjera
Situata në qarqet kryesore të Shqipërisë paraqitet e ndryshme në raport me Tiranën përsa i takon rritjes së popullsisë.
Kështu, rritja mesatare e saj për periudhën 2004-2014 është pozitive vetëm për Durrësin (0.87 %), ndërkohë që për
të gjitha qarqet e tjera siç janë: Korça, Fieri, Berati, Vlora, dhe Shkodra rritja mesatare e popullsisë ka qenë negative,
respektivisht -1.13%, -1.46% , -1.21%, -1.91%, -0.57%204. Fenomeni i tkurrjes së popullsisë ka ardhur si rezultat i
dy flukseve kryesore të lëvizjes së popullatës brenda vendit dhe jashtë tij. Peshën kryesore në këtë lëvizje e zënë
emigracioni i jashtëm, sidomos për periudhën 2001-2012205.

Raporti
imigrantë/
emigrantë
të brendshëm
Llogaritje të
autorit me të
dhënat e Anketës
së Matjes së
Nivelit të Jetesës
2012

Kjo shpjegohet me rritjen e presionit të krizës financiare globale dhe mundësinë që dha liberalizimi i vizave për të
lëvizur drejt zonës Shengen. Ndikimi i emigrimit jashtë vendit në amortizimin e kriminalitetit për këto qytete nuk
është i drejtpërdrejtë. Kryesisht, emigracioni shërben si valvulë sigurie që mund të ndihmojë në zbutjen e papunësisë
dhe të nivelit të varfërisë pasi sjell remitanca. Të dy këta elementë kanë ndikim pozitiv në uljen e kriminalitetit edhe
pse kjo situatë nuk shfaqet në qarqet e analizuara. Pra, megjithë rritjen e migrimit të jashtëm kriminaliteti mbetet
i lartë.
Ndërkohë, emigrimi i brendshëm pikun e tij e ka pasur në periudhën 1998-2000 dhe kjo kryesisht për shkak të
situatës të pasigurisë të krijuar pas ngjarjeve të vitit 1997. Ndërsa sipas vlerësimeve të marra nga rezultatet e
Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 2012, ndër emigrantët e jashtëm mbi 50% e tyre janë larguar jashtë vendit
në periudhën 2001-2011. Përjashtim bën qarku i Vlorës për të cilin pesha kryesore e emigracionit të jashtëm ishte

203 UNDATA, “Intentional homicide, number and rate per 100.000 population”, http://data.un.org/Data.aspx?d=UNODC&f=tableCode%3A1
204 Llogaritje të autorit dhe INSTAT, http://www.instat.gov.al/media/192229/t2.xlsx
205 Llogaritje të autorit me të dhënat e Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 2012, http://www.instat.gov.al/media/224610/lsms_2012_alb.rar
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gjatë periudhës 1991-2000206. Kështu e gjithë kjo hapësirë kohore (1991-2000) është shoqëruar me përkeqësim
të strukturës së popullsisë të këtyre qarqeve, jo vetem për shkak të zvogëlimit të forcës së punës (si faktor kyç në
procesin e prodhimit), tkurrjes së kërkesës dhe uljes së veprimtarisë sipërmarrëse, por edhe për shkak të largimit
të potencialeve financiare dhe intelektuale. Pikërisht, ulja e veprimtarisë sipërmarrëse është përkthyer në norma
më të larta të papunësisë së regjistruar në qarqet me rritje negative të popullsisë së tyre. Kështu, niveli mesatar
i papunësisë së regjistruar207 për periudhën 2004-2014 shkon nga maksimalisht 24,8 për Shkodrën deri më 11,3
për Korçën. Është e qartë se normat e papunësisë së regjistruar kanë ardhur në rritje pas vitit 2010, kjo për shkak
të krizës ekonomike dhe financiare botërore. Ndërkohë, qarku i Durrësit, në ngjashmëri me atë të Tiranës, ka patur
një nivel papunësie mesatare 9,65%. Shkaku kryesor i normave të larta të punësimit në këtë qark është intensiteti i
veprimtarisë ekonomike, pasi ky qark konsiderohet si qendra e dytë më e madhe ekonomike pas Tiranës. Gjithashtu,
duke shërbyer si porta kryesore hyrëse për rrugët detare, Durrësi është shndërruar në një qendër të dytë rëndese
për veprimtarinë ekonomike e sociale. Megjithatë, situata mbetet paradoksale, pasi Durrësi ndjek Tiranën përsa
i takon nivelit të kriminalitetit dhe kryesisht krimeve të rënda208. Në fakt, treguesi i raportit të krimeve të rënda
me veprat penale ka qenë në rritje për të gjitha qarqet (duke përjashtuar Durrësin), por kjo nuk tregon për ulje të
kriminalitetit, por thjesht rritje më e madhe e koeficentit të veprave penale për këtë qark. Vlen të theksohet fakti
se mesatarja e koefiçientit të krimeve për periudhën 2004-2014 është më e lartë për qytetet portuale si Durrësi
dhe Vlora,përkatësisht 217.5 dhe 200.3.209 Kjo dëshmon për intensitet të lartë të internacionalizimit të veprimtarisë
kriminale. Struktura kriminale, që përdorin portet për veprimtaritë e tyre të paligjshme.
Një tjetër element i rëndësishëm përsa i takon nivelit të kriminalitetit në qarqe mbeten të ardhurat. Në ndryshim
nga treguesit e popullsisë dhe papunësisë, të ardhurat mesatare për frymë kanë pasur një tendencë të qartë rritjeje
vjetore në të gjitha qarqet. Norma më e lartë e rritjes 12,67% ka qenë për qarkun e Fierit, ndërsa për pjesën
tjetër kjo normë nuk e kalon nivelin 7%. Normat e larta të rritjes së të ardhurave mesatare në raport me Tiranën
vijnë për shkak të bazës së ulët të nivelit të të ardhurave që ka periferia krahasuar me kryeqytetin. Pra, me gjithë
ritmet e larta të rritjes, në vlerë absolute të ardhurat për frymë mbeten ende larg nivelit të vendeve të BE-së. Kjo
diferencë e dyfishtë e të ardhurave që kanë popullsia e qarqeve me kryeqytetin dhe BE-në rrit edhe më shumë
presionin për kriminalizimin e shoqërisë. Ashtu sikurse dhe në rastin e Tiranës, shpërndarja jo e drejtë e të ardhurave
gjeneron gjithashtu presion për tu kriminalizuar mbi popullatën, kryesisht mbi të rinjtë që jetojnë në këto qarqe.
Edhe paga mesatare mujore në sektorin shtetëror ka pasur rritje të qëndrueshme për periudhën 2004-2014. Kështu,
mesatarisht paga për këto 6 qarqe është rritur 2,45% cdo vit, shifër që i afrohet qarkut të Tiranës.210 Këta dy
tregues të rëndësishëm makroekonomikë kanë ndikim të zhdrejtë në kriminalizimin e shoqërisë, por niveli i zhvillimit
ekonomik të vendit, si dhe shkalla e lartë e informalitetit zbeh ndikimin e këtyre treguesve. Pra, në kushtet kur kemi
rritje të të ardhurave dhe njëkohësisht rritje të koefiçientit të kriminalitetit, atëherë një tjetër arsye që e shpjegon
rritjen e kriminalitetit është niveli i lartë i informalitetit të ekonomisë. Ky fenomen përfshin ekonominë e zezë dhe
atë gri, të cilat janë burim krimesh të rënda, sidomos në rastin e ekonomisë së zezë. Sipas vlerësimeve më optimiste
të bëra nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës (2015),211 shkalla e informalitetit të ekonomisë shqiptare shkon nga
35% në 70%.

206. Llogaritje të autorit me të dhënat e Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 2012, http://www.instat.gov.al/media/224610/lsms_2012_alb.rar
207. Burimi INSTAT, http://www.instat.gov.al/al/publications/librat/2015/vjetari-statistikor-rajonal,-2015-.aspx
208. Burimi: Ministria e Drejtësisë, http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/statistika
209 .Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë (Vjetarët Statistikorë 2004-2014) për numrin e krimeve dhe të veprave penale, dhe në të dhënat e INSTAT
për popullsinë (e cila është llogaritur bazuar në projeksionet e popullsisë nga të dhënat e censusit 2011)
210. INSTAT, ‘Pagat dhe kostot e Punës’, http://www.instat.gov.al/al/themes/pagat-dhe-kosto-e-pun%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5
211. https://www.cia.gov
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3. 3. Përmbledhje
Situata e lidhur me kriminalitetin në Shqipëri nuk ka pësuar përmirësim gjatë këtyre 20 viteve. Koefiçienti mesatar i
veprave penale për periudhën 1994-2014 ka qenë 170.7. Ritmet e rritjes së këtij treguesi janë luhatur nga minimumi
-28% për vitin 2004 deri në maksimumi +17% përkatësisht për vitet 2002, 2003, 2008. Me rëndësi është fakti
se ky tregues në vitin 2014 ka arritur në nivelin e 1997, pra situata në lidhje me kryerjen e veprave penale po
përkeqesohet ndjeshëm edhe pse pesha specifike e vrasjeve në totalin e kryerjes së veprave penale ka qëndruar në
nivelin mesatar të 4% për të gjithë periudhën e analizuar (pa përfshirë 1997, kur ky tregues arrinte 24%). Ndërkohë
që niveli i kryerjes së veprave penale në Shqipëri, rezulton të jetë më i vogli në raport me të gjithë vendet e tjera të
Europës Juglindore dhe Qëndrore212, por kjo situatë nuk paraqet realitetin, për dy arsye. E para është regjistrimi i
pjesshëm i numrit të veprave penale me qëllim përmirësimin e statistikave dhe e dyta është mungesa e besimit ndaj
sistemit të drejtësisë në tërësi, që buron nga përqindja e vogël e çështjeve të përfunduara në gjykatë (rreth 60%)
dhe niveli i lartë i korrupsionit në sistemin e drejtësisë.
Në realitetin e kriminalitetit shqiptar kanë ndikuar një sërë faktorësh me karakter social dhe ekonomik. Popullsia e
Shqipërisë ka pësuar rënie të vazhdueshme për gjatë gjithë periudhës 1994-2014, duke u tkurrur me 10%. Emigrimi
jashtë vendit i popullatës është arsyeja kryesore e uljes së numrit të popullsisë213, e shoqëruar kjo edhe nga një
normë në rënie e rritjes natyrale nga 16,7% për 1994 në 5,3% për 2013214. Megjithatë, situatata për qytete të
veçanta ka qenë e ndryshme, pasi imigrimi i brendshëm i popullsisë nga qytetet depresive drejt qendrave me zhvillim
ekonomik ka rezultuar në një bilanc pozitiv për Tiranën dhe Durrësin. Kështu, raporti i imigrantëve të brendshëm
me atë të emigrantëve të brendshëm rezulton 8,76 herë më i lartë për Tiranën dhe 4,09 herë për Durrësin duke
bërë që popullsia e këtyre qyteteve të rritet përkundrejt tendencave të pergjithshme të popullsisë.215 Në lidhje me
situatën e kriminalitetit i rëndësishëm është fakti që përbërja demografike e të gjitha qyteteve të Shqipërisë ka
ndryshuar, duke prodhuar tension social dhe polarizim të shtresave shoqërore gjatë periudhës së adoptimit, kjo pasi
vakumi demografik i qyteteve është plotësuar kryesisht nga imigrantë të ardhur nga zona rurale, duke ulur “cilësinë”
demografike të tyre. Struktura sociale ka përjetuar gjithashtu edhe problematikën e arsimit. Megjithë numrin e
rritur të të arsimuarve, cilësia e edukimit real lë shumë për të dëshiruar, duke amortizuar ndikimin e tij në lidhje me
uljen e kriminalitetit. Kështu, Tirana, edhe pse rezulton me numrin më të lartë të të diplomuarve, renditet e dyta
përsa i takon situatës së kriminalitetit. Divorcet janë një tjetër faktor me karakter social, që kanë pasur rritje të
vazhdueshme gjatë gjithë periudhës 20 vjecare, duke ndikuar në mënyrë të tërthortë në kriminalizimin e shoqërisë e
sidomos të minorenëve. Në fakt është e vështirë të kapet korelacioni në kohë i ndikimit të divorceve, pasi efektet e
tij janë të zhvendosura në një kohë tjetër të ndryshme nga ndarja e familjes. Gjithsesi, sipas të dhënave të publikuara
nga UNICEF, pesha e krimeve të kryera me pjesëmarrjen e minorenëve është relativisht e lartë, rreth 9%216 për
periudhën 2000-2007, ndërkohë që divorcet janë rritur me 52%. Divorci është një fenomen në rritje, i cili është i
pranishëm në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Kështu, për periudhën 2004-2014 numri i divorceve është rritur me 67%
për Elbasanin, 97% për Tiranën e deri në 114% për qytetin e Durrësit217. Në këto kushte presioni për kriminalizimin
e shoqërisë bëhet edhe më i lartë nën ndikimin e papunësisë. Normat e larta të papunësisë (duke përfshirë edhe
Tiranën) kanë shoqëruar në mënyrë permanente zhvillimin ekonomik të vendit që në fillim të viteteve ’90. Kështu,
mesatarja vjetore për periudhën 1994-2004 ka qenë 16%, ndërsa për vitet në vijim ajo zbret me 3%. Megjithë
trendin rënës, shqetësimi kryesor i papunësisë në raport me kriminalitetin mbetet niveli i lartë i tij (20-31%) për
moshat 15-24 vjeç, si dhe harta e papunësisë. Nëse në qytete si Tirana dhe Durrësi normat e papunësisë janë më

212 TransMonee, ‘2015 Databases: Country Profiles 2015’, Akesesuar online më 05.05.2016 në: http://www.transmonee.org/databases.php
213 Burimi: Instat, Shih online http://www.instat.gov.al/media/241762/migracioni_ne_shqiperi.pdf
214 http://www.transmonee.org/databases.php (Country profiles 2015)
215 Llogaritje sipas LSMS 2012
216 http://www.transmonee.org/databases.php (Country profiles 2015)
217 Cáceres-Delpiano J., Giolito E., The Impact of Unilateral Divorce on Crime, IZA DP No. 3380, March 2008 http://ftp.iza.org/dp3380.pdf
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të stabilizuara dhe kanë trend rënës, në qytete të tilla si Shkodra ajo arrin 20%. Megjithatë, situata kriminale nuk
përputhet me treguesit e papunësisë dhe të të ardhurave, sipas qyteteve. Kështu, koefiçienti më i lartë i veprave
penale ka qenë vazhdimisht ai i qytetit të Durrësit, ndjekur nga Tirana. Niveli i koeficientit mesatar të veprave penale
i Tiranës (173) është i afërt me atë të qytetit të Vlorës (184) për periudhën 2004-2014, ndërkohë që niveli mesatar i
papunësisë ka qenë respektivisht 9% dhe 15%. Nga ana tjetër vërehet një sikronizim i moderuar i normave të rritjes
së koefiçientit të veprave penale në vite për disa qytete të Shqipërisë, që mund të dëshmojë për përhapje dhe lidhje
të strukturave kriminale.
E njëjta situatë vërehet edhe në lidhje me ndikimin e të ardhurave mbi situatën e kriminalitetit. Kështu, të ardhurat
për frymë dhe paga mesatare janë rritur në mënyrë sistematike, që prej vitit 1994. Në vitet e para, për shkak të
bazës fillestare të nisjes normat e rritjes kanë qenë relativisht të larta (103% paga minimale; 62.7% PPB/frymë për
vitin 1994) dhe pastaj kanë ardhur duke u ulur (0% paga minimale; 3.5% PPB/frymë për vitin 2014). Megjithatë
rritja e tyre nuk harmonizohet me koefiçentin e veprave penale apo edhe krimeve të rënda për qytete të veçanta.
Diferencat e mëdha për nivelet e pagës minimale si dhe të ardhurat me vendet e BE kanë bërë që ndikimi i normave
të tyre të rritjes të jetë minimal përsa i takon situatës kriminale në Shqipëri. Nga ana tjetër shpërndarja e të
ardhurave218 ka krijuar polarizime ekstreme përsa i takon nivelit të të ardhura, duke rritur tensionin dhe presionin
social në shërbim të kriminalizimit të shoqërisë. Vlen të theksohet gjithashtu, se të ardhurat zyrtare me të ardhurat
reale të shqiptarëve në kushtet e një informaliteti të lartë të funksionimit të ekonomisë shqiptare219. Kjo bën, që
koefiçienti i GINI220 i Shqipërisë të jetë jo vetëm më i lartë se shifra zyrtare, pra polarizimi të jetë edhe me i theksuar,
por vështirë të identifikohen burimet e të ardhurave sidomos ngaqë informaliteti përfshin atë që konsiderohet
si ekonomia e zezë. Kjo lloj ekonomie, jo vetëm që konsiderohet si ekonomi e paligjshme në vetvete, po nga ana
tjetër prej saj rrjedhin krime të tjera kryesisht të rënda, sic mund të jenë vrasje apo rrëmbim personi. Nga ana
tjetër ekonomia informale, duke mos pasur mundësinë e zgjidhjes së konflikteve përmes sistemit formal (prokurori/
gjykatë) bëhet shkak për rritjen e vetëgjyqësisë.

217. Cáceres-Delpiano J., Giolito E., The Impact of Unilateral Divorce on Crime, IZA DP No. 3380, March 2008 http://ftp.iza.org/dp3380.pdf
218. http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient
219. http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/12/Dizertacion_Brunela_Trebicka.pdf
220. Koefiçienti i shpërndarjes së të ardhurave në një shoqëri
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KAPITULLI 4.
RASTET STUDIMORE

Për të patur një tablo sa më gjerë në rang kombëtar të veprimit dhe zhvillimit të strukturave të organizuara kriminale
ndër vite, studimi përmban edhe pesë raste studimore të cilat paraqesin një analizë të thelluar të disa prej këtyre
organizimeve kriminale që kanë vepruar në qytetet e Lushnjës, Vlorës, Korçës, zonën e Veriut të vendit dhe në qytetin
e Elbasanit. Këto punime përbëjnë një vlerë të shtuar për studimin dhe vijnë si kontribut i bashkëpunëtorëve vendorë
të studimit, të cilët vijnë nga bota e akademisë dhe e drejtësisë. Për shkrimin e tyre, autorët kanë ndjekur një
metodologji të caktuar të konsultuar në vazhdimësi me Qendrën Kërkimore të Krimit të Organizuar pranë Fondacionit
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, si dhe janë mbështetur mbi të dhëna parësore dhe dytësore të larmishme. Për
të garantuar anonimatin e burimeve parësore, për shkak të natyrës sensitive të studimit në tërësi dhe çdo rasti
studimor në veçanti, autorët kanë përdorur kode të caktuara për secilin prej të intervistuarve. Autorët e rasteve
studimore për Bandën e Lushnjës dhe strukturën kriminale të trafikimit të narkotikëve në Vlorë kanë preferuar që të
mos referohen me emër. Duhet cilësuar se rastet studimore në zona ku krimi i organizuar është problematik përbëjnë
një vështirësi të konsiderueshme për kërkuesin. Sidomos në rastet kur organizatat kriminale janë “autoktone”, pra
janë të integruara në shoqëri dhe kanë një rrjet njohjesh të konsiderueshëm. Si rezultat, shumë të intervistuar
nuk kanë pranuar të identifikohen, dhe disa prej tyre kanë vendosur të shmangen dhe të mos bashkëpunojnë për
studimin. Në këtë studim ka pasur raste kur studiuesi është ballafaquar me situata problematike. Sic është theksuar
edhe në “Gjetjet Kryesore” të këtij studimi, krimi i organizuar ka arritur që në nivel vendor të dëmtojë seriozisht
kulturën e denoncimit.

4. 1. Historia e Bandës së Lushnjës
Autor: Anonim
Katër burgime përjetë dhe 104 vite burg ka dhënë Gjykata e Krimeve të Rënda në vendime të ndryshme për
anëtarët e një prej organizatave kriminale më famëkeqe që ka vepruar në Shqipëri që prej vitit 1997. Ndërkohë
që Gjykata e Torinos në Itali221 ka dhënë 188 vjet burg për disa nga anëtarët e bandës të përfshirë në një histori
trafiku ndërkombëtar droge, i cili mundësonte transferimin e qindra kilogramëve kokainë dhe heroinë nga Shqipëria
drejt Italisë. Ndër të dënuarit me burgim të përjetshëm nga gjykata shqiptare është dhe lideri karizmatik dhe i
padiskutueshëm i organizatës, i arrestuar në Turqi në vitin 2006 në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar, pas një
bashkëpunimi policor të tre vendeve. “Një personazh me rëndësi absolute në gjeografinë kriminale që kontrollonte
një veprimtari të gjerë kriminal falë dhe bashkëpunimit të njerëzve të përfshirë në politikën shqiptare” e përshkruante
atë, zëvendës-prokurori italian Maurizio Laudi222.

Konteksti gjeografik dhe socio-ekonomik
Organizata kriminale e njohur, fillimet e veta i ka në vitin 1997 në qytetin e Lushnjës. Rrethi i Lushnjës shtrihet në
jug-perëndim të vendit në një sipërfaqe prej 712 km2223, në zonën e Ultësirës Perëndimore. Në kohën e ngjarjeve,
ishte rrethi i dytë për nga popullsia (me një popullsi prej 144,933 banorësh224), në Prefekturën e Fierit. Ekonomia
e rrethit bazohej më së shumti në sektorin bujqësor privat. Të punësuarit në sektorin shtetëror dhe atë privat jobujqësor zinin vetëm 13% të popullsisë ekonomikisht aktive. Papunësia arrinte në nivelet 16% të forcës aktive për
punë225, ku pjesa më e madhe shënohej midis personave me moshë 20-34 vjeç dhe me arsim 8 vjeçar226. Tronditja

221. Vendimi penal nr. 1735, datë 22.04.2008, i Gjykatës së Apelit Torino – Itali.
222. Gazeta “La Republica”, “Preso il boss delle teste mozzate”, artikull i datës 16.05.2006.
223. INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002.
224. Ibidem.
225. INSTAT, Zhvillimi I tregut te punes -1990-1999.
226. UNICEF, Vleresim I Situatës Sociale & Ekonomike Në Rajonet E Shqipërisë, Tiranë 2000, fq. 60.
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e thellë e stabilitetit politik e viteve 1996-1997, shoqëruar me rrëzimin masiv të skemave financiare piramidale,
ndjekur nga demonstrimet e dhunës me pasoja dramatike politike, cënuan rëndë rritjen ekonomike në të gjithë
Prefekturën e Fierit. Nga 2,481 ndërmarrje të regjistruara në vitin 1994, do të binin në 798 në vitin 1996, për tu
reduktuar në vetëm 226 në vitin 1997227. Të gjithë faktorët e mësipërm, në një rreth si Lushnja, që me një dendësi
prej 204 banorë për km2 renditej i pesti në Shqipëri, çuan në rritjen e problemeve sociale si emigracioni dhe në
rritjen e veprave penale. Nëse krahasohen çështjet penale të trajtuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë sipas rretheve
gjyqësore, për vitet 1998 dhe 1999, rrethi i Lushnjes zë vëndin e 8-të në një total prej 29 rrethesh228. Një tregues
ky i nivelit të lartë të veprave penale në ato vite, në një rreth që në Shqipëri konsiderohet si një zonë e qetë e me
njerëz punëtorë.

Fillimet
Lideri i organizatës, i cili në vitin 1998 ndryshoi identitetin, është njohur nga vendimet e Gjykatës së Krimeve të
Rënda si themeluesi i bandës dhe lider i padiskutueshëm. Për anëtarët e bandës ai njihej me emërtimet “profesori”
ose “i madhi”. Banor i qytetit myzeqar, Bare vinte nga një familje “goxha e ngritur e cila gëzonte një respekt të
madh në këtë qytet për shkak dhe të statusit të tyre”.229 Faktet tregojnë që edhe pas të gjitha ngjarjeve, ata nuk
e braktisën qytetin por vazhduan të jetojnë të qetë në të. Që para viteve ‘90 i ati ka qënë i angazhuar në forcat e
policisë së Shtetit, ndërsa e ëma ka pasur një dyqan (mapo) në këtë qytet. Motra e tij ka qenë mësuese gjimnazi,
ndërsa i vëllai ka qenë shofer ambulance. Pas ndryshimeve të viteve 1990 familja ngelet pa punë dhe humbet atë
status dhe privilegje që kishin pasur më parë.
Vetë lideri i bandës ka qenë polic në repartin e ndërhyrjes së shpejtë në Durrës deri në vitin 1992. Në vitin 1993
largohet për në Greqi, edhe “për shkak se ka qenë i dyshuar në vrasjen e një shtetasi në këtë qytet, por që nuk u
arrit të provohej ligjërisht”230. Më pas zhvendoset në Itali deri në vitin 1997, kohë në të cilën kthehet në qytetin e
tij të lindjes. Gjatë revoltave të 1997 fillon dhe organizohet me Komitetet e shpëtimit apo struktura të ngjashme
që u krijuan në atë kohë pas rënies së institucioneve. Ai dukej i vendosur të hiqte “regjimin” të cilin e shikonte si
përgjegjës të humbjes së statusit dhe privilegjeve që familja e tij gëzonte më parë231. “Në fakt e djathta nuk ia fali
kurrë ngjarjet e ‘97, pasi e akuzonte si organizator të protestave dhe të incidentit që i ndodhi në atë kohë në qytetin
myzeqar njërit prej drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike”.232
Pavarësisht këtyre fakteve, nuk do të bëhej i njohur nëse nuk do të përplasej me një tjetër personazh të njohur të
botës së krimit në ato vite, Artur Dajën, i cili udhëhiqte një nga grupet më të rrezikshme në të njëjtin qytet. Ky i fundit
ishte regjistruar nga policia si person me precedent kriminal, pasi në fillim të viteve 90-të në pritën e organizuar prej
tij kundrejt një personi me të cilin kishte konflikt, mbetën të vrarë tre djem të rinj.
Pas shpalljes në kërkim nga policia kalon kufirin dhe qëndron në Itali për tu rikthyer në qytetin myzeqar në periudhën
e trazirave të marsit ‘97. Nga një mundës i talentuar do të kthehej në një kriminel shumë të rrezikshëm. Trafikant
prostitucioni dhe shumë provokues. Njeri i çastit dhe shumë impulsiv, një nga personat më të dhunshëm në qytet.233
Kishte ngjallur nje antipati dhe frikë të theksuar në këtë qytet edhe për shkak të mitit që kishte krijuar si person i
pandëshkueshëm.234

227 INSTAT, Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002.
228 Ibidem
229 Intervistë me banor të qytetit, Lushnje, datë 05.07.2015.
230 Bujar Hoxha, “Krimi dhe antikrimi : historia e bandave kriminale”, Tiranë : Ombra GVG, 2008.
231 Intervistë me Prokuror (kod 72), korrik 2015, Tiranë.
232 Intervistë me të afërm të një prej anëtarëve të bandës, Fier, datë 30.06.2015.
233 Intervistë me banor të qytetit, Lushnje, datë 05.07.2015.
234 Në dëshminë e saj para trupës gjyqësore në procesin ndaj Aldo Bares, shtetësja L. B., tregon se para se të trafikohej në Itali, është përdhunuar nga Artur Daja në zyrat e
ndërmarrjes shtetërore ku punonte dhe se askush nuk ishte i aftë ta ndihmonte, pavarësisht thirrjeve të saj.
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Nuk dihet me saktësi se kush ka qenë motivi bazë i konfliktit midis këtyre dy djemve të qytetit që kishin njohje që
më parë. Sipas dyshimeve të policisë, prostitucioni ose prishja e pazareve të drogës në shtetin fqinj ka shërbyer si
motiv kryesor, ndërkohë që nuk mungojnë dhe zëra që pohojnë se në themel të konfliktit qëndron një vrasje e kryer
në shtetin fqinj. Një gjë është e qartë: pikërisht vazhdimi i këtij konflikti pas kthimit në atdhe dhe rrjedha e ngjarjeve
të mëpasshme çuan në formimin e një prej organizatave kriminale më të konsoliduara në Shqipëri.
Si moment kyç do të shërbejë ngjarja e ndodhur në ditët e para të korrikut të 1997. Gjatë një shkëmbimi zjarri mbetet
i vrarë një person nga njëra palë dhe do plagoset vëllai i liderit të organizatës dhe një shok i tij nga pala tjetër.
Ekzekutimi i dy të plagosurve, si dhe rrethimi i trupave të tyre rreth katër orë, duke mos lejuar askënd të ndërhynte
për t’i marrë ishin një shtytje e fortë drejt hakmarrjes. Hakmarrja shtyu liderin e bandës të fillojë organizimin për të
goditur kreun e grupit kundërshtar dhe vrasësin e të vëllait.

Rekrutimet dhe organizimi fillestar
Menjëherë pas kësaj ngjarjeje, duke parë dhe rrezikshmërinë dhe organizimin e kundërshtarit, ai që më vonë do të
kthehej në liderin e padiskutueshëm fillon dhe mbledh rreth vetes një grup personash për formuar bandën e tij. Me
këtë grup do të bashkohen persona me lidhje të ndryshme me njëri tjetrin, si ato familjare me kreun e bandës ashtu
dhe ato shoqërore. U rekrutuan gjithashtu edhe të rinj të lagjes ku banonte dhe në të cilën kishte qendrën e vet kjo
bandë.
Fillimisht do të mblidhen disa të afërm të kreut të grupit, si dhe të afërm të gruas së vëllait të vrarë. Një prej këtyre
të fundit ishte dënuar më parë për një vrasje në rrethin e Kuçovës dhe fshihej nga policia tek të afërmit në Lushnjë.
Në moshën 22 vjeçare do të bashkohet me grupin duke filluar të kryejë ekzekutimet e para me porosi dhe kundrejt
shpërblimit. Ai shndërrohet në një nga ekzekutorët kryesorë të bandës për shkak të gjakftohtësisë dhe bindjes
së plotë ndaj urdhër-porosive. Në një nga deklarimet e tij si person nën hetim për një nga vrasjet e kryera do të
shprehej: “... në këtë kohë vjen një fuoristradë nga gjimnazi në drejtimin tonë... ku brenda ishin dy veta të cilët unë nuk
i kisha parë ndonjëherë dhe sapo është afruar makina në lëvizje e sipër... kam hapur zjarr me pistoletë duke harxhuar
komplet krehërin e pistoletës... shkova pas një pallati dhe fillova të dridhja një cigare hashash...më pas prita një prej
anëtarëve i cili më dha 20.000 lekë të reja”.235 Me grupin do të bashkohej edhe vëllai i shokut të mbetur të vrarë në
përplasjen e korrikut. Ndjenja e hakmarrjes i lidhte këta persona me njëri-tjetrin dhe me kreun e bandës.
Rrethi i dytë që iu bashkëngjit bandës janë personat me lidhje shoqërore me kreun e bandës dhe konflikte me
kundërshtarin e tij apo ndonjë prej pjesëtarëve të grupit të tij. Në këtë mënyrë u bë pjesë e grupit dhe një personazh
i njohur në qytet, i cili në fakt ishte në konflikt dhe ishte plagosur nga një prej shokëve të kundërshtarit. Së bashku
me të, anëtarë të bandës do të bëhen dhe tre shokët e tij të ngushtë, mjaft të rinj në moshë (atëherë 16-18 vjeç).
Pas plagosjes së tij, këta e shoqëronin dhe bënin roje tek shtëpia e tij. Po në bazë të lidhjeve shoqërore u bë anëtar
i grupit edhe një 22 vjeçar, banor në të njëjtën lagje me kreun e bandës. Karakteri i fortë prej ish-sportisti i këtij të
fundit bëri që ai të kishte lidhje dhe të dëgjonte vetëm kreun e bandës. “Konsultohej me të tjerët por nuk urdhërohej
nga asnjë”, do të shprehej për të një dëshmitar i ngjarjeve të asaj periudhe236.
Në grup u rekrutuan dhe djem të lagjes ku banonte kreu i bandës, lagje në të cilën vendosi dhe bazën e grupit. Të tillë
ishin dy djem të lagjes, mjaft të rinj në moshë, asokohe 18 dhe 22 vjeç, të cilët vinin nga familje shumë të varfëra.
Njëri prej tyre u bë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë dhe shihej si krahu i djathtë i kreut të organizatës. Po
kështu, anëtar i grupit u bë dhe një 17 vjeçar jetim i cili jetonte në të njëjtin pallat me kreun e organizatës. Ky i fundit
u shndërrua në një nga ekzekutuesit kryesorë të bandës. Ai zbatonte pa asnjë mëdyshje çdo porosi duke u “kthyer
në një nga njerëzit më të frikshëm, me reputacionin e një killeri të dhunshëm dhe të pagabueshëm. Do të mjaftonte

235. Vendimi nr. 38 datë 22.09.2006, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime te Rënda Tiranë, fq.22.
236. Intervistë me banor të qytetit, Lushnje, datë 05.07.2015.
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vetëm emri i tij që në veprimtaritë e mëvonshme të kontrolluara nga banda, si lojrat e fatit apo bingo e qytetit, të
ruhej rregulli dhe qetësia”.237
Përveç ndonjë rasti të rrallë, pothuaj të gjithë pjesëtarët e bandës kishin mbaruar vetëm arsimin 8-vjeçar, dhe ishin
pa mbështetje,madje disa prej tyre jetimë. Këta faktorë ishin dhe arsyet se përse themeluesi i bandës do të shihej
prej tyre si lider i padiskutueshëm. “Për ta ishte një idhull. E shikonin si të tillë për shkak të moshës, pasi ishte më i
madh se ta dhe autoritar. Për ta ishte një profesionist, kishte një trup sportiv dhe përvojën prej ish-polici të repartit
special dhe tashmë po i organizonte”.238 Shumë shpejt, brenda organizatës u krijua një hierarki ku në majë të saj
qëndronte kreu dhe lideri absolut. Pas tij do të vinte një prej anëtarëve, i cili me kalimin e kohës u kthye në krahun
e tij të djathtë, dhe më pas dy bashkëpunëtorët më të ngushtë. Ndërsa gjithë të tjerët do të luajnë thjesht rolin e
anëtarëve të thjeshtë, duke mbuluar role të karakterit ekzekutiv.
Që në fillimet e saj nga viti 1997 e deri në tetor të vitit 1999, pjesëtarët e organizatës kishin si qendër të tyre
një mjedis pranë Komisariatit të Policisë së qytetit, i quajtur ndryshe si “Komisariati nr. 2”. Ky mjedis ka qenë një
ambient i rrethuar me mur të lartë dhe me roje. Pas portës së madhe të hekurit futeshe në një oborr, në fund të
të cilit gjendej një ndërtesë një katëshe të cilën e ndante vetëm një mur nga Komisariati i Policisë së qytetit. Në
këtë ambient rrinin zakonisht anëtarët e organizatës, të cilët e mbronin me armë dhe nuk lejonin që t`i afroheshin
persona të tjerë. Ky ambjent do të përdorej për të thirrur njerëz të ndryshëm, për të bërë presione nga më të
ndryshme me qëllim mbledhjen e informacionit për vendndodhjen e kundërshtarëve. Një nga personat e mbajtur
për disa orë në ambjentet ku qëndrontebanda, na tregoi se: “Pasi më pyetën kush je e nga vjen, nxorën një album të
madh me fotografi dhe më pyesnin për personat në foto”.239

Qëllimi kryesor - Hakmarrja
Qëllimi kryesor i “bandës” në fillimet e saj ka qenë hakmarrja, nëpërmjet eleminimit fizik të kundërshtarit kryesor
dhe çdo personi që mendohej se kishte lidhje të afërt shoqërore me të. Duke eleminuar fizikisht personat të cilët
mund të kishin lidhje me kundërshtarin, “banda” kishte si qëllim të vetëm të dobësonte forcën dhe rezistencën e tij
dhe grupit të tij, derisa të arrinte edhe asgjësimin e këtij të fundit. Goditja e parë do të jepej në datën 3 gusht 1997
ndaj shtetasit shqiptaro-maqedonas i njohur me nofkën “kosovari”, për arsye se akuzohej se i kishte dhënë ndihmë
kundërshtarit. Ai u zu në pritë në hyrje të qytetit dhe do të ekzekutohej në prani të gruas dhe dy fëmijëve.
Në pamundësi për të gjetur vendndodhjen e kundërshtarit kryesor, objektiv i bandës do të kthehet një nga shokët e
tij të ngushtë. Në datë 13 shkurt 1998, në rrugën automobilistike që lidh Lushnjën me Fierin, anëtarë të organizatës,
këtë herë të kamufluar dhe me uniforma policie, do t’i zinin pritë automjetit me të cilën udhëtonte objektivi i tyre me
dy shokë të tij. Në këtë pritë mbeti i vrarë një prej shokëve ndërkohë që shpëtuan objektivi kryesor i atentatit dhe
shoku tjetër. Por këtë të fundit fati nuk do e ndihmonte dy herë. Vetëm disa ditë më vonë, në datë 22 shkurt 1998, ky
person do të udhëtojë drejt një fshati ku gjendeshin të afërmit e shokut të tij, i kthyer tashmë në objektivin kryesor
të bandës. Anëtarët e “bandës” të cilët mbanin në mbikëqyrje çdo të afërm të kundërshtarëve do t’i zënë pritë rrugës
së kthimit, dhe kësaj here nuk gabojnë shënjestër. I vrarë së bashku me të do të mbetet dhe një shtetas tjetër i cili
udhëtonte rastësisht në të njëjtën autoveturë. Në 18 gusht do të merret nga banesa e më pas do të ekzekutohet një
tjetër shok i kundërshtarit kryesor.
Tashmë i dobësuar për shkak të goditjeve ndaj shokëve të tij, kundërshtari do të qëndronte i fshehur dhe do të
organizonte kundërpërgjigjen, e cila erdhi më datë 22 gusht të 1998, ku bashkë me disa pjesëtarë të grupit të tij
do të qëllonte me antitank ndaj makinës ku udhëtonte lideri i bandës me disa njerëz të tij. Për shkak të furgonit të

237 Intervistë me prokuror (kod 72), korrik 2015, Tiranë.
238 Ibid
239 Intervistë, person i mbajtur për disa orë nga banda, Fier, datë 30.06.2015.
EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

I

79

blinduar me të cilin ata udhëtonin, pasojat e sulmit do të ishin të papërfillshme. Përgjigja e “bandës” nuk vonoi, pasi
po atë mbrëmje disa prej anëtarëve të bandës hynë në shtëpinë e një banori të qytetit, makina e të cilit ishte parë
në vendin e atentatit të mëngjesit. Në pamundësi për të gjetur këtë shtetas dhe djalin e tij, anëtarët e bandës i vunë
flakën banesës duke e djegur atë plotësisht.
Bilanci do të rëndohej me të vrarë apo të zhdukur, disa tentativa vrasjeje, dhjetëra raste rrëmbimesh dhe torturash
brenda dhe jashtë ambjentit ku “banda” qëndronte, si dhe vendosje me shumicë të lëndëve shpërthyese ndaj
banesave apo objekteve ekonomike të lidhjeve të kundërshtarit kryesor. Megjithatë, qëllimin e saj kryesor “banda”
arriti ta përmbushë vetëm pas disa muajsh, kur Artur Daja do të vritej në rrethana të mistershme. Në 21 tetor 1998 u
gjet kufoma e tij, pa kokë dhe e copëtuar me eksploziv. Më pas koka e tij do të shëtitej në çdo qoshe të qytetit, duke i
dhënë fund në këtë mënyrë dhe rivalitetit midis dy grupeve dhe duke i kthyer njëkohësisht “nderin” për hakun e vëllait
të vrarë liderit të bandës. Pas vrasjes së kundërshtarit, në nëntor të 1998 u ekzekutua dhe një tjetër prej shokëve të
ngushtë të kundërshtarit. Ky mendohet se ishte personi që kishte dorëzuar shokun e tij te “banda” kundrejt garancive
për jetën e tij.
Pavarësisht krimeve dhe skenës mizore të kokës së prerë që tmerruan qytetarët, për pjesën më të madhe të tyre
lideri dhe anëtarët e organizatës së tij në ato vite nuk do të shiheshin si kriminelë të rëndomtë, por si garantuesit e
vërtetë të rregullit dhe qetësisë në qytet. Në fakt nuk do të ishte vetëm ndjenja e frikës dhe terrorit ajo me të cilën
organizata do të imponohej në ato vite në qytet, por dhe ajo e krijimit të mitit të “shpëtimtarëve” të qytetit nga
bandat që prej kohësh e tmerronin. Prej kohësh personazhe të dhunshme të krimit, siç ishte kundërshtari kryesor i
“bandës” me shokët e tij, kishin tmerruar qytetin myzeqar. Artur Daja, i cili kishte lidhje me dy familje të rëndësishme
të qytetit, kishte krijuar mitin e të pandëshkueshmit dhe identifikohej si i lidhur me pushtetin e asaj kohe. Pikërisht
për mbështetjen e dhënë ndaj tyre, organizata nuk do të kursejë dhe ekzekutimin e ish-funksionarëve publikë, si
asokohe nënkryetarin e bashkisë së qytetit dhe ish-kryetar i SHIK deri në vitin 1997. Lidhjet me pushtetin e djathtë,
akuzat për pjesëmarrje në manipulimin e votimeve, pandëshkueshmëria dhe pafuqia e Policisë së Shtetit për të
vendosur rendin e shkatërruar nga ngjarjet e 1997, krijuan një antipati dhe urrejtje popullore ndaj kundërshtarëve
kryesorë të liderit të “bandës” dhe shokëve të tyre.
Pikërisht këto faktorë u shfrytëzuan nga Aldo Bare, i cili konfliktin personal në sytë e qytetarëve arriti ta kthente
në një përplasje midis të fortëve “të regjimit” dhe mbështetësve të shtetit të ri të dalë nga zgjedhjet e 1997. Dhe
goditjet e bandës rivale do të realizohen menjëherë pas zgjedhjeve, kur mendohet se kundërshtarët tashmë po
e humbisnin mbështetjen që kishin gëzuar. Jo pa qëllim dhe qendra e “bandës”, do të identifikohej me emërtimin
“Komisariati nr.2”, për të treguar që “banda” ishte në krah të shtetit, për vendosjen e rendit dhe qetësisë. Dhe
pavarësisht vrasjeve, në sytë e shumë qytetarëve të cilët kishin të freskët revoltat popullore të 1997 që nisën
pikërisht nga ky qytet, anëtarët e bandës dolën si “shpëtimtarë” të qytetit. “Pas vrasjes se kundërshtarit kryesor,
gjithë qyteti gëzon dhe e përgëzonte për këtë vrasje. Jo vetëm, por lideri largon dhe të gjithë grupet e tjerë që
vepronin në qytet. Gjithë qyteti përgëzon liderin e bandës për vendosjen e qetësisë në qytet dhe jo policinë. Po të
kishte hequr dorë në këtë moment, do të kishte mbetur me emër të mirë në qytet” – do të shprehet një banor i qytetit
i pyetur në lidhje me veprimtarinë e “bandës”240.
Por veprimtaritë kriminale tashmë e kishin konsoliduar “bandën”, duke e kthyer në një organizatë kriminale, me një
hierarki të qartë dhe role të mirë-përcaktuara brenda saj. Pas ngritjes së organizatës kriminale, forcimi, shtimi i
anëtarësisë, vendosja e autoritetit të saj, si dhe zgjerimi i veprimtarisë kriminale në fusha të tjera dhe mbi të gjitha
forcimi ekonomik, do të ishin qëllimi në vazhdimësi i kesaj organizate. Pas eleminimit të kundërshtarëve organizata
vendosi kontrollin e plotë në qytet. Gjatë viteve 1998-99, arriti të infiltrojë njerëzit e saj në Komisariatin e Policisë së
Shtetit dhe në gjithë strukturat e pushtetit vendor. Vendi pranë komisaritatit të policisë, demostrimi i forcës, lëvizja
e armatosur e anëtarëve të saj, duke përdorur edhe veshje uniforme të policisë, automjetet e blinduara, mënyra

240. Intervistë me banor të qytetit, datë 05.07.2015.
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agresive e të vepruarit në ambjente publike duke demonstruar forcën, jepte përshtypje në opinionin publik se ata
ishin te paprekshëm, ishin vetë shteti, dhe se veprimet e tyre nuk mund të kundërshtoheshin nga askush dhe për
asnjë arsye. Anëtarët e organizatës në mënyrë figurative tregonin se kishin nënshtruar institucionet shtetërore dhe
se çdo gjë që kishte të bënte me qytetin duhet të miratohej prej tyre dhe jo nga institucionet e ligjshme të qytetit.

Reagimi i dhunshëm ndaj strukturave ligjzbatuese
Deri në vitin 1999 organizata vazhdoi veprimtarinë e saj e pashqetësuar. Por pikërisht në 1999 dhe më saktësisht në
muajin tetor, filloi reagimi i strukturave shtetërore për goditjen e organizatës. Gjatë një operacioni policor u arrestuan
11 prej anëtarëve të organizatës por asnjë prej drejtuesve të saj, të cilët u shpallen në kërkim. Kundërpërgjigja e
anëtarëve të organizatës ishte e menjëhershme. Në 25 shkurt të vitit 2000 u krye atentat ndaj shefit të komisariatit
të qytetit, por fatmirësisht nuk u lëndua njeri. Ky i fundit, që pas emërimit në Lushnjë po kthehej në një problem për
organizatën. Vendosmëria për të goditur organizatën dhe patrullimet e shpeshta në qytet me qëllim demonstrimin
e forcës së shtetit shiheshin si kërcënim për autoritetin e organizatës. Por jo të njëjtin fat do të kishte një prej
inspektorëve të policisë kriminale. Ky do të ekzekutohej në prill të vitit 2000 poshtë pallatit të të fejuarës së tij.
Ekzekutimi i tij u krye pas fillimit të hetimeve prej tij për veprimtarinë e bandës dhe organizimit të një operacioni ku
u arrestua një nga figurat kryesore të organizatës, por shpëtoi një nga drejtuesit e saj për neglizhencë të forcave të
grupit të gatshëm. Pas suksesit të arrestimit të drejtuesve të bandës, inspektori i policisë kriminale ishte shumë i
ekspozuar. “Ishte një oficer i ri krimesh, i dalë nga shkolla e policisë dhe plot pasion, por nuk pati shumë mbështetje
nga policët e vjetër. Një fakt interesant është se kur dorëzoi një prej anëtarëve të bandës në komisariat pas arrestimit,
për rreth dy orë oficerët më të vjetër thoshin se nuk e njihnin kush ishte”.241 Ndërkohë që do të vazhdonin planet
për eleminimin e Shefit të Komisariatit, i cili shihej si problemi kryesor. Mëngjesin e datës 25 mars 2000, në hyrje
të stadiumit të qytetit u zbulua nga rojet e stadiumit një sasi prej 5 kilogram tritol gati për shpërthim në distancë.
Sasia e lëndës plasëse ishte pozicionuar pikërisht në vendin ku ditët e zhvillimit të ndeshjeve parkonte makinën e
vet Shefi i Komisariatit. Ndërkohë një tjetër inspektori të krimeve do ti vendosej tritol në banesën e tij, dhe më datë
19 prill 2001 u ekzekutua poshtë shtëpisë së tij një 60 vjeçar për faktin e vetëm se ishte vjehrri i një agjenti të
policisë që punonte në të njëjtën lagje me inspektorin e vrarë. Vendimet hakmarrëse të organizatës ndaj ofierëve të
policisë që kishin vazhduar hetimet do të tentoheshin për t’u zbatuar edhe në vitin 2005. Edhe mbas shtatë vitesh,
organizata kërkonte të hakmerrej ndaj oficerëve të policisë që sipas tyre kishin ndikuar për arrestimin nga organet e
drejtësisë. Objektivi i kësaj radhe do të ishte një kryekomisar i Policisë së Shtetit, ish-Drejtor i Policisë Kriminale në
Ministrinë e Rendit në vitet 1999-2000 dhe ish-Drejtor i Policisë në Qarkun e Fierit për më tepër se një vit, tashmë
me banim në Tiranë. Për realizimin e planit të ekzekutimit u thirr një prej anëtarëve të organizatës që prej kohësh
kishte qenë jashtë vëmëndjes së strukturave të Shtetit, pasi prej 1998 ishte larguar nga qyteti për tu strehuar në
Greqi, duke qëndruar në këtë mënyrë jashtë veprimtarisësë organizatës. Ekzekutimi dështoi pasi, shumë afër pallatit
të objektivit për tu eleminuar, shpërtheu aksidentalisht eksplozivi i cili la të vrarë vetë anëtarin e organizatës.
Pavarësisht përpjekjeve të një pjese të forcave të rendit për të hetuar dhe ndaluar anëtarët e organizatës, kjo e
fundit do të mbetej e fuqishme deri në vitin 2005. Disa prej drejtuesve të saj do të largoheshin jashtë vendit për
shkak të dënimeve të dhëna fillimisht nga Gjykata e Elbasanit e më pas ajo e Durrësit. Vetë kreu i organizatës do
të lëvizte lirshëm nëpër Maqedoni, Rumani e Turqi duke përdorur disa identitete të rreme. Nëse deri në vitin 1999,
organizata impononte hapur çdo vendim të pushtetit vendor në qytet, deri në 2005 do të vazhdonte të ndikonte
në mënyra të ndryshme ndaj pushtetit legjitim në nivel vendor. Kjo ndodhte nëpërmjet njerëzve të vet të infiltruar
në Komisariatin e Policisë apo atyre që kishte punësuar ndër vite në pothuajse të gjitha institucionet e qeverisjes
vendore.

241 Intervistë me prokuror (kod 72), Tiranë, datë 15.07.2015.
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Dy shembuj do të ilustrojnë më së miri këtë fakt:
“Në një atentat në vitin 2002, ku mbetet i plagosur një person, organizatori do t’i thotë ekzekutorit që të mos shqetësohet
se nuk arrijnë dot te organizata, pasi nesër do të dalin fjalë sikur viktima ishte qëlluar nga disa drogaxhinj të lagjes. Në
fakt ky ishte dhe versioni zyrtar që dha policia për ngjarjen. Ndërsa në 2005, kur pas një atentati të realizuar nga të
afërmit e viktimës do të qëllohet dhe vritet vrasësi i organizatës, Këshilli Bashkiak i qytetit me një vendim të tij vendosi të
ndërrojë emrin e stadiumit të qytetit në Adem Jashari. Por në fakt një pjesë e mirë e banorëve të qytetit e dinin fare mirë
se kjo nuk kishte të bënte aspak me heroin e Kosovës, por pikërisht me faktin se ky ishte një nga pseudonimet me të cilët
identifikohej vrasësi nga drejtuesit e organizatës për shkak të trimërisë së tij, e cila krahasohej me atë të heroit të luftës
së Kosovës. Vendimi nuk siguroi gjithsesi miratimin e Prefektit të Fierit.”242

Veprimtaritë ekonomike
Veprimtaria ekonomikee organizatës mbështetej fillimisht në Bingon e qytetit. Organizata mori shpejt nën kontroll
dhe klubin e futbollit si dhe stadiumin e qytetit. Gjobëvënia ndaj bizneseve u kthye në një tjetër veprimtari që
krijonte të ardhura ekonomike për organizatën. Gjatë seancës gjyqësore, disa persona dëshmuan edhe për mënyrën
se si anëtarë të organizatës u merrnin shuma të konsiderueshme parash nëpërmjet presionit dhe kërcënimit. Gjatë
dëshmisë së tij, një dëshmitar tregoi se si ndaj familjes së tij, e cila dispononte një pikë karburanti, organizata
kishte vendosur gjoba që prej periudhës 1997 e deri në 2005, vit në të cilin një nga vrasësit e organizatës ekzekutoi
vëllain e tij të madh. Megjithatë, nga burime brenda prokurorisë së Krimeve të Rënda mësohet se më shumë se sa
një biznes për tu shfrytëzuar, kjo familje konsiderohej si një kundërshtare e organizatës. Vëllai i vogël, i cili kishte
vuajtur një dënim prej vitit 1993 deri në 1997, vit kur u hapën burgjet, ishte shok i Artur Dajës. Ndërkohë që vëllai
i madh ishte një nga financuesit kryesorë dhe i angazhuar me Partinë Demokratike. Akuzohej dhe si përgjegjës i
manipulimit të votimeve në vitin 1996.243 Jo krejt rastësi duket dhe ekzekutimi i tij në vitin 2005, pikërisht ditën e
zgjedhjeve gjatë festimeve të rezultatit që nxirrnin Partinë Demokratike si fituese të zgjedhjeve të përgjithshme.
Për të mbuluar veprimtaritë e paligjshme, organizata filloi të investojë edhe në veprimtari të ligjshme. Në këtë
mënyrë ajo vendosi të tjetërsojë pronësinë e një prej rezervave më të mëdha të peshkimit në vend. Brenda një
dite u përfunduan 90 akte noteriale që bënë të mundur transferimin e aksioneve nga 90 aksionerët e Shoqërisë së
Peshkimit tek anëtarët e organizatës, duke likuiduar punëtorët aksionerë me një vlerë mjaft të ulët për aksionet e
tyre. Sipas burimeve brenda Prokurorisë së Krimeve të Rënda, laguna ka shërbyer edhe si bazë për depozitimin e
drogës që tashmë organizata kishte filluar të trafikonte nga Turqia për në Shqipëri e më tej drejt Italisë.
Organizata filloi të interesohet edhe për tenderat e mëdha të punëve publike. Pasi përzunë firmën që bënte mbushjen
e një prej akseve kryesore që kishte filluar të ndërtohej në vend, nëpërmjet firmave – persona juridikë të krijuar,
organizata futet si nënkontraktore në ndërtimin e kësaj rruge. Por pikërisht një tender do të jetë ai që do t’i çojë
ata në një përplasje me një tjetër grup në qytet. Bëhet fjalë për tenderin e pastrimit të qytetit, procedurat për
përcaktimin e të cilit nisën në fund të vitit 2001. Pengesa e parë për fitimin e këtij tenderi ishte firma që në atë
moment e posedonte. Për të shmangur një ripërfaqësim të saj në tender, në shtator të 2001 organizohet një atentat
ndaj administratorit të saj, në të cilin mbetën të vrarë dy shoqërues të tij, të afërm të një prej të “fortëve të zonës”.
Por një pengesë tjetër u shfaq kësaj radhe për organizatën. Në të njëjtin tender u paraqit një tjetër firmë me dy
bashkëpronarë, njëri prej të cilëve ishte djali i xhaxhait të dy vëllezërve të akuzuar nga drejtësia shqiptare si drejtues
të një tjetër organizate që ka vepruar në Shqipëri. Firma në fjalë kishte ekskluzivitetin e mbledhjes së taksave të
tregut të qytetit dhe kishte filluar të interesohej dhe për tenderin e pastrimit të qytetit. Të gjendur përballë presionit,
autoritetet vendore ishin të pafuqishme për të përcaktuar fituesin, ndërkohë që të dy firmat pretendonin se ishin
fituese. Konflikti u bë i pashmangshëm dhe në vitin 2002 regjistroi tre persona të vrarë dhe tre të plagosur, midis të
cilëve dhe shokët dhe bashkëpunëtorët më të afërt. Pavarësisht kësaj, akoma nuk është e qartë se përse organizata

242. Burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.
243. Intervistë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, Tiranë, datë 20.07.2015.
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vendosi të tërhiqet nga ky tender. “Ndoshta përballë kishte një organizatë më të fortë ose ndoshta kishin arritur në një
marrëveshje”, aludojnë burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.

Trafiku i drogës
Trafiku ndërkombëtar i drogës do të kthehej në veprimtarinë kryesore ekonomike të organizatës. Organizata u
shndërrua në një nga hallkat më të rëndësishme të trafikut ndërkombëtar të përfshira në lëvizjen e heroinës nga
Turqia drejt Europës Perëndimore, nëpërmjet Bullgarisë, Maqedonisë, Rumanisë dhe Shqipërisë dhe më tej Italisë.
Ndër vite, organizata ndërtoi një rrjet të madh të shpërndarjes së drogës në Itali. Deri në vitin 2002, droga do të
transportohej me gomone drejt Italisë dhe pas përforcimit të kontrollit të kufijve nga ana e Shqipërisë dhe Italisë
ajo filloi të transportohej përmes kamionëve apo makinave të cilat zbrisnin në portet e Ankonës dhe Barit. Do të
përdoreshin nga organizata korrierë italianë dhe të huaj, një ndër të cilët, një torinez, do të ndalohej në vitin 2002
me 13 kilogramë heroinë në serbatorin e makinës së tij. Pavarësisht ndalimeve e sekuestrimeve të tjera nga ana
e strukturave të antidrogës së Italisë, organizata nuk ndalet. Vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit 2002, organizata
transporton në tregun italian lëndë narkotike të përllogaritura në vlerën e 635 mijë eurove.244 Baza e parë logjistike
ishte qyteti i Torinos. Me kalimin e kohës organizata do ta ndante Italinë në dy pjesë operative, njëra me bazë
Milanon e drejtuar nga një prej anëtarëve të organizatës (ish-presidenti i klubit të futbollit të qytetit) dhe baza
tjetër në Romë, e cila drejtohej nga krahu i djathtë i liderit të organizatës. Ndërkohë që do të shfrytëzoheshin
dhe tre “laboratorë” në qytetet e Torinos, Monzës dhe Breshias, të cilët shërbenin për depozitimin dhe përzierjen
e lëndëve narkotike. Pas hetimesh disa vjeçare, shumë përgjimesh telefonike dhe ambjentale, nga ana e seksionit
të Antimafies dhe Antidrogës u arrit që të zbulohet pothuajse i gjithë rrjeti i organizatës, e cila drejtohej nga një
person me vendndodhje tashmë në Turqi. Do të nevojitej përfshirja e shërbimeve të inteligjencës italiane (SISMI)
për të identifikuar se personi me nofkën “Profesori”, i cili drejtonte gjithë rrjetin nga Turqia, ishte pikërisht lideri i
organizatës së krijuar në qytetin myzeqar. Në fund të operacionit, pas sekuestrimit të 319 kilogramëve heroinë, 2
kilogramëve kokainë, 155 kilogramëve përzjerës, gjykata italiane lëshoi 34 urdhër arreste, midis tyre edhe një për
kreun e organizatës. Për 15 të gjykuar do të jepen afro 200 vite burg dhe midis tyre figuron dhe krahu i djathtë i
arrestuar në Itali dhe drejtuesi i degës së Milanos i dënuar me 13 vite, i cili do të ndalohet në 2009 në Shqipëri pas
një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar për llogari të drejtësisë italiane.

Goditja nga Drejtësia
Me ndryshimin e pushtetit në vitin 2005, organizata u vu në qendër të goditjes nga ana e organeve ligjzbatuese.
Vrasja e një prej anëtarëve kryesorë të organizatës në 2005 dhe një tjetri në 2006 si dhe arrestimi i njëpasnjëshëm
i anëtarëve të saj e dobësuan organizatën. Humbja e mbështetjes në institucionet shtetërore e thellonte më tej
dobësimin. Kjo bëri që organizata të mos garantonte dot më rrugët e trafikut ndërkombëtar. Një tjetër goditje e
rëndë erdhi nga drejtësia italiane, ku midis shumë të arrestuarve dhe dënuarve rezultonte edhe personi që prej
kohësh shihej si krahu i djathtë i liderit të organizatës. Në vitin 2006 organizata e njohur si “Banda e Lushnjës”
u godit rëndë nga organet e drejtësisë shqiptare. Në bankën e të akuzuarve u ulën 27 persona, duke përfshirë
drejtuesin e organizatës dhe krahun e tij të djathtë. I pari ishte dënuar tashmë me burgim të përjetshëm ndërsa
i dyti me 25 vite burg. Vetë Bare do të arrestohej në mars të 2006 në Turqi nëpërmjet bashkëpunimit të forcave
të tre vendeve, por sidomos pas ndihmës së shërbimeve të inteligjencës turke dhe ato italiane. Ekstradimi i tij, të
cilin e pretendonte dhe shteti italian, u realizua drejt Shqipërisë në nëntor të 2009. Në dhjetor 2013, shteti iItalian
ekstradoi drejt Shqipërisë dhe krahun e tij të djathtë, i cili pas vuajtjes së dënimit në Itali ka filluar të vuajë dënimin
prej 25 vitesh burgim në shtetin shqiptar. Së bashku me anëtarët e organizatës u goditën dhe pasuritë e saj, të cilat
u sekuestruan për shkak të origjinës kriminale të tyre.

244 Gazeta “La Stampa”, “La storia Banda S., fiumi di coca e teste tagliate Il boss della banda di albanesi corrieri della droga”, Torino, 23.03.2007.
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Do të duheshin plot dhjetë vjet që të goditej bërthama dhe koka e kësaj organizate kriminale, ndoshta e vetmja e
krijuar si një nga shumë bandat e themeluara në vitin e trazuar 1997 por që mbijetoi për shumë vite duke u kthyer
në një organizatë kriminale të mirë-strukturuar dhe të rrezikshme. Megjithëse kanë kaluar shumë vite dhe pothuajse
të gjithë drejtuesit e organizatës kanë marrë dhe po vuajnë dënime të rënda, të flasësh për të në qytetin ku banda u
krijua, ndjen akoma frikën që kjo ka ngjallur ndër vite te banorët e qytetit. Për shumë prej tyre ndjenja e frikës është
akoma e pranishme dhe ajo duket në ngurrimin e tyre për t’iu përgjigjur pyetjeve tona rreth bandës. Duket sikur
banda apo elementë të saj janë akoma të pranishëm dhe gati për tu ri-aktivizuar. “Nuk mund të pohohet me bindje
që banda nuk është më aktive. Duhet një hetim i thellë se kush administron sot pasuritë apo ish- prona që banda ka
pasur në zotërim” shprehen për këtë studim burime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.

4. 2. Rast studimor i trafikimit
të narkotikëve në Vlorë

Autor: Anonim

Hyrje mbi objektin e studimit
Pas viteve ’90, me shndërrimin e shpejtë të shoqërisë drejt formave të reja “demokratike” dhe hapjen e natyrshme
drejt Perëndimit, në Shqipëri filluan të krijohen hapësira të mëdha për favorizimin e disa veprimtarive të
jashtëligjshme të cilat me kalimin e viteve u kristalizuan dhe sofistikuan, duke sfiduar seriozisht rendin demokratik
dhe sigurinë shoqërore të vendit. Në këtë kontekst, kultivimi dhe, sidomos, trafikimi i lëndëve narkotike brenda,
dhe përtej territorit të Shqipërisë, përbën objekt të veçantë hetimi për të nxjerrë në pah të gjitha karakteristikat
thelbësore të kësajveprimtarie të paligjshme që, sidomos vitet e fundit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm,
falë edhe “kërkesës” së lartë që ofrojnë tregjet perëndimore për substanca të tilla të ndaluara. Në veçanti, kultivimi
dhe trafikimi i marijuanës (cannabis sativa) përbën një shqetësim kryesor për agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri, të
ndihmuara dhe këshilluara edhe nga agjencitë simotra perëndimore. Në këtë studim të shkurtër nuk do të trajtohet
trafikimi i drogave të rënda, të ashtuquajtura “të importit”, por do të fokusohemi vetëm në problematikat e trafikimit
të drogave të lehta.
Rasti objekt i këtij hulumtimi ka ndodhur në Shqipëri në vitet 2010-2012. Në bashkëpunim mes tyre, 6 (gjashtë)
banorë të rrethit të Vlorës kanë konsumuar veprën penale të “Trafikimit të lëndëve narkotike (të llojit cannabis
sativa)” të mbetur në tentativë, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Nëpërmjet këtij rasti
tregohet sesi krijohen, funksionojnë dhe zhvillohen këto lloj grupesh kriminale që prej gjenezës së tyre dhe deri
në kulmin e veprimtarisë kriminalee cila, në shumicën e rasteve, është ndërprerë apo zbuluar falë punës mjaft të
efektshme të policisë shqiptare dhe agjencive të tjera shtetërore të përfshira245.
Rasti në fjalë është gjykuar në të dyja shkallët e gjykimit (shkallë e parë dhe apel) nga Gjykata e Krimeve të
Rënda në Tiranë (përkatësisht në vitet 2013 dhe 2014) dhe, pas pranimit të kërkesës së të akuzuarve (tashmë të
dënuar) për gjykim të shkurtuar, të gjithë personat e përfshirë në kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale janë dënuar
me dënime që shkojnë, sipas rolit dhe përfshirjes në veprën penale, nga 6 deri në 10 vite burgim. Nga studimi i
vendimit gjyqësor përkatës si dhe përpunimi i të dhënave të marra me intervistë apo bashkëbisedim me gjyqtarët,

245. Në të vërtetë, sipas të dhënave zyrtare të Policisë së Shtetit, në vitin 2013 ka patur një rritje të zbulimit dhe identifikimit të trafikimit të narkotikëve të lehtë me 15% më shumë
se një vit më parë, por, siç shprehet në raportin zyrtar, vëmendja e policisë është përqëndruar në Jug të Shqipërisë, duke lënë në harresë të pa-justifikuar zona të tjera problematike
të Shqipërisë së Mesme dhe asaj veriore. Shih, Analiza vjetore e Policisë së Shtetit. Raporti i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Tiranë, 2013, f. 9
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prokurorët dhe persona të tjerë të përfshirë, drejtpërdrejt apo jo në të, është arritur në disa përfundime që duken
mjaft interesante dhe domethënëse për të kuptuar dukurinë mjaft të përhapur të trafikimit të lëndëve narkotike të
llojit cannabis sativa.

Veprimtaria kriminale dhe karakteristikat e grupit
Bëhet fjalë për një grup kriminal të përbërë prej 6 personash, të cilët kishin për qëllim kryerjen e veprës penale të
trafikimit të lëndëve narkotike të llojit cannabis sativa me destinacion territorin e vendeve të tjera, më saktësisht
Italinë. Veprimtaria kryesoree këtij grupi kriminal shtrihej përgjithësisht në rrethin e Vlorës, duke përfshirë jo vetëm
pjesën e qytetit por edhe sidomos zonat rurale në veri të rrethit, prej edhe nga kishin prejardhjen shumica e të
dënuarve. E gjithë veprimtaria kriminale objekt hetimi dhe gjykimi e analizuar në këtë artikull narrativ përkon me
vitet 2010-2012, periudhë kohore e cila shquhet edhe për një prodhimtari të lartë të kanabisit si në Shqipërinë e
Jugut ashtu edhe në rajonet veriore246. Infrastruktura rrugore jo fort e mirë e zonës së jugut të Shqipërisë, në të cilën
e shtrinte veprimtarinë grupi ne fjalë, në të vërtetë e favorizoi veprimtarinë e tyre kriminale duke vështirësuar nga
ana tjetër aftësinë zbuluese të forcave të policisë. Gjatë studimit të vendimit gjyqësor dhe të fakteve të mbledhura
nga bashkëbisedimet me personat e mirëinformuar mbi ngjarjen del se pjesëtarët e grupit lëviznin lirisht në territorin
e tyre, i cili duke qenë rural dhe i pazhvilluar, u mundësonte një habitat gati natyror për veprimtarinë e tyre.
Duhet sqaruar se nuk kemi të bëjmë me një grup të organizuar të tipit mafioz, apo me një hierarki të rreptë dhe të
çeliktë e cila kushtëzon edhe veprimtarinë e grupit në mënyrë kapilare247. Veprimtaria kryesore i grupit ishte trafikimi
i kanabisit dhe çuarja e tij drejt destinacioneve të ndryshme: kryesisht dhe fillimisht drejt Italisë. Qëllimi kryesor i tij
nuk është krijimi i ndonjë organizate mafioze sipas modelit tradicional italian, rus apo aziatik; në të kundërt, jemi në
prani të një dukurie tipike, ordinere, shqiptare apo ballkanike.248 Grupi kriminal në fjalë nuk mbështetet në rregulla të
ngurta mafioze të padiskutueshme apo të padeshifrueshme. Siç edhe do të shihet në vazhdim, elementi karakterizues
dhe ndërlidhës i grupit është interesi i përbashkët për përfitim të shpejtë ekonomik me anë të metodave plotësisht
të jashtëligjshme, por që në periudhën për të cilën flasim kanë gjetur një zbatim të gjerë mes grupeve të tilla
kriminale në Shqipëri. Ky lloj grupi përfaqëson pjesën shqiptare të zinxhirit të plotë të rrjetit kriminal të trafikimit
ndërkombëtar të narkotikëve: është thjesht hallka e radhës e zinxhirit kriminal të narkotrafikut të kanabisit249.

Zona e shtrirjes dhe gjeneza e aktivitetit
Nga studimi i rastit vërehet se njohja mes anëtarëve të tij është kryesisht shoqërore me bazë rurale dhe pjesërisht
familjare. Në të vërtetë, janë të përfshirë dy pjesëtarë të së njejtës familje të cilët, për arsye fillimisht të ndryshme
por që ndërlidhen në aspektin ekonomik, kanë marrë pjesë në këtë veprimtari kriminale trafikimi të lëndëve narkotike.
Elementi bashkues i të gjithë anëtarëve të grupit është prejardhja apo jetesa pothuaj e përbashkët në të njëjtën
zonë rurale në veri të qytetit të Vlorës në momentin e konsumimit të veprës penale apo të zhvillimit të ngjarjeve.250
Bëhet fjalë për zona rurale mjaft të varfëra të rrethit të Vlorës, të cilat janë lënë në harresë të theksuar nga

246 Bashkëbisedim i lirë me Prokurorin P. 1, dt. 12/06/2015
247 Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22/07/2015
248 Sipas statistikave zyrtare nga Prokuroria e Përgjithshme, vepra e trafikimt të lëndëve narkotike për vitin 2013 pati një rritje prej 30% në krahasim me vitin paraardhës ndërsa
numri i përgjithshëm i kësaj vepre penale në rang kombëtar përbën rreth 38% të të gjithë numrit të përgjithshëm të veprave penale të regjistruara në Shqipëri për të njëjtin vit. Për
më shumë, shih Raport vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm “Për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2013”, fq. 195.
249 Intervistë me ish-oficerin e Policisë Gjyqësore në Vlorë O.P. 1, dt. 18/07/2015.
250 Duhet theksuar se zona që mbulon territorin e Prefekturës së Vlorës (pra përfshirë edhe Sarandën), në bazë të statistikave të Prokurorisë së Përgjithshme, zë vendin e parë në
shkallë vendi për koefiçentin më të lartë të kriminalitetit për 100.000 banorë, pikërisht 1,591 krime kundrejt 1,051 të Tiranës (e dyta) dhe 822 të Prefekturës së Beratit (e fundit).
Shih, për këtë qëllim, Raport vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm “Për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2013”, Tiranë, veçanërisht fq. 40-41.
EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

I

85

shteti shqiptar dhe ku vërehet një mungesë e vazhduar zhvillimi dhe infrastrukture.251 Nuk janë zona të shquara për
vetëprodhimin e kanabisit, edhe pse në të shkuarën janë hasur raste të tilla “sporadike”. Meqënëse preken ose lagen
nga lumi Vjosë – një lumë relativisht i qetë dhe kryesisht i lundrueshëm – këto zona kanë marrë një rëndësi të madhe
për narkotrafikun drejt Italisë252 me anë të mjeteve të shpejta lundruese, të cilat në gjuhën teknike të trafikantëve
quhen “gomone” apo “motoskafë”.253 Pikërisht gjatë hetimit dhe gjykimit të rastit në fjalë del se një nga mjetet e
parapëlqyer prej grupit kriminal është pikërisht transportimi me gomone e cila fshihej gjatë ditëve të pritjes në
tokën e një bujku të zonës kundrejt një shpërblimi të përcaktuar nga rrethanat e kohës dhe nga përshtatshmëria e
vendndodhjes.254 Vendi i strehimit ka një rëndësi të madhe pasi ndikon në kohën e pregatitjes dhe realizimit të nisjes
drejt destinacionit përfundimtar dhe zvogëlon në mënyrë të ndjeshme rrezikun e kapjes nga forcat e policisë gjatë
ndonjë operacioni të mundshëm.255

Arsimimi dhe kushtet ekonomiko-sociale të anëtarëve të grupit
Një tjetër faktor i përbashkët që rezulton nga hulumtimi i të gjithë materialeve në dispozicion është niveli pothuaj i
ulët i arsimimit të anëtarëve të këtij grupi, një emërues tashmë i përbashkët i të gjitha grupeve të këtij lloji. Arsimimi
9 dhe 12-vjeçar është ndoshta një faktor vendimtar që mund të ketë ndikuar edhe në përhapjen gjithnjë edhe më
të madhe të kësajdukurie tek të rinjtë anëtarë të grupit.256 Duke qenë se anëtarët e grupit janë të një moshe që
shkon nga 25 deri në 45 vjeç bie në sy fakti se në vetëm njërin rast janë kryer studimet e mesme dhe të larta: në të
gjithë personat e tjerë të grupit arsimi dominues është ai 7 apo 8-vjeçar.257 Mbi të gjitha, përgjegjësi apo drejtuesi
i vërtetuar dhe i gjithë-pranuar i grupit ka edhe shkallën e analfabetizmit më të lartë mes të gjithëve: arsimin e
thjeshtë 8-vjeçar. Edhe pse me arsim shumë të ulët, asnjë prej anëtarëve të grupit nuk ka qenë i dënuar më parë
dhe kjo mund të shpjegohet me faktin se në këtë periudhë kjo lloj veprimtarie kriminale fitoi një lloj masiviteti saqë
përthithi në radhët e veta edhe persona pa të shkuar kriminale, edhe për shkak të fitimeve të larta që garantonte në
rast suksesi. Në një bisedë mes dy anëtaresh të rinj të grupit, të zhvilluar në ambientet e paraburgimit menjëherë
pas arrestimit të të dyve, vihet re keqardhja e njërit prej tyre (me arsim të mesëm) për mos-vazhdimin e shkollës së
lartë dhe shkatërrimin e jetës me anë të kësaj zgjedhjeje të gabuar.258
Përhapja që dukuriae tregtisë së drogave të lehta drejt vendeve të tjera pati mes të rinjve, për periudhën në fjalë,
mund të shpjegohet edhe me faktin se në këtë kohë Shqipëria pati përfituar nga heqja e regjimit të vizave me
vendet e Bashkimit Europian dhe mundësitë për të depërtuar në tregun europian u rritën falë edhe mundësisë së
transportimit alternativ me automjete të modifikuara posaçërisht, sidomos drejt Italisë dhe Greqisë. Edhe në rastin
konkret u vërtetua tentativa e dështuar për të tregtuar, edhe pse në sasira të vogla, kanabis drejt Italisë në dy raste
të veçanta. Në të dy arrestimet e kryera kundrejt dy anëtarëve të grupit që përgatiteshin të transportonin kanabisin
drejt Italisë nëpërmjet autoveturave të veta me traget, shihet qartë se grupi preferonte të shpërndante rrezikun dhe
të mos përqendrohej vetëm tek metoda e transportimit në rrugë detare me gomone apo motoskaf. Disavantazhi
i transportimit me autovetura nëpërmjet tragetit qëndron në faktin e pamundësisë së transportimit të sasive të

251. “Problemet e mprehta ekonomike të shoqëruara me papunësinë e lartë janë premisa të orientimit drejt veprimeve antiligjore për mbijetesë. Edukimi dhe arsimimi i brezit të ri
është tepër i mangët, i pa orientuar, dhe përbën një nga problemet më akute jo vetëm për të tashmen por edhe për të ardhmen e shoqërisë. Një pjesë e madhe e tyre enden rrugëve
pa arsim, pa punë, pa kujdes prindëror dhe aq më pak atë shoqëror”: Analiza vjetore e Policisë së Shtetit. Raporti i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Tiranë, 2013, f. 2
252. Një nga faktorët që ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e koefiçentit të kriminalitetit në zonën e Vlorës është edhe i ashtuquajturi fenomeni i “eksportimit të krimit”, që do të thotë
se zona të tilla kufitare apo bregdetare “tundohen” lehtësisht nga modele kriminale të huaja duke qenë edhe shumë pranë tregut të huaj dhe duke përfituar përvojë nga organizatat
përtej kufirit. Një fakt i tillë pranohet shprehimisht edhe në Vjetarin statistikor të Ministrisë së Drejtësisë (Tiranë) të vitit 2012 dhe 2013, fq. 11-12.
253. Bashkebisedim me ish-oficerin e antidrogës në Vlorë O.P. 2. Dt. 16/07/2015.
254. Vendimi gjyqësor i shkallës së parë, f. 35.
255. Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22/07/2015
256. Sipas statistikave të Prokurorisë së Përgjithshme, niveli arsimor i të pandehurve të përfshirë në vepra të tilla kriminale të kryera në 4-vjeçarin 2009-2013 është kryesisht
9-vjeçar. Shih Raport vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm “Për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2013”, veçanërisht fq. 201 e në vazhdim.
257. Vendimi gjyqësor i shkallës së parë, f. 23.
258. Bashkëbisedim i lirë me Prokurorin P. 1, dt. 12/06/2015.
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mëdha dhe të kostove dhe rrezikut relativisht të lartë të transportimit, kritere që përmbushen lehtësisht nga metoda
e transportimit me anë të gomones.259
Vërehet gjithashtu se vetëm njëri prej 6 anëtarëve të grupit nuk ishte i martuar ndërsa të gjithë të tjerët nga lidhjet
martesore kishin patur edhe fëmijë. Ky status i përbashkët i gjendjes civile të të përfshirëve në këtë veprimtari
kriminale është tregues se këto lloj veprimtarish të jashtëligjshme gjejnë zbatim pa asnjë lloj dyshimi tek të gjithë
individët, pa dallim mes statusit të tyre të ndryshëm civil. Dëshpërimi prej kushteve të vështira ekonomike, papunësia
kryefamiljare dhe në përgjithësi pamundësia për të siguruar të ardhura të mjaftueshme për familjet e tyrei shtyjnë
personat familjarë dhe pa precedentë penalë të ndërmarrin nisma të tilla të cilat në një moment të dytë do të
rezultonin me pasoja të padëshirueshme për vetë ata dhe familjet e tyre.260 Tre prej anëtarëve të grupit, përpara
shpalljes së vendimit prej Gjykatës, u shprehën hapur për pendesë për aktet e kryera dhe kërkuan publikisht mëshirë
në emër të vështirësive familjare dhe ekonomike në të cilat gjendeshin në ato momente.

Hierarkia dhe rregullat e brendshme të funksionimit
Përsa i përket ndarjes së roleve dhe përgjegjësive drejtuese brenda grupit, i vetmi element i padiskutueshëm që del
lehtësisht në pah ështe roli parësor i drejtuesit të grupit, më i madhi në moshë ndërmjet gjithë anëtarëve dhe personi
me mundësitë më të mëdha ekonomike mes tyre. Duhet vënë re se mosha e madhe nuk është faktor vendimtar për të
qenë drejtues grupi, ndërsa mundësitë ekonomike dhe njohjet e mira të tregut të kësaj lloj veprimtarie janë cilësi të
domosdoshme për të mbajtur role të tilla. Të gjithë anëtarët e tjerë të grupit ndjekin në mënyrë rigoroze udhëzimet
e drejtuesit edhe pse në disa raste mund të kenë pasur edhe mendime të ndryshme për çështje të veçanta. Drejtuesi
i grupit vendos në dispozicion të grupit të gjithë burimet financiare dhe logjistike të nevojshme për arritjen e qëllimit
të veprimtarisë së grupit. Sa herë që anëtarët kanë nevojë për mbështetje financiare për përmbushjen e detyrave që
iu ngarkohen, drejtuesi i grupit gjen mënyrën dhe kohën për të përmbushur detyrimet e veta, edhe në operacionet
me vlera monetare modeste dhe të parëndësishme.
Autoveturat e “punës”, gomonia, kamioni dhe fuoristradat e përdorura vihen të gjitha në dispozicion të grupit dhe
drejtuesi bën shumë kujdes që baza logjistike të mos jetë shkak i dështimit të veprimtarisë së tyre261.Menjëherë
pas kapjes së anëtarëve të parë të grupit nga ana e organeve të policisë, drejtuesi, përpara se vetë ai të arrestohet
dhe dënohet, kujdeset që të garantojë mbrojtjen juridike dhe shpenzimet e jetesës në burg të pjesëtarëve të kapur.
Drejtuesi bën gjithashtu kujdes të gjejë mënyrën më të shpejtë për të komunikuar vetë me të arrestuarit edhe pse
këta të fundit ishin në një institut izolimi pas arrestimit.
Lidhjet e forta të drejtuesit të grupit me personazhe të fortë të krimit të organizuar të gjendur në burgjet shqiptare
por edhe kontakte të forta jashtë tyre, bëjnë të mundur deri edhe tek bisedat telefonike mes drejtuesit dhe anëtarëve
të arrestuar të grupit. Bie në sy lehtësia me anë të së cilës drejtuesi i grupit arrin të gjejë personat e duhur që do ta
ndihmonin në vendosjen e kontakteve me anëtarët e arrestuar të grupit dhe realizimin madje edhe të bisedave të
drejtpërdrejta telefonike, përpos shkëmbimit të mesazheve nëpërmjet numrit telefonik të një të burgosuri shumë të
rëndësishëm të burgut.262 Rrethana në fjalë, përveç faktit të organizimit të mirë të grupit tregon edhe një element
të përgjithshëm të botës kriminale shqiptare: lehtësinë me anë të së cilës grupe kriminale apo individë të veçantë
arrijnë të sigurojnë mjete komunikimi moderne dhe të shpejta për të mbajtur kontakte me botën e jashtme edhe në
brendësi të burgjeve shqiptare.

259 Bashkëbisedim me ish-oficerin e antidrogës në Vlorë OP 2. Dt. 16/07/2015.
260 Bashkëbisedim me banorin e fshatit Mifol (Vlorë) V. M., dt. 23/08/2015
261 Intervistë me Gjyqtar GJ. 1, dt. 12.06.2015
262 Vendimi gjyqësor, f. 30 e më tej.
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Një tjetër e dhënë e rëndësishme që përfitohet prej studimit të rastit në fjalë qëndron edhe në arsyen e bindjes apo
pjesëmarrjes në grup të anëtarëve të veçantë: nga hetimi i plotë i ngjarjes vërtetohet se personi i cili pati marrë
përsipër strehimin e gomones së grupit që pritej të nisej për në Itali me një sasi të konsiderueshme hashashi nuk
kishte pasur guximin të denonconte një fakt të tillë tek organet kompetente për arsye frike dhe kërcënimi të pësuar
prej anëtarëve të grupit. Edhe pse nevoja ekonomike e kishte detyruar të strehonte gomonen bosh të grupit kriminal
por jo edhe të mundësonte strehimin e hashashit bashkë me gomonen. Në pendesën e treguar nga strehuesi në
moshë të madhe gjatë gjykimit del në pah se kur nuk funksiononin metodat bindëse apo shpërblimi ekonomik, grupi
kriminal përdorte metoda kërcënuese për të arritur qëllimet e veta.263

Arsyet kriminale dhe sociale të krijimit,
zhvillimit dhe sofistikimit të grupit kriminal
Nga hulumtimi i të gjithë materialit në dispozicion vihet re dimensioni real i këtij grupi në kontekstin e gjerë të narkotrafikut të drogave të lehta nga Shqipëria drejt Italisë. Fakti i numrit të ulët të anëtarëve të grupit, i dimensionit të
tyre gati rural në krahasim me grupe të tjera operative mjaft aktive dhe të “suksesshme” në këtë lloj veprimtarie, i
mjeteve modeste në dispozicion të grupit për arritjen e rezultateve të kërkuara si dhe i infrastrukturës dhe logjistikës
jo shumë të përparuar të siguruar prej tyre nuk do të thotë që kampioni i përzgjedhur si rast studimor nuk është
përfaqësues i fenomenit në kuptimin e gjerë të tij. Jo rastësisht është zgjedhur një grup i tillë “modest” dhe ordiner
kriminal për të kuptuar një dukuri trafikimi shumë më të ndërlikuar dhe të konsoliduar që prek domosdoshmërisht
edhe drogat e forta që tranzitojnë Shqipërinë nga Lindja e Mesme dhe e Largët drejt tregjeve të sigurta perëndimore.
Arsyet e hulumtimit janë më tepër sociologjike dhe kërkimore sesa kriminologjike apo juridike.
Faktorët që më së shumti ndikojnë në krijimin e grupeve të tilla kriminale kanë një origjinë të shumëfishtë. Në radhë
të parë nevojat e pashtershme të tregut europian për kanabisin shqiptar, i cili është lehtësisht i transportueshëm
edhe për shkak të afërsisë gjeografike me këto tregje. Raporti favorizues mes çmimit mesatar përfundimtar
të shitjes në qytetet evropiane dhe kostos efektive të prodhimit të tij në zonat e interesuara shqiptare bën që
kjo lloj veprimtarie të lulëzojë në një vend si i yni, ku kontrolli i agjencive ligjzbatuese mbi të gjithë territorin e
vendit është i diskutueshëm dhe jo plotësisht i garantuar.264 Afërsia gjeografike me tregjet përfundimtare, klima
jashtëzakonisht e përshtatshme për kultivimin e këtyre lëndëve, infrastruktura rrugore dhe logjistike e pafavorshme
dhe e pamjaftueshme e shtetit shqiptar si dhe përvoja e gjatë e Shqipërisë me trafikun ndërkombëtar në përgjithësi
(kujtojmë trafikun e qenieve njerëzore të pas-viteve ‘90) bëjnë që pjesë të veçanta të shoqërisë shqiptare të mos t’i
rezistojnë dot tundimit të përfitimit të shpejtë dhe të menjëhershëm që ofron kjo lloj veprimtariee jashtëligjshme.
Një nga elementët thelbësorë që ndikon në krijimin e grupeve të tilla është pa diskutim gjendja e nderë ekonomike
në të cilën gjendet një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare, ku pesha më e madhe bie natyrisht mbi rininë dhe
problemin e saj me papunësinë në nivele të larta.265 Nga analiza e hollësishme e dosjes gjyqësore dhe ngjarjeve të
ndodhura gjatë veprimtarisësë këtij grupi kriminal vihet re se papunësia është një emërues i përbashkët i shumicës
së anëtarëve të grupit, përveç një rasti të vetëm të një të riu transportues, i cili kishte arritur të punësohej si shofer
pranë një institucioni shtetëror.266
Në këto kushte është e pamundur të mos dalësh në përfundimin se, sigurisht që arsyet ekonomiko-sociale nuk janë
baza e vetme e krijimit të grupit, por që ato ndikojnë jashtëzakonisht dhe luajnë një rol vendimtar në pjesëmarrjen
e të rinjve në grupe të tilla kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve të lehta narkotike. Për të kuptuar sa më mirë
263. Po aty, f. 33-34.
264. Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22/07/2015
265. Sipas të dhënave zyrtare të ofruara nga INSTAT mbi PBB për frymë, për 4-vjeçarin 2010-2014, rajoni i Vlorës qëndron në vendin e pestë nga 12 të tilla por, gjithsesi, PPB
rajonale është më e ulët se mesatarja kombëtare, duke kontribuar kështu negativisht në rritjen kombëtare mesatare të PBB për frymë. Shih, për më tepër, INSTAT, Vjetari statistikor
2010-2014, Tiranë 2014, f. 86 e në vazhdim.
266. Shih vendimin gjyqësor, f. 29.
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arsyet që shtyjnë këta të rinj për t’iu bashkuar fenomeneve të tilla u bë e nevojshme dhe madje e domosdoshme
një analizë reale e kushteve ekonomike dhe sociale në të cilat gjenden individët në përgjithësi, dhe të rinjtë në
veçanti, në këto zona rurale në veri të rrethit të Vlorës. Fshati apo fshatrat në fjalë, prej të cilave kanë origjinën dhe
vendbanimin pjesa më e madhe e këtyre personave, paraqesin një panoramë varfërie vërtet rrënqethëse dhe mjaft të
dëshpëruar.267 Në nivel social-komunitar, infrastruktura e përbashkët e këtyre komuniteteve lë jashtëzakonisht për të
dëshiruar. Jo vetëm që nuk ekzistojnë instrumente dhe mekanizma të zbutjessë lëngatës sociale në të cilat gjenden
këto komunitete, por nuk ka realisht asnjë shenjë përmirësimi apo tendencë drejt zbutjes së këtyre problemeve.268
Varfëria mesatare që prek këto zona është shumë e lartë dhe papunësia, sidomos rinore, është në nivele alarmuese.269
Nga biseda të realizuara në zonat në fjalë me banorët e tyre vihet re një dorëzim ndaj varfërisë dhe humbje shprese
e theksuar për të ardhmen. Të gjithë të intervistuarit dhe bashkëbiseduesit pa përjashtim nënvizojnë faktin se
ndjehen të braktisur dhe të harruar nga shteti: “i djeshmi dhe i sotmi”, theksojnë me këmbëngulje. Në biseda të lira
me ta vihet re një vendosmëri në mendimet e tyre por edhe një lloj mospranimi, të paktën në mënyrë të hapur, të
faktit se zona të tilla janë të prekura nga dukuriae trafikimit të narkotrafikut të lehtë. Ndjehen ndoshta të fyer nëse
identifikohen me trafikantët e vërtetë (apo të mëdhenj) dhe pjesëmarrjen sporadike të “djemve” të tyre në këto lloj
veprimtarish e justifikojnë me shumë lirshmëri me nevojën për të mbijetuar me anë të një “pune që e bëjnë të gjithë”.
Lehtësia me anë të së cilës i përgjigjen interesimit mbi përhapjen e këtyre lloj veprimtarish në zonat e tyre bëhet
edhe më e natyrshme kur dëgjon se ata nuk ndjehen fajtorë për çfarë ka ndodhur dhe se ata janë veç një hallkë
shumë e vogël e zinxhirit të gjatë të trafikut ndërkombëtar të drogave të kanabisit. Për heroinë, kokainë apo gjëra
të tilla as që nuk duan të dëgjojnë.270
Del në pah gjithashtu edhe pamundësia e prindërve për të penguar fëmijët e vet t’i bashkohen grupeve të tilla
kriminale duke qenë se perceptimi i tyre mbi këto lloj veprimtarish nuk është aspak negativ apo kategorikisht
refuzues. Marrja me trafikim apo ndërmjetësim në trafikim të lëndëve narkotike nuk konsiderohet shumë e rëndë nga
një pjesë e mirë e banorëve të këtyre zonave, madje pretendohet me një naivitet befasues se “as nuk po vjedhin dhe
as nuk po vrasin”. Natyrisht, shkalla e ndërgjegjësimit ndaj rrezikshmërisë sociale dhe penale të veprave të tilla është
rritur ndjeshëm kohët e fundit por, për periudhën për të cilën flitet (2010-2012), dukuria ishte mjaftueshëm masive
dhe shqetësuese për institucionet shtetërore të ngarkuara me zbulimin dhe goditjen e tij271. Vlen të përmendet
në këtë rast një episod shumë domethënës që tregon qartësisht perceptimin me anë të të cilit trajtohet dukuria
e trafikimit të kanabisit në këto zona rurale. Në momentin që anëtarët e grupit kriminal i kanë kërkuar një bujku
të zonës qët’u siguronte fshehjen dhe strehimin e përkohshëm të gomones që do të përdorej për transportimin
e “mallit” drejt Italisë në tokat nën pronësinë e vetë bujkut, ky i fundit jo vetëm që nuk i denoncoi tek organet
përkatëse, por pranoi lirshëm një shpërblim mujor për shërbimin e ofruar. Madje, bujku nuk e kreu denoncimin as
edhe kur mori vesh që në gomonen e strehuar gjendeshin edhe disa kuintalë lëndë narkotike të llojit kanabis, edhe
pse pretendonte se ishte kërcënuar hapur nga drejtuesi i grupit. Për këto veprime të vetat, bujku në fjalë u shpall
fajtor nga gjykata dhe u dënua me dënimin minimal të parashikuar nga dispozita përkatëse, pasi përfitoi prej
rrethanave lehtësuese të rastit.272

267 Bie në sy në mënyrë të theksuar dhe të habitshme se niveli i varfërsë në zonat bregdetare (ku bën pjesë edhe zona në fjalë) është rritur ndjeshëm në 4-vjeçarin 2008-2012. Si
rrjedhojë, sipas statistikave zyrtare, varfëria në zonat bregdetare është rritur nga 13% në vitin 2008 në 17.6% në vitin 2012. Rritja e varfërisë prek së tepërmi zonat rurale bregdetare
por, kohët e fundit, janë prekur nga nivele të larta varfërie edhe zonat urbane bregdetare duke e zbutur ndjeshëm hendekun e varfërisë mes tyre. Për më tepër shih INSTAT, Shqipëri.
Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012, Tiranë, 2013, fq. 3 dhe në vazhdim
268 Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22.07.2015
269 Nga studimet statistikore të INSTAT, papunësia rinore (për grupmoshat 15-29 vjeç) në Shqipëri, për vitet 2013-2014, arrinte në nivelet 27-32% të popullsisë së përgjithshme
të kësaj grupmoshe. Shih, INSTAT, Vjetari statistikor 2010-2014, Tiranë 2014, f. 70 e në vazhdim.
270 Bashkëbisedim me banorin e fshatit Mifol (Vlorë) V. M., dt. 23.08.2015
271 Gjykata e Krimeve të rënda në Tiranë, gjatë viteve 2012-2013, ka patur nje rritje me 13% krahasuar me vitet paraardhëse të gjykimeve të veprave të trafikimit të lëndës
narkotike cannabis sativa. Çështjet e drogës (së lehtë dhe të rëndë) pranë kësaj Gjykate mbajnë vendin e parë të gjykimeve në tërësi gjatë 3-vjeçarit 2011-2013. Vetëm për vitin
2013, rreth 46% e kërkesave për përgjim nga ana e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, kanë patur të bëjnë me çështje të trafikimit të drogës, kryesisht të lehtë. Shih Ministria e
Drejtësisë, Vjetari statistikor 2013, Tiranë, 2014.
272 Shih vendimin gjyqësor, f. 31.
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Fakti i mësipërm është domethënës pasi, në rrethana të zakonshme dhe normale, veprimi i parë që do të bënte një
qytetar “i thjeshtë” do të ishte denoncimi tek organet kompetente. “Mirëbesimi” habitës me anë të të cilit bujku
shqiptar e trajton këtë lloj veprimi të jashtëligjshëm si “të pranueshëm” është tregues i atij perceptimi surreal të
trajtuar më sipër i cili karakterizon një pjesë të mirë të shoqërisë shqiptare, sidomos rurale,të tranzicionit të pasviteve ’90. Kjo nuk nënkupton në asnjë mënyrë ndonjë lloj kriminalizimi kapilar të shoqërisë shqiptare në lidhje me
krimet në përgjithësi apo vepra të veçanta. Thjesht kërkohet të shpjegohet ndikimi i faktorëve socio-ekonomikë në
favorizimin dhe lulëzimin e një kriminaliteti “të ulët” që gjen terren mjaft pjellor tek rinia e papunë dhe ajo pjesë e
shoqërisë pre’ e varfërisë dhe e kushteve të vështira ekonomike.273

Pozicioni gjeografik i favorshëm i Vlorës dhe Jugut të Shqipërisë
Duhet kujtuar se gjatë gjithë tranzicionit shqiptar, zona e Vlorës në veçanti dhe ajojugperëndimoree Shqipërisë
në përgjithësi janë “dalluar” për një prirje drejt veprimtarisësë trafiqeve në përgjithësi274. Fillimisht, Vlora u vetëafirmua si kryeqendra e trafikimit, fillimisht të qenieve njerëzore menjëherë pas viteve ’90 duke u kthyer kështu, për
shkak të afërsisë natyrore dhe gjeografike me Italinë, në nyjën më të rëndësishme të trafikut të qenieve njerëzore në
Shqipëri. Kjo “përvojë” e krijuar në profesionin e jashtëligjshëm të trafikimit nëpërmjet rrugëve detare me gomone
apo motoskafë u përdor dhe u shfrytëzua si pikënisje shumë e fortë në shërbim të një misioni të ri: trafikimin e lëndës
narkotike drejt Europës perëndimore, nëpërmjet brigjeve italiane. Vlora kishte dhe ka avantazhin e madh të afërsisë
me të gjithë aktorët e këtij trafiku të mirë-organizuar: gjendet shume afër gjeografikisht me qendrat e prodhimit
të marijuanës në Shqipërinë e jugut (Vlorë, Fier, Tepelenë dhe Gjirokastër) si dhe është pika më e afërt gjeografike
nëpërmjet detit me brigjet e Puglia-s në Itali. Janë rreth 45 deri në 60 milje që ndajnë Vlorën nga bregdeti salentin,
gjë që është një avantazh i jashtëzakonshëm për trafikantët e bimëve narkotike.
Në Vlorë ka gjithashtu edhe një infrastrukturë të përshtatshme për prodhimin apo importimin e mjeteve lundruese
të shpejta që përdoren për trafikimin e këtyre lëndëve: posaçërisht gomone dhe motoskafë të shpejtë. Kosto e tyre e
blerjes sipas një hulumtimi në terren të konfirmuar edhe nga operatorë të fushës shkon, në varësi të madhësisë dhe
shpejtësisë së mjetit lundrues, nga 50 mijë euro deri 100 mijë apo edhe 150 mijë euro për super-gomonet e mëdha
të kontrabandës që arrijnë të transportojnë deri në 15-20 kuintalë marijuanë së bashku. Duhet theksuar se i gjithë
trafiku ndërkombëtar i bimëve narkotike drejt Italisë me gomone apo motoskafë kryhet nëpërmjet brigjeve të Vlorës
dhe, në raste shumë të rralla, të Sarandës.275 Edhe grupi kriminal në fjalë, siç del nga studimi i dosjes gjyqësore
dhe bashkëbisedimi me prokurorët e çështjes në të dy shkallët e gjykimit, tentoi të trafikonte drejt Italisë me anë
të metodës së lartpërmendur të gomones, sasi të konsiderueshme të bimëve narkotike, por u ndalua në momentin
e duhur nga ndërhyrja e vendosur e agjencive ligjzbatuese kompetente. Fakti që, përpos mënyrës së transportimit
me anë të gomones, grupi kriminal kishte krijuar mundësinë e transportimit të lëndës narkotike edhe me anë të
automjeteve të modifikuara posaçërisht, nëpërmjet transportit detar me tragetin e linjës Vlorë-Brindisi, tregon
se, edhe pse në kushtet e një grupi jo fort të sofistikuar apo të strukturuar nga ana kriminale, kemi të bëjmë me
kapitale financiare të vëna në dispozicion të kësaj veprimtarie në shuma të konsiderueshme.276 Nga bisedat e lira me
gazetarë investigativë vendorë të kohës që janë marrë me çështje të trafikut të narkotikëve të lehtë rezulton se, në
bazë të përllogaritjeve të kostove të mundshme të përballuara nga ky grup kriminal “modest”, shumat e shpenzuara
arrijnë nivelin e qindra-mijëra eurove të cilat, falë punës së shkëlqyer të autoriteteve kompetente, nuk arritën të
konvertoheshin në, dhe financonin, veprimtarinë e kërkuar kriminale.277

273. Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22.07.2015
274. “Ne jemi te ndergjegjshem se ka nje veprimtari kriminale te konsiderueshme dhe te organizuar ne drejtim te kultivimit dhe trafikimit te kanabis sativa drejt vendeve evropiane,
ku perfshihen edhe pjesëtarë te strukturave policore dhe te ndonje agjencie tjeter ligjzbatuese. Kjo per ne është nje situate e papranueshme e cila perben nje nga sfidat me te
medha dhe te rendesishme me te cilen policia shqiptare do te perballet dhe do te fitoje”: Policia e Shtetit, Analiza vjetore e Policisë së Shtetit. Raporti i Drejtorit të Përgjithshëm të
Policisë, Tiranë, 2013, f. 8
275. Bashkëbisedim me ish-oficerin e antidrogës në Vlorë O.P. 2. Dt
276. Bashkëbisedim i lirë me Prokurorin P. 1, dt. 12/06/2015.
277. Intervistë me gazetarin lokal GL 1, dt. 22/07/2015
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Duhet shtuar se gjatësia e madhe e vijës bregdetare të rrethit të Vlorës lehtëson dhe mundëson trafikun e narkotikëve
përmes detit me gomone apo motoskafë të fuqishëm. Rrjeti i trafikimit është tejet i sofistikuar dhe i specializuar për
shkak edhe të fitimit të përvojave të mëparshme me trafikun e qenieve njerëzore. Zakonisht pala shqiptare, e lidhur
me interlokutorin shqiptar apo kryesisht italian të përtej brigjeve të Adriatikut, garanton sigurimin dhe transportimin
e mallit deri në brigjet italiane. Nëse rrjeti i trafikut është mjaft profesional dhe i organizuar, atëherë transportimi
i mallit kryhet deri në destinacionin përfundimtar në qytete të veçanta të Italisë apo evropiane. Përndryshe, dhe ky
ishte rasti i studimit në fjalë, nëse grupi nuk ka një kapacitet të tillë shpërndarjeje, transporti garantohet deri në
brigjet italiane, nga ku merret në dorëzim prej ndërmjetësve të tjerë shqiptarë apo blerësve të huaj.
Siç edhe u shpjegua shumë qartësisht nga njohës shumë të mirë të kësaj dukurie në qytetin e Vlorës ka edhe një
variant të dytë transportimi me gomone drejt Italisë që duket jashtëzakonisht interesant. Dihet fare mirë që jo të
gjithë tregtuesit e bimëve narkotike kanë mundësinë e blerjes drejtpërdrejt të gomoneve të shpejta për transportin
e drogës drejt Italisë për shkak të disa arsyeve, mbi të cilat qëndron pamundësia financiare dhe materiale për të
disponuar mjete të tilla. Në këto rrethana, ata ose bashkojnë kapitalin me “tregtues” të tjerë në të njëjtin pozicion
me ta duke blerë një mjet të përbashkët lundrimi ose, siç ndodh rëndom, i drejtohen të ashtuquajturit “shërbim
taksi”: me fjalë të tjera, poseduesit e gomoneve të shpejta me të cilat kryhet transporti, në të shumtën e rasteve
nuk arrijnë ta mbushin gomonen me mallin e vet dhe detyrohen të pranojnë të transportojnë mall edhe për llogari
të të tretëve. Në këtë mënyrë ulin jashtëzakonisht kostot e lundrimit dhe ndërkohë krijojnë aleanca solide me grupe
të tjera trafikimi.278
Deri përpara ndërhyrjes së Policisë në Lazarat në vitin 2015, si pasojë e së cilës çmimi i kanabisit pësoi një rritje gati
spekulative, përllogaritej se kosto e transportit për çdo kilogram kanabis shkonte deri në 50% të çmimit të blerjes
dhe mbërritjes deri në brigjet e Vlorës, përpara se të nisej për në Itali. Në rrugë jozyrtare u mësua se gjatë periudhës
në të cilën shtrinte veprimtarinë grupi kriminal objekt i studimit tonë, çmimi i kanabisit për kilogram, pa përfshirë
koston e transportit për në Itali, shkonte deri në 400euro. Duke përllogaritur edhe koston e transportit prej 200 euro
për çdo kilogram të transportuar drejt Italisë arrijmë në përfundime të qarta rreth kostove që këto grupe kriminale
duhet të përballojnë për të realizuar qëllimet e veta.
Pra nëse minimalisht një gomone e vogël mund të transportojë deri në 3-4 kuintalë kanabis, kosto totale e operacionit
të transportit shkon nga 60 deri në 80 mijë euro dhe në këto raste kjo shumë e tejkalon edhe vlerën e gomones (në
përmasa të vogla në këto raste). Këto shuma të mëdha të përfituara, në raste dhe rrethana të veçanta mund edhe të
justifikojnë braktisjen e gomones në brigjet italiane pas përfundimit të misionit. Në rast të transportit me gomone
të mëdha, fitimet por edhe rreziku janë më të mëdha; kjo për arsyen sepse rreziku që mund të shkaktojë ndalimi i
mjetit nga mjetet patrulluese italiane (Guardia di Finanza) është jashtëzakonisht i lartë për poseduesit e mallit dhe
për pronarët e gomones. Në rast “suksesi” të trafikimit me gomone të madhe, fitimet janë të larta dhe mundësojnë
grumbullimin e kapitaleve të jashtëzakonshme për financimin e operacioneve të tjera të të njëjtit lloj.279

Transporti nëpërmjet tragetit të linjës me Italinë
Një tjetër mënyrë transporti tashmë e zakonshme për trafikimin e kanabisit (por edhe të drogave të tjera) është
ajo me anë të automjeteve të modifikuara dhe imbarkimit të tyre në tragetet e linjës për në Itali, që operojnë
drejtpërdrejt nga Porti i Vlorës. Edhe në rastin konkret të studimit, gjatë vitit 2012 pati dy tentativa të trafikimit
me të tillë mënyrë drejt Italisë por që rezultuan që të dyja të pasuksesshme, falë punës parandaluese të organeve
kompetente.280 Dy të rinjtë, pjesëtarë të grupit kriminal, që u kapën në dy raste të ndara në Portin e Vlorës, në

278 Ibidem
279 Ibidem
280 Bashkëbisedim i lirë me Prokurorin P. 1, dt. 12.06.2015.
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tentativë për të shkuar në Itali së bashku më kanabisin e fshehur në dyshemenë e dyfishtë apo vendet e posaçme
të krijuara në makinat e veta, janë shembulli tashmë i qartë i tendencës së re të preferuar nga narko-trafikantët
për tregtimin e kanabisit drejt Italisë. Kjo mënyrë është lehtësuar së tepërmi edhe nga heqja e detyrimit për vizë
për shtetasit shqiptarë në vendet Schengen për një periudhë më të vogël se tre muaj. Kjo gjë ka rritur fluksin e
udhëtimeve të qytetarëve shqiptarë drejt zonës Schengen dhe krijimin e hapësirave për grupet kriminale me qëllim
narko-trafikimin.
Nga analiza e fakteve të grupit në fjalë del se ambalazhimi dhe fshehja e kanabisit në pjesë të veçanta të autoveturave
përkatëse ishte kryer në mënyrë jo shumë “profesionale” dhe kjo mund të shpjegohet edhe me aftësitë e kufizuara
të këtij grupi për të gjetur metoda më të sofistikuara fshehjeje. Kontrollet në pikat kufitare dhe doganore shqiptare
në dalje si dhe në hyrje janë gjithnjë e më të shpeshta dhe të rrepta duke bërë që nga ana e narkotrafikantëve të
kërkohet një perfeksionim i lartë i teknikave të fshehjes dhe transportimit të kanabisit. Shtuar kësaj edhe punën
operative parandaluese të policisë shqiptare bën që suksesi i trafikimit me anë të metodave të tilla të jetë shumë i
ulët. Për më tepër, trafikantët që përdorin metoda të tilla, zakonisht nuk rrezikojnë vetë por përdorin “shoferë” apo
“korrierë të posaçëm” që gjenden lehtësisht në raste të tilla. Në rastin konkret, trafikimi nuk u arrit të kryhej, pasi
veprimtaria parandaluese e organeve kompetente dha frytet e veta dhe të dy korrierët u ndaluan dhe izoluan sipas
rastit.281

Përfundime
Grupi kriminal i analizuar përfaqëson një dukuri gjerësisht të pranueshme në gjeografinë e kriminalitetit të
zakonshëm të narkotrafikut në Shqipëri, edhe pse nuk është shembulli i vërtetë i grupeve të mëdha kriminale, të
mirë-organizuara dhe sofistikuara që kanë për qëllim veprimtari shumë më të rrezikshme se ato të kryera nga
grupi në fjalë. Përzgjedhja e këtij kampioni “modest” të kriminalitetit mesatar, por të organizuar, të narkotrafikut
ka për qëllim nxjerrjen në pah dhe kthimin e vëmendjes së shoqërisë dhe institucioneve tona drejt një problematike
gjithnjë e në rritje, siç është ajo e masivizimit të veprimtarive të jashtëligjshme të cilat, në ndërgjegjen shoqërore
të përbashkët, ende konsiderohen si “normale” apo jo shumë të rrezikshme.
Nga njëra anë dukuritë e rënda kriminale arrihen të parandalohen dhe zbulohen nga organet ligjzbatuese kompetente,
duke bërë që kundrejt tyre të ketë një reagim të menjëhershëm negativ nga e gjithë shoqëria shqiptare. Nga
ana tjetër,dukuri mesatare apo “të zakonshme” kriminaliteti, kryesisht të lidhura me narkotrafikun e lehtë, është e
vështirë të përballohen vetëm nëpërmjet veprimtarisë policore apo gjyqësore. Për vetë natyrën e krijimit, zhvillimit
dhe transformimit, ato kërkojnë kontributin e një sërë aktorësh socialë dhe institucionalë me qëllim që të vihen në
dukje pasojat negative shoqërore që kjo kulturë e gabuar e gati-justifikimit të veprimtarive të tilla absolutisht të
jashtëligjshme prodhon në mentalitetin sidomos të brezave të rinj.282 Duke zbuluar, krahas veprimtarisë së vërtetë
kriminale, edhe shkaqet ekonomiko-sociale që detyrojnë rininë shqiptare të përqafojë dhe mos-denoncojë tendenca
të tilla shoqërisht degraduese dhe kompromentuese, krahas përballimit të dukurisë kriminaletout court, mund të
arrihen po ashtu rezultate mjaft të kënaqshme me qëllim edukimin, ndërgjegjësimin dhe emancipimin e brezave të
rinj.283

281. Bashkëbisedim me ish-oficerin e antidrogës në Vlorë O.P. 2. dt. 16.07.2015.
282. Intervistë me Gjyqtar GJ. 1, dt. 12.06.2015.
283. Intervistë me gazetarin lokal G.L. 1, dt. 22.07.2015
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4. 3. Histori e krimit të organizuar
në qarkun e Korçës

Autor: Albens Tabaku 284

Hyrje
Ky studim bën një përpjekje për analizimin e strukturave kriminale në Qarkun e Korçës. Nga ana tjetër ky studim
merr në analizë edhe faktorët socialë –ekonomikë dhe politikë, që ndikuan në krijimin, zhvillimin dhe shkatërrimin e
këtyre strukturave. Studimi ndahet në tre pjesë. Secila pjesë trajton strukturat kriminale kryesore që kanë vepruar në
periudha të ndryshme kohore në Korçë. Pjesa e parë e studimit analizon bandat e armatosura të cilat kanë vepruar
në Korçë gjatë periudhës 1990-97, lindjen e grupeve kriminale fillestare dhe evoluimin e tyre. Pjesa e dytë fokusohet
në identifikimin e faktorëve ndihmues të kalimit nga banda të armatosura në struktura më të avancuara, ndoshta në
organizata kriminale. Pjesa e fundit e studimit analizon shpërbërjen e organizatave kriminale dhe shfaqjen e grupeve
kriminale të kristalizuara në formën e rrjetit kriminal, të cilat veprojnë nga përfundimi i periudhës së dytë deri në
ditët e sotme. Ka pasur mungesa të hetimit dhe analizës specifike të faktorëve kriminogjenë,psh tiparet vendore,
etnike, fetare si dhe karakteristikat e zonave gjeografike ku veprojnë strukturat kriminale dhe ndikimi i tyre në to.

Metodologjia
Ky studim është mbështetur në dy burime parësore, intervista gjysëm të strukturuara me ekspertë dhe në analizën
e vendimeve të gjykatës. Në lidhje me vendimet e gjykatës ka pasur vështirësi pasi ato janë të kufizuara në numër
dhe të pamundura për t’u përdorur, për shkak të kufizimeve ligjore. Po kështu, intervistat me avokatë, gazetarë,
prokurorë, ish- komisarë policie kanë qënë të kufizuara, pasi vihet re një refuzim i heshtur prej të kontaktuarëve. Kjo
të jep të kuptosh që mbizotëron një kod heshtjeje. Kjo për shkaqe si frika, kompromentimi i mundshëm, apo një lloj
kulture urbane që ekziston në realitetin shqiptar për mungesën e angazhimit social, kundër dukurive negative.285 Këto
vështirësi objektive kanë ndikuar në mbledhjen e të dhënave cilësore, por sidoqoftë një tablo konkrete nisur edhe
nga integrimi i përvojës sime në punën në gjyqësor jep një këndvështrim mbi dukurinë e studimit dhe konturon për
një projekt më të thellë në të ardhmen.
Ky studim është përpjekur të analizojë aq sa është e mundur tendencën e krimit në qytetin e Korçës. Kontributi i tij
është modest. Megjithatë punimi nxjerr në pah shqetësimin dhe kritikën e përgjithshme që ekziston sot në opinionin
publik,për dukurinë e kriminalitetit në qytetin e Korçës.Kërkimi përpiqet të shpjegojë arsyet që organizatat kriminale
dhe strukturat e tyre kanë ndikuar në jetën publike,ekonomike dhe politike të qytetit në kontekstin social dhe politik.

Historik i shkurtër i grupeve kriminale ne qytetin e Korçës
Qyteti i Korçës shtrihet në juglindje të Shqipërisë.Qarku ku bën pjesë ky qytet eshtë kufitar,pra kufizohet me Greqinë
dhe me Maqedoninë,si rrjedhojë ka marrëdhënie me këto dy shtete.Kriminaliteti në këtë qytet ka qënë në nivele më
të ulëta krahasimisht me qytetet e tjera për shkak edhe të faktorëve të mëposhtëm:

284 Albens Tabaku është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë në vitin 1995, dhe ka një eksperiencë të konsiderueshme në punë si ndihmës gjyqtar në Korçë. Ai punon prej
më se 16 vitesh si avokat në të gjitha nivelet e gjykimit, si dhe pedagog i jashtëm në Universitetin “Fan Noli” në Korçë. Ai ka përfunduar edhe studime pasuniversitare dhe shërben
gjithashtu si Këshilltar Ligjor për Shoqëri tregtare dhe organizata jo-qeveritare.
285 Raimonda Moisiu “Me heshtjen e shoqërise nxitet dhuna”, Gazeta Tirana Observer, 16.01.2013.
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Faktorët Ekonomikë: Qyteti i Korçës ka qenë qytetet më të industrializuar të Shqipërisë në kohën e regjimit totalitar.286
Industria ka qenë e zhvilluar dhe kryesisht industria mekanike,Uzina e Instrumentave, industria e avancuar tekstile,
e drurit, Kombinatii Sheqerit (unik në Ballkan), industria ushqimore ndoshta më e përparuara në republikë, etj.287
Rrjedhimisht, ka pasur një kontigjent të madh të punësuarish të kualifikuar.288 Shkatërrimi i industrisë pas vitit 1990,
ka qenë i dhimbshëm për këtë qytet, por gjithsesi bërthama të caktuara industriale mbetën dhe krijuan mundësi
relative punësimi. Gjithashtu edhe investimi i huaj (kryesisht grek si shtet kufitar) dhe investime të pakta italiane,
në ish-ndërmarrjet e privatizuara që i shpëtuan shkatërrimit,ishin një mundësi punësimi për popullsinë vendase,
krahasuar289 me rajone të tjera të Shqipërisë ku shkatërrimi ekonomik krijoi një kolaps thuajse total. Gjithashtu
edhe emigrimi ka qenë një faktor punësimi për një kohë të gjatë, kryesisht në Greqi. Një faktor pozitiv kanë qenë
gjithashtu edhe burimet bujqësore (fusha e madhe dhe klima),si dhe kultura e punës që zotërohet përgjithësisht
në zonat rurale. Gjithashtu emigracioni i të gjithë zones, jo vetëm i qytetit të Korçës, ka qenë një faktor zhvillimi
ekonomik dhe kulturor.Emigracioni që në vitet 1920-1930, orientohej drejt SHBA,Australi, Argjentine, Greqi.290 Këta
faktorë kanë bërë që kjo zonë të ketë një zhvillim ekonomik, social dhe hapje kulturore relativisht më të mirë se sa
në rajone të tjera të vendit.291
Fillesat e strukturave kriminale në qytetin e Korçës.Në qytetin dhe rrethin e Korçës, pavarësisht gjendjes së moderuar
kriminale në krahasim me pjesë të caktuara të Shqipërisë, përsëri kriminaliteti ka qenë i pranishëm që në kohën e
regjimit monist. Para viteve 1990, përgjithësisht krimi ordiner ka qenë si zanafillë e kriminalitetit që do të pasonte
në vitet e demokracisë. Veçanërisht në vitet e para të tranzicionit (1990-93) filluan të shfaqen tipare të personave
që merreshin me veprimtari kriminale dhe ishin të skeduar në organet e rendit. Frekuentonin lokale të veçanta. Po
kështu, në Korçë ka qenë karakteristikë luajtja fshehurazi e kumarit që në vitet e monizmit dhe këta individë ishin të
përfshirë në këtë veprimtari që ka qenë e paligjshme për atë kohë.Grupimet kishin filluar të merrnin formë ndërkohë
që regjimi përjetonte fazat e fundit.
Sistemi politik dhe regjimi në fuqi edhe kur ishte në degradim e sipër, më tepër ishte i ndjeshëm dhe reagonte
për vepra penale me karakter politik,292 sesa për vepra me karakter ordiner,që për hir të vërtetës, kanë qenë disi të
“nënvlerësuara” në atë kohë.
“Në Korçë fillimisht lindja e bandave ka qenë si rezultat i grupeve kriminale fillestare të evoluara që lanin hesapet
midis tyre. Fillesat janë që në kohën e komunizmit si është quajtur Grupi i “Luli Kapuranit”, vrasja e eksponentit
Sotir Peci si vepër fillestare.”Po kështu njihej edhe ”Banda e Donit”(kjo e fundit ishte pikënisja e “bandës së 5
dyqaneve”; ato ishin në rivalitet dhe konfliktoheshin me njëra-tjetrën”.293
“Në Korçë fillimisht kanë qeeë te ashtuquajtura grupe kriminale,nuk kishin kryetarë, financierë,pra nuk kanë qenë
të mirëfillta me strukturë të qartë me grupe te rinjsh.Fillimisht grupet ishin grupe lagjesh që rrinin bashkë,vidhnin
e kryenin krime të lehta të rrugës. Këto grupe ishin: 1) Grupi i Çobenve, 2) Grupi i 5 Dyqaneve, 3) Grupi i Radenecit
(Emri ilagjes Radenec),4) Grupi i “Shën Triadhës”(emri I lagjes afer varrezave të qytetit).” 294

286. Shiko “Gjeografine e Shqiperise” tek http://gjeografiaerepublikesseshqiperise.blogspot.al/2009/03/rajoni-juglindor.html aksesuar ne shtator 2015.
287. Për më shumë referoju Wikipedias, https://sq.ëikipedia.org/ëiki/Rajoni_Juglindor aksesuar në shtator 2015. 288Referoju archive.rec.org/albania/Projects/.../LEAP_Korca.pdf,
aksesuar ne tetor 2015. Kujto këtu Lacin ,me Uzinen e Superfosfatit, Fierin me Albetrolin, Elbasanin me “Metalurgjikun”, Policanin me Uzinën e Armëve.
290. Shiko Wikipedia aksesuar në https://sq.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A7a , 10 tetor 2015.
291. Tonin Frroku “Një obelisk për lëndinën e lotëve” aksesuar në http://www.shekulli.com.al/m/post.php?id=273804ar, 10 tetor 2015.
292. Shiko Temen e Doktoratures me autor Femi Sulaj në www.doktoratura.unitir.edu.al/.../Doktoratura-Femi-Sulaj, aksesuar në 5 nëntorr 2015.
293. IntervistëmeAvokat dhe ish Hetues ne Degën e Punëve të Brendshme, Korcë, shtator 2014.
294. Interviste me Ish Drejtor Policie në Qarkun Korçë, shtator 2014.
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Bandat më të njohura Qyteti i Korçës ka pasur dy grupe kriminale të njohura në qytet: Banda e “5 dyqaneve”
dhe “Banda e Çobenëve”. Të dyja bandat kishin anëtarët me precedentë kriminalë të mëparshëm me zanafillë të
mëparshme kriminale para viteve 1990. Banda e ”5 dyqaneve”: Sipas të intervistuarëve, kjo bandë ishte e organizuar
dhe kishte një strukturë të rregullt dhe vepronin në formë të disiplinuar. Sipas intervistës më një ishavokat në Korcë
dhe njohës të këtij grupi:
“Grupi i 5 Dyqaneveka filluar veprimtarinë në vitin 1991-1992. Ishte grup i konsoliduar prej rreth 20 vetave,kishin
strukturë të rregullt,me kryetar që i bindeshin dhe anëtarët kishin disiplinë.Kishin rreth nëntë automjete që në
fillimet e tyre,mjete të vjedhura (kujto amulline e v.1991).Aktivitetetfillestare qenë grabitje me armë,gjobëvenie
biznesmenësh, trafik droge, vjedhje banesash e automjetesh.Vepronin në qytetin e Korçës si territor,por edhe
në fshatrat”. Njohjet midis anëtarëve -ishin banorë të tre lagjeve295.--“Banda e 5 dyqaneve” kishte ekzekutorët
e tyre që finalizonin vendimet e marra prej tyre. Ishin edhe përdorues narkotikësh. Ishin me sedër të sëmurë.
Kishin lidhje edhe në Tiranë”296.
Banda e “5 dyqaneve“ është marrë shumë më pak me narko-trafik në krahasim me “Bandën e Çobenëve”.Kjo e
fundit është marrë vazhdimisht me trafik narkotikësh dhe po merret akoma pasi tashmë ka akumuluar një pasuri
të konsiderueshme. Gjobëvënia ishte një ndër veprimtaritë e kësaj bande. Për bandën e “5 dyqaneve” është e
njohur gjobëvënia ndaj biznesmenit të hekurit korçar,që u eleminua disa vite më pas në rrethana të mistershme në
Tiranë,Florian Vila.297 Banda kishte listën me biznesmenë që i gjobiste që në doganën e Kapshticës në vitin 1997.
Ka pasur vepra si plagosje të lehta e të rënda si dhe rrahje,më pak vrasje298. “Anëtarët ishin të rinj, një pjesë me
precedentë penalë të mëparshme për vepra penale kundër personit.’299
Banda e “Çobenëve”: Edhe kjo ishte një ndër organizatat më të rrezikshme që kanë vepruar në qytetin e Korçës në
fillimet e tranzicionit. Sipas të intervistuarve:
“Si grup përbëhej prej 20 vetave, por kur kishte nevojë mund të mblidheshin edhe më tepër,por bërthama përbëhej
nga 20 veta. Kjo organizatë merrej kryesisht me vjedhje banesash, grabitje,vjedhjen e automjeteve,trafikim
i makinave të vjedhura të shtrenjta, trafikim femrash në Itali,Greqi,Gjermani. Trafik refugjatësh, trafikim
fëmijësh, trafikim droge në Hollandë,Belgjikë e Gjermani (kishin lidhje me grupe të huaja mafioze). Kishin
lidhje me bandat e vendeve fqinjë. Brenda në Shqipëri kishin baza në Tiranë.Kishin krijuar lidhje me bandat e
Tiranës sidomos pas njohjeve në burg. Shumë automjete vidheshin në vendet e BE-së,duke u synuar kryesisht
automjetet që lëshoheshin me qera nga vendasit në BE,apo në bashkëpunim me persona të veçantë që kishin
makina të shtrenjta dhe të siguruara. Kjo bëhej duke simuluar vjedhje,për të marrë siguracionet.Bëheshin
dokumente fiktive që ua shisnin anëtareve të bandës, pasi vinte në Shqipëri,personi i huaj bënte një denoncim
sikur ua kishin vjedhur në Shqipëri dhe merrej siguracioni,në vendet e tyre. I huaji vinte si vizitor dhe ua shiste
makinën në Shqipëri anëtarëve të bandës dhe bënte deklarim në policinë shqiptare.”300
Në të njëjtin argument është edhe mendimi i një eksperti tjeter për këtë bandë, i cili nënvizon se “… çobenët ishin
më të rafinuar dhe më të moderuar,ata nuk bënin gjëra të hapura.Me grupet jashtë Korçës ishte aktive “banda
e Çobenve“. Ata merreshin me:trafik vizash dhe falsifikimin e tyre,me trafik droge.”Banda e Çobenëve“lidhej
edhe me mafien maqedonase, greke. Biznesmenët grekë jo të ndershëm gjenin mbështëtje tek kjo bandë.”301

295 Intervista me një ish Drejtor Policie, Korcë, shtator2015.
296 Interviste me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korcë, shtator 2015
297 Lexo Balkanweb http://balkanblog.org/2008/05/01/mihal-delijorgji-und-der-bandën-mord-um-florian298 Intervistë me Avokat Ish Drejtues Hetuesie ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korcë, shtator 2015.
299 Intervistë me ish prokuror Apeli, Korçë shtator 2015.
300 Intervista me ish Drejtor Policie, Korcë, shtator 2015. Intervista me ish Drejtor Policie, Korcë shtator 2015.
301 Intervistë me Avokat,ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendshme, Korcë, shtator 2015.
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Mosha e anëtarëve të bandave ka qenë nga 14 vjeç deri në 25 vjeç. Mosha mesatareishte 25 vjeç. Ka pasur disa
eksponentë madhorë siçu tha më lart, por mosha mbizotëruese ka qenë e re.Ka pasur anëtarë deri në 13 -14 vjeç,
në rolin e informatorëve apo ruajtësve.
“Arsimimi ka qenë i ulët, fillimisht kanë qenë adoleshentë dhe të tjerët deri në moshën 25 vjeç. Bandat kanë pasur
element me precedentë penalë që para 1990, por shtimi i numrit të vrasjeve ka qenë mbas 1997;lehtësia dhe
ekspozimi i armëve dhe dobësimi i shtetit bëri që bandat të merrnin karakter të konsoliduar.”302
Nga veprimtaria kriminale e bandave kriminale ka pasur gjenerim të të ardhurave. Megjithatë nuk ka të dhëna
të sigurta se ku dhe si janë shpenzuar paratë. Supozohet se burimet financiare të tyre kanë shkuar në biznese të
ndryshme ndërtimi: ”Banda e 5 dyqaneve, merrte tendera kryesore tëpastrimit të rrugëve. E merrnin tenderin si firma
dhe e shisnin tek firma të tjera, pra firma fantazmë dhe i shisnin tek firma të tjera”.303 Ka dyshime të arsyeshme që
eksponentë të bandës së çobenëve kanë themeluar firma apo pronarë biznesesh (krerët) dhe kanë kryer investime
publike nga tenderat e Bashkisë, ndoshta edhe në investimet e fundit të kryera në këtë qytet . Supozohet se anëtarë
të rëndësishëm të të dy bandave kanë në pronësi: Lokale të Llotarive,basteve,lokalet e shërbimi,hotele luksoze,etj.
Ky konstatim jo i vërtetuar duhet të jetë një objekt i shërbimeve ligjzbatuese, pastrimit të parave etj,për të dalë në
përfundime kategorike. Më poshtë i kthehemi edhe një herë situatës sociale dhe kulturore për të kuptuar kushtet në
të cilat janë formuar dhe zhvilluar organizatat kriminale në qytetin e Korçës.

Kushtet Social-Kulturore
Në Korçë, mbas rënies së sistemit ateist, filluan të ekspozohen edhe ndarjet e para me karakter fetar. Ndërsa ndarjet
etnike kanë patur një fryrje artificiale. I ndodhur në kufi me Greqinë dhe Maqedoninë, ky qytet ka pasur ndikime
të shteteve fqinje ashtu dhe minoritete të këtyre shteteve.Për minoritetin maqedonas, ka një pranim zyrtar nga
Shqipëria që para monizmit.Ata janë në zonën e Prespës. Për minoritetin grek ka pasur debate të vazhdueshme.
Ndërkohë që nuk rezulton numër aq sa pretendohet nga shteti grek,sipas autoriteteve shqiptare ndoshta mund
të ketë një numër të pasaktësuar personash me prejardhje greke si pasojë edhe të lëvizjeve shekullore ndërmjet
popullsive fqinje,por edhe ndikime për interesa të caktuara. Një pjesë e grupit etno-kulturor vlleh ka pretenduar
vazhdimisht kombësinë greke. Sipas tyre, kjo kombësi ishte e mohuar nga komunizmi padrejtësisht, ndërsa sipas
studiuesve dhe autoriteteve shtetërore, ky pretendim është nxitur artificialisht nga qarqe të caktuara në shtetin
grek.
Besimet fetare kanë qenë të ndryshme, por mbizotëronin dy kryesore.Kryesisht besimi ortodoks dhe ai mysliman.
Tradicionalisht qyteti i Korçës që në kohën e pushtimit osman ishte i ndarë në myslimanë e ortodoksë.304 Popullsia
myslimane ishte më e pakët në numër, e banonte në pjesën e qytetittë quajtur Kasaba. Ajo përbëhej nga 5 lagje:
Lumi, Sahati, Qoshku, Radaneci dhe Kull e Hirit. Ajo ushtronte kryesisht bujqësinë (banorët e lagjes Radanec) merrej
me administrimin e Vakëfit të Iliaz Mirahorit (Mytevelinjtë), ose ishin zyrtarë të administratës së Perandorisë
Osmane.Tregu ndodhej midis dy pjesëve, Varoshit e Kasabasë.Popullsia e krishterë banonte në lagjen Varosh. Ishte e
organizuar në Komitetin Ortodoks, që drejtohej nga një forum i zgjedhur, dhimojerondia ose Këshilli iPleqve.Varoshi
përbëhej nga 9 lagje: Penço, Manço,Mando, Mano, Qiro, Barç, Barç i Vëllehve, E re, e Varosh i Poshtëm e lagjja e
“Shën Mërisë”.Pra ndarja fetare ka qëne e trashëguar prej kohës së Perandorisë Osmane. Edhe shtrirja e popullsive
përkatëse fetare vazhdon edhe sot t’i ruajë konturet që nga koha e Perandorisë Osmane.
Siç shihet edhe nga emërtimet, “Lagjia e Vllehëve“ ka pasur emërtimin e grupit etnik kulturor që shtrihej tek Kodrat e
Qytetit në lindje të saj.Ky pozicion ruhet pak a shumë edhe sot, pjesë ku banojnë edhe banorë të grupit etnik vllah dhe

302. Intervistë me Avokat,ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendshme shtator 2015.
303. intervistë me ish Drejtor Policie ne Qarkunë Korçë shtator 2015
304. Shiko faqen zyrtare të Bashkisë së Korcës në bashkiaKorçë.gov.al/images/revista/.../4_qyteti_im., aksesuar më 11 tetor 2015.
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ku janë më të përqëndruar. Aktualisht ata janë shpërndarë në tëgjithë qytetin. Edhe Lagjia e myslimanëve vazhdon
të konturohet në Lagjen “Radenec” aktualisht edhe sot, e cila është Lagjia rreth xhamisë, apo Lagjia 7 dhe Lagjia
“Radenec” në jugperëndim të qytetit. Deri në vitet 1960 lagjet e myslimaneve dhe të krishterëve i ndante Lumi i
Korçës që shërbente si kufi fizik ndarës. Më vonë gjatë monizmit (ndoshta edhe me motive ideologjike për të zhdukur
ndarjen edhe në memorie), lumi u devijua dhe u krijua në vend të tij “Bulevard Stalin”,sot shëtitore “Fan Noli”. Në vitin
1927 ortodokësit janë gjithashtu të pranishëm në të gjithë territorin e vendit, me përjashtim të Kosovës/Kukësit,
duke qenë të përqëndruar më së shumti në Berat, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër.305 Ndërsa sipas INSTAT 306 ortodoksët
janë në Korçë (16 për qind) në vitin 2011. Në fakt ky numër është kundërshtuar nga Kisha Ortodokse Shqiptare, dhe
ka pasur tensione në lidhje me vërtetësinë e numërimit, duke dalë në pah edhe tensione relative fetare.307 Megjithatë
kultura e qytetit dhe faktorët e pjesës së parë i kanë absorbuar në pjesën më të madhe këto tensione.
Qytetarët korçarë kanë qenë historikisht tolerantë ndaj besimeve përkatëse. Për këtë fakt është e tepërt të
komentohet.308“Nëse sot pranohet që mes komuniteteve fetare ka tolerancë dhe bashkëjetesë, kjo nuk duhet
të interpretohet në rrafsh sipërfaqësor” thotë për Radio ”Deutsche Welle” në shqip, Prof.Dr. Zyhdi Dervishi,309
“Shqiptarët janë dalluar në shekuj për një tolerancë unike ndërfetare, gjë e cila ka lidhje edhe me vetë historinë e
pranisë dhe bashkëjetesës së besimeve të ndryshme fetare në trojet e populluara nga shqiptarët si pasojë e ndarjes
së krishtërimit administrativisht në dy pjesë, në ritualin roman (perëndimor) dhe atë bizantin (lindor) me anë të
vijës së Teodosit” që kalon diku mes lumenjve Shkumbin dhe Mat të Shqipërisë, ashtu edhe si pasojë e përqafimit të
Islamit kryesisht për t’i rezistuar asimilimit prej sllavëve dhe grekëve në fund të shekullit XVIII dhe XIX.” 310
Një ndikim për këtë fakt, ka disa mendime që ia atribuojnë edhe sistemit monist, i cili e ndaloi tërësisht fenë dhe
nxiti martesat ndërfetare.
“Korça në përgjithësi ka patur marrëdhënie të mira ndërfetare midis të krishterëve dhe myslimanëve,por ka patur
edhe koncepte që njerëz të njërës fe,kanë përjashtuar tjetrën në mënyrë të nëndheshme.Gjatë kohës së diktaturës
marrëdhëniet martesore ishin të mëshuara të ndodhnin midis feve të ndryshme ,pra diktatura në njëfare mënyre
i lidhi fort njerëzit, pa pasur ndasi fetare në këtë aspekt. Kjo nuk ka qenë në interes të politikës mbas 1990.” 311
Pati përpjekje prej partive politike të mbështeteshin në përkatësitë fetare të qytetit. Ka gjasa të kenë cënuar disi
tolerancën fetare pavarësisht deklaratave publike paqësore në emër të tolerancës fetare. Ka të dhëna sporadike
që pati tendenca për të cënuar vlera që jane delikate, të shenjta dhe unike për qytetine Korçës si dhe për vetë
shqiptaret në tërësi.312 Për këtë do të duheshin studime të veçanta.
së Pesë dyqaneve,të cilët në masën më të madhe ishin në lagjen e myslimanëve (siç u konfigurua me lart). Segmente
të interesuara fetare kanë ndikuar në të dy anët. Jo rastësisht Banda e “5 dyqaneve” ishte në. lagjen tradicionale
të myslimanëve , ku ishte edhe xhamia e tyre ,bile edhe selia e PD-së, ishte në këtë lagje. Edhe “Çobenët“ishin në
lagjen e të krishterëve, edhe selia e PS ishte po në këtë lagje. Në bandën e”Çobenëve’ kishte vetëm të krishterë
përgjithësisht dhe në të 5 dyqaneve shumica myslimanë me ndonjë përjashtim. Por ata midis tyre edhe kishin
lidhje shoqërore private,për këtë ata janë sakrifikuar nga partitë politike313 Të njëjtat opinione jepen edhe nga dy të
intervistuar të tjerë .“Bandat brenda territorit të Korçës kanë pasur edhe një lloj ravijëzimi fetar, Myslimanët dhe
Ortodoksët. Ka qenë e njohur përplasja për ndërtimin e Kishës Ortodokse në Lulishten “Vangjush Mio”. Bile Banda

305 Shiko Erebara,Gjergj në Open Data, aksesuar tek http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/670/Popullsia-sipas-religjionit-1923-2011 në 15 tetor 2015.
306 Enkeleda Cami “Detaje mbi Popullsine sipas Qarqeve’, 21.05.2013, INSTAT, aksesuar në objektiv.al/instat-detaje-mbi-popullsine-sipas-qarqëve, 20 tetor 2015.
307 www.e-zani.com/.../kisha-ortodokse-reagon-ndaj-cens. 20.12.2012 aksesuar ne tetor 2015
308 Shiko foto dhe komente nga Blogu Korca Tradicionale në korcatradicionale.blogspot.com/.../FOTO%20NGA%2., aksesuar në 15 tetor 2015.
309 Shiko gjithashtu në Wikipedia aksesuar tek https://sq.wikipedia.org/.../Harmonia_fetare_në_Shqip, 20 tetor 2015.
310 Lexo Genc Myftiun “Besimet Fetare” akesesuar në http://www.shqiperia.com/tr/besimet_fetare.php , 21 tetor 2015.
311 Interviste me ish prokuror i Apeli Korçë, shtator 2015.
312 Gilles De Rapper. Religion in post-communist Albania: Muslims, Christians and the concept of ’culture’ (Devoll, South Albania). Anthropological Notebooks, 2008, 14 (2), pp.31-45.
313 intervistë me ish prokuror i Apelit Korçe, shtator 2015
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e 5 dyqaneve ndikonte që të ngrihej Xhami në këtë vend,ku ajo e quante si të sajin në këtë zonë territoriale ,pra në
zonën e saj të influencës. Megjithatë ky përcaktim I aspektit fetar nuk është absolut, ka pasur edhe përjashtime ku
disa eksponentë fetarë kanë qenë me përkatësi fetare të ndryshme.” 314
Ky ka qenë një pohim i prerë, por pa shpjegime të mëtejshme nga të intervistuarit. “Ka pasur një lloj mbështetje
ndërfetare për secilin grup”.316 Megjithatë, përfundimi të cilin po e shohim edhe sot, është se Qytetaria e Korçës
mirëkuptoi besimin fetar duke e parë atë si vlerë dhe jo si dallim social. Intelektualët, njerëzit me ndikim në qytet, por
edhe vetë popullsia e kulturuar e këtij qyteti nuk manifestuan ndonjëherë dukshëm qëndrime ekstreme. Fakt është
që sot ka një harmoni thuajse të plotë ndërfetare, dhe partitë politike nuk kanë më interesa të shprehura ndërfetare
përveçse vizitave ceremoniale fetare.
Ka të dhëna sporadike edhe të ndikimit të shërbimeve të huaja në veprimtarinë e këtyre bandave. Veprimtaria
e bandave sa erdhi dhe po bëhej më e sofistikuar në aspektin ekonomik,” Një anëtar Bande, prototip ,u lidh me
grekët,u mor me tregëtine e ikonave, me kontrabandë floriri, kontrabandë veprash antikiteti,u përfshi në“skandalin”e
Varrezave të Boboshticës” dhe ky person u fsheh në Greqi317-Sipas një gazetari edhe personi që ishte në krye të
Komitetit të Shpëtimit Kombëtar ”ka dyshime që është përfshirë në veprimtari inteligjente dhe kriminale trafikimi”.318
Po ky person u ka bërë thirrje Presidentit të Republikës në vitin 1997 që të falen rreth 40 anëtarë të bandave rivale
në Korçë. Ky person është i përfshirë në politikë si eksponent i njërës prej partive politike në emigracion në një shtet
fqinj.Gjithashtu ky person ka qenë ish-punonjës i Sigurimit të Shtetit.”319

Faktorët Institucionalë favorizues të strukturave
kriminale në qytetin e Korçës
Organet ligjzbatuese të fillim-viteve 1990 kanë qenë më të vonuara në përshtatjen me realitetet e reja që po
vinin. Kështu në performancën e këtyre organeve ka mundësi të ketë ndikuar edhe tronditja strukturore përgjatë
reformave që pasuan ndryshimin e sistemit. Po kështu reformat e ndërmarra nga qeveritë e shkuara kanë qenë jo të
gjitha të suksesshme.Reformat politike në fillim-vitet 1990 sollën edhe një luftë politike,e cila konsistoi në ndryshim
të personelit ligjzbatues, sipas orientimeve politike, shkrirje strukturore të organeve ligjzbatuese. Koha e dashur
deri në krijimin dhe vënien në funksion të strukturave të reja, solli një vakum i cili u shfrytëzua dhe u perceptua me
shpejtësi nga kriminaliteti,si një hapësirë veprimi dhe mungesë rreziku për ta. Strukturat e reja të reformuara,jo
rrallë paraqiteshin inefiçente.
“Mungonte puna operative e policisë. Ka pasur mungesa të përpunimit me bashkëpunëtorë,sepse këta i
dekonspironin.Ne në kohën e mëparshme punonim me të krijohej besimi i duhur nga brenda.Shërbimet
inteligjente ishin dhe janë të dobëta”… Infiltrimi është mjaft i nevojshëm. Shihet qartë që nuk ka ndjekje penale
për “drogë në bashkëpunim”si vepër,sepse reduktohet në vepra penale në: “drogë në përdorim” dhe jo transport
apo “trafik narkotikësh”. Mungon profesionalizmi, kam rezerva për policinë gjyqësore, mungon lidhja organike
Polici Gjyqësore-Prokurori si dhe ndërveprimi efikas me Policinë e Rendit,punohet pa përgjegjësi në kohën e
sotme…320

314. Intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme shtator 2015
315. Intervistë me Ish Drejtorin e Policise ne Qarkun Korçë, shtator 2015
316. intervistë me ish prokuror i Apelit Korçe shtator 2015
317. intervistë me Avokat ish Drejtues, Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korçë,shtator 2015
318. Lexo Urim Gjata “Ish-komunistët socialistë nderojnë inspektorët e UDB-s Serbe”, tek http://www.akllapi.net/t845-urim-gjata-ish-komunistet-socialist-nderojne-inspektoret-eudb-s-serbe , 29/01/2009.
319. Intervistë me Gazetar, Korcë, shtator 2015.
320. Intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korçë, shtator 2015.
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Pra, ka të dhëna konkrete që agjencitë ligjzbatuese për faktorë të caktuar të sipër-përmendur, të dobësoheshin dhe
bëri që krimi të gjente hapësira logjistike, ekonomike, ndërlidhje dhe bashkëpunim me krimin jashtë kufijve. Mund të
dilet në një përfundim relativ: Realiteti i ri pas ndryshimit të sistemeve i ka gjetur thuajse të papërgatitura organet
ligjzbatuese shqiptare.
“Një ndikim të keq kanë pasur edhe juristët 6 mujorë.Në Korçë,si Policë Gjyqësorë erdhën 21 veta. Një pjesë e tyre
merrnin para, prishnin provat në vendngjarje.Psh. Ata (6 mujorët) kur u hoqën nga puna,lanë në 1996 rreth 70 dosje
vrasjesh që u duhej dhënë një drejtim. Juristët “6 mujorë” i kishin dëmtuar provat dhe dosjet shpesh ktheheshin për
plotësim hetimi.Juristët “6 mujorë” i kanë dëmtuar masivisht hetimet në atë kohë.” 321
“Strukturat krimonale dhe bandat duhet të kishin një periudhë të gjatë kohe dhe numër të madh anëtarësh,duke
realizuar një numër të madh krimesh. Por në praktikën e punës tonë ne nuk e kemi pasur të parë në këtë këndvështrim,
pra si organizata kriminale.” 322
Sa me sipër e tregon edhe fakti që grupe rrugaçërore,që bënin krime të lehta të thjeshta,nuk mbijetuan gjatë ato u shpërbënë,realiteti i ri kërkonte edhe sofistikim të krimit. Ato grupe që u adoptuan në këtë realitet pësuan
transformim rrënjësor të strukturës,organizimit dhe veprimtarisë së tyre.
“Psh. i ashtuquajturi “Grupi i ”Shën Triadhës” nuk funksionoi gjatë. Krimet e tyre ishin krime të lehta apo veprime si
kundërvënie ndaj grupeve të tjera që i binin në qafë, si rivalitet midis tyre. Ky grup u shkatërrua tërësisht në 1998
dhe anëtarët e kësaj bande nuk u rekrutuan nga bandat e tjera.” 323
Një fenomen i ri i panjohur më parë (gjatë periudhës së komunizmit) ishte bashkëpunimi i strukturave shtetërore
me këto grupe kriminale. Mbështetja politike si dhe mbështetja e segmenteve të caktuara shtetërore ndikoi tek
grupet kriminale, drejt një faze të re riorganizimi, duke u theksuar më tepër rrezikshmëria. Këto grupe morën formë
e strukturë të rregullt, me drejtues, zëvendës, ekzekutorë, ndërmjetës, financierë, informatorë, funksione tipike të
organizatave kriminale, duke rritur rrjetin e tyre. Rrezikshmëria më e madhe, që pati edhe ndjeshmërinë publike më
të madhe, ishte aksesi i drejtpërdrejtë i këtyre organizatave tek organet ligjzbatuese si Gjykatë, Prokurori, Polici,
Ministri të caktuara, etj.
“Anëtarët (në mes vitet 90) kishin lidhje me eksponentë të lartë të Ministrisë së Rendit, eprej ku dekonspiroheshin
veprimet e policisë .Unë e kam kuptuar këtë fakt kur çoja informacion dhe anëtarë të bandave më bënin karshillëk
në rrugë duke më thënë: ”Ti ju ke çuar (x) informacion për ne …“ , duke ma bërë si formë presioni, “që ka të tjerë
mbi ty dhe mos u merr me ne se do ta pesosh” .Banda e “Pesë Dyqaneve” kishte radio policie me të cilat përgjonte
veprimtarinë tonë, e , kishin edhe njerëzit e tyre brenda Policisëe Shpesh herë veprimet tona operative dështonin324
“Kanë pasur akses të drejtpërdrejtë në polici,e bile kishte raste që në ngjarje të caktuara mund të vinin anëtarë të
bandave dhe të ndikonin tek policët në atë kohë, bile të prishnin provat e të manipulonin dëshmimtarët.” 325
“Organet e rendit të policisë dhe organet e hetimit dhe mbledhja e të dhënave operative(SHIKU) nuk kanë qenë në
performancë të mirë.Nuk zbulonin mirë faktorët,bashkëpunëtorët, nuk fiksoheshin mirë provat e ngjarjeve. Mungesa
e profesionalizmit ka qenë evidente.Bile edhe vetë procedura penale ngarkonte me hetim një oficer policieqë nuk
kishte mbaruar juridikun dhe jo hetues të mirëfilltë. Një pjesë e mirë e stafeve të organeve ligjzbatuese nuk kishin
stazh apo përvojë për metodën e zbulimit,mbledhjes, administrimit,trajtimit të të gjithë të dhënave.Ka pasur një
dobësi të theksuar, përveç presionit direkt politik. Prandaj kishte trajtim të veprave penale të këtyre bandave, si
vepra penale ‘në bashkëpunim“dhe jo si “organizatë kriminale“kur në fakt mund të kishte vend të trajtoheshin si të
tilla…” 326

321 Intervista me njëIsh Drejtor Policie, Korçë, shtator 2015
322 Intervistë me Ish Prokuror i Apelit, Korçë, shtator 2015.
323 Intervista me një Ish Drejtor Policie, Korçë, shtator 2015.
324 Intervista me njëIsh Drejtori Policie shtator 2015
325 intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetuesie ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korçë,shtator 2015.
326 Itervistë me Ish Prokuror i Apelit, Korçë, shtator 2015.
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“Këto grupe, sidomos “5 dyqanet”, kanë patur ndikim të fuqishëm në Gjykatë (ata merrnin përsipër edhe ndërhyrje
për zgjidhje çështjesh të caktuara qoftë edhe jo penale (aludohet për civile), ndërsa në Prokurori kishin më pak
ndikim. Në Prokurori ndikonin më pak, sepse Prokuroria qe një organ i centralizuar dhe me lidhje me policinë,por
sidoqoftë kishin ndikim. Ndërsa me avokatët kishin lidhje të fuqishme gati miqësore, deri sa ata vinin në varrimet e
anëtarëve të bandave që qenë vrarë” 327
“Në gjyqësor ka pasur njerëz që kishin afërsi me këto grupe. Bile avokatë të bandave kundërshtare ishin avokatë me
influencë politike të kundërta, psh.bandën e 5 dyqaneve e mbronte një avokat që ishte i njohur si mbështetës i PS
dhe e anasjellta .Pra bandat edhe në kohët e disfavorshme politike të tyre,shfrytëzonin burimet politike rivale.” 328
“Në gjyqësor grupet qartësisht kanë pasur akses në segmente të caktuara.Por unë nuk jam që gjykata është e
korruptuar, sesa e ndikuar. Kur ndodhte një vrasje ishte shumë e vështirë të gjendej prova,nuk bëheshin përpjekje
për t’u mbrojtur dëshmitari okular,apo të fiksoheshin thëniet e tij në kohën e duhur. Evidente ishte që prokuroria dhe
policia kishte më tepër ndikim nga bandat, sesa gjykata329.
Gjithashtu në vitet 1990 deri në mes të viteve 2000 ka pasur mangësi të theksuar bashkëpunimi ndër-institucional,
deri në ekstrem, psh. ”ka pasur raste kur Zyra e Gjendjes Gjyqësore pranë Ministrisë së Drejtësisë ka sjellë dëshmi
të pastra penaliteti për një të pandehur, anëtar i një bande (EG) rreth vitit 1998, kur ky dihej botërisht që ka qenë i
proceduar dhe i dënuar për vepra penale si anëtar aktiv i bandës. Mbase kjo ka ardhur nga mungesa e sistemimit dhe
kompjuterizimit të të dhënave apo nga manipulimi i qëllimshëm - kjo nuk dihet saktësisht 330.
Një ndikim tërësisht negativ ka pasur edhe kuadri ligjor dhe nënligjor i miratuar nga Parlamenti dhe ekzekutivi
në kohë të ndryshme. Ky kuadër ligjor ka ndikuar drejtpërsëdrejti në aspektin e trajtimit të veprave penale apo
parandalimin e tyre, rrjedhimisht një performancë e rritur e veprimtarisë kriminale të rrjeteve kriminale. Një shembull
tipik është Ligji Nr.8202, Datë 27.03.1997 “Për Amnistinë”. Nën pasojat e këtij ligji, gjykatatat kanë bërë lëshime
ligjore për pothuajse të gjithë anëtarët e bandave. Sidomos për ata që qenë dënuar për plagosje, armëmbajtje pa
leje (shumica e veprave të grupeve kriminale të Korçës kanë qenë në këto kushte).
Për ta ilustruar citohet Neni 2 i këtij Ligji: ”të gjithë personat, që ishin në ndjekje penale ose ishin të dënuar për kryerjen
e krimeve të përmendura në nenin 1, u falej 1/3 e dënimit nëse ktheheshin vullnetarisht në burg brenda datës 12.4.1997,
ndërsa të dënuarve me burgim të përjetshëm apo me vdekje u kthehet në 20 vjet burgim”. Shumë të dënuar për krime të
rënda, si vrasje etj., janë liruar për efekt të këtij ligji dhe mjaft të tjerëve u reduktohej ndjekja penale , duke përfituar
nga manovrime ligjore të dyshimta331 apo interpretime dykuptimshe të gjykatave.332 Kështu psh. një vrasje me një
plagosje të rëndë me pasojë vdekje, duhej të analizohej me kujdes nga organi procedues, për ta ndarë ‘fillin’ e hollë
se cila vepër realisht ka ndodhur. Por “taktikisht”, vepramund të klasifikohej tek kjo e dyta (plagosje me pasojë
vdekje) dhe të merrej përfitimi ligjor nga amnistia.
Të gjitha veprat penale “Plagosjet e rënda me dashje e kryer në bashkëpunim” dhe te ”Armëmbajtjet pa leje” të
parashikuara nga nenet 88/1-25, 278/2 të K.Penal për shkak të amnistisë së Ligjit Nr.8202, datë 27.03.1997 “Për
amnistinë” janë pushuar. Efekti i këtij Ligji u ndje menjëherëpas trazirave të vitit 1997. U pështjellua gjerësisht edhe
praktika gjyqësore. Pati raste që persona të dënuar jashtë shtetit për vepra penale të kryera jashtë u transferuan në
Shqipëri. Këto ndodhën duke u bazuar në Konventën e Këshillit të Evropës “Për transferimin e personave të dënuar”,
dhe të Konventës dypalëshe të datës 17.5.1997 lidhur mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe të dënuarit në këto vende
kërkuan lehtësim të dënimeve të tyre apo edhe lirim. Mjaft prej tyre përfituan realisht. Për këto shkaqe, janë liruar

327. Intervista me një Ish Drejtori Policie, Korçë, shtator 2015.
328. Intervistë me ish Prokurorit të Apeli, Korçë, shtator 2015.
329. Intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme , Korçë,shtator 2015.
330. Intervistë e një gazetari, Korçë, shtator 2015.
331. Vendimi Nr.356 date 03.09.1997 I Gjykates se Apelit Tiranë (lehtëson anëtarë të bandës se pesë dyqaneve)
332 .Anila Rama “Amnistia perfitojne 300 të dënuar http://www.webalbania.com/News/print/sid=1297.html
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nga Gjykatat Penale të niveleve të ndryshme persona të dënuar jashtë shtetit dhe që gjetën mundësi të arratisen
më pas përsëri në vendet e BE-së. Duke vënë re dukuritë e mësipërme, Gjykata e Lartë ka nxjerrë edhe një Vendim
Unifikues Nr.154 Datë 08.12.1999. Ky vendim unifikon praktikën gjyqësore të ‘çorientuar’ në lidhje me shtrirjen e
ligjit penal shqiptar në kohë dhe hapësirë, në rastin e veprave penale të kryera nga shtetas shqiptarë në një vend të
huaj,333 duke u prerë hapësirat ligjore këtyre personave. Megjithatë nuk ka të dhëna se sa është numri i personave
me “background“ kriminal që përfituan nga rasti deri në zbatimin e Vendimit Unifikues të mësipërm.

Përfshirja direkte e Politikës dhe e strukturave
të tyre ne strukturat kriminale
Në qytetin e Korçës ka një perceptim publik për përfshirjen e forcave politike kryesore me grupet kriminale. Aq
shumë publike ishte kjo, sa këto grupe kriminale si:
”Banda e “5 dyqaneve” me bandën e “Cobenve” dhe disa nga familjarët e tyre firmosën një akt pajtimi në selinë e
Bashkisë së qytetit të Korçës në 16mars 1997 dhe në praninë e Bashkiakut të asaj kohë”.334 Lidhja me politikën
ka qenë e hapur. Me ndryshimin e sistemit, grupet delinkuente ekzistente të kohës së Komunizmit, (5 dyqanet dhe
bandat Radeneci), u pozicionuan me PD-në, pasi vetë kjo parti në këtë zonë nuk afroi njerëzit e pastër por afroi
këtë kategori njerëzish që i përdori në kohën e tranzicionit,në shpërndarjen e ekonomisë, privatizimet, shitjet,
vjedhjet e ndërmarrjeve që shkatërroheshin. Ata u përdoren për kërcënime ,për presione politike ndaj qytetareve të
thjeshtë ,gjobëvenie ndaj bizneseve, apo si “mburojë” e biznesmenve të djathtë. Psh. një biznesmen me orientim
“djathtas “, kur transportonte cigare me automjete,duke qenë rrugët e pasigurta në atë kohë,merrte nja 5 pjesëtarë
të kësaj bande me armë që t’i ruanin transportin e mallrave. Gjobëvënia funksiononte me letra kërcënuese, bënin
terror psikologjik për t’i frikësuar njerëzit. Politikanët e djathtë ishin të ekspozuar hapur,anëtarë të bandës vinin në
mbledhje të kryesisë së PD,organizonin mitingjet e kësaj Partie sikundër prishnin mitingjet e PS”.335
Është i njohur fakti se vjehrri i njërit prej anëtarëve kryesorë të bandës së “Pesë Dyqaneve”(E.G.),vdiq nga ataku
në zemër,në një miting ku merrte pjesë Presidenti i asaj kohe, pas të cilit ishte fans fanatik; shkak i vdekjes ishin
emocionet në këtë takim.
Në Bashki kishin lidhje të dyja bandat. Më shumë ka qenë PD në atë kohë, më pak PS. Me punonjësit dhe
administratën e Bashkisë kishte lidhje të fortë sidomos banda e “Pesë Dyqaneve”. Banda merrte tendera kryesorë të
rrugëve e të pastrimit. E merrnin tenderin si firma dhe e shisnin tek firma të tjera,pra firma fantazme dhe i shisnin
tek firma të tjera.Kjo përkrahje arrihej prej tyre sepse mund të ndryshonte kupola e Bashkisë, por administrata pak
ndryshonte.Përgjithësisht qe karakteristikë e PD-së.” 336
“Çobenët” kishin përkrahje politike nga PS-ja. Por nuk kishin aksesin e llojit të “5 dyqaneve“, pra PS që më e
moderuar dhe më e tërhequr në përkrahjen ndaj tyre dhe jo aq e ekspozuar” (Intervistë me një ish-Drejtor Policie
shtator 2015).“Në fshatra bandat kishin përfshirje në autoritetet vendore, por jo aq shumë sa në Bashkinë e Korçës
”5 Dyqansat” mund të ndërhynin për të marrë njerëz në punë. Deputeti X. kishte bashkëpunim fare të ngushtë, bile
ishte në rangun e tyre (gjykim i të intervistuarit).337

333 Lexo Revisten Juridike Gajus ne gajus.qëndra-list.org/.../Revista_GAJUS_EKSTRA_2.p.
334 Intervistë me gazetar, Korçë, shtator 2015.
335 Intervistë me një Ish Drejtori Policie, Korçë, shtator 2015.
336 Intervistë me njëIsh Drejtor Policie, Korçë, shtator 2015.
337 Intervistë me Avokat Ish Drejtues Hetuesie ne Degën e Punëve të Brendëshme, Korçë,shtator 2015.
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“Të dyja palët qenë të përfshirë bindshëm në politikë edhe mbështetje politike. Banda e “5 dyqaneve“ instruktohej
sistematikisht nga Deputeti X.. Ai i mblidhte qëllimisht para zgjedhjeve.”Banda e 5 dyqaneve“ ka marrë kutitë
e votimit dhe ka futur votat duke u përdorur kjo bandë për manipulim zgjedhjesh nga politika. Në mitingjet e
tyre anëtarët e bandës ishin të parë, bile dhe në prishjen e mitingjeve të kundërshtarëve. Kjo ishte karakteristikë
për të dyja palët,por sidomos ata të “5 dyqaneve”ishin më të egër dhe konsistentë. Ata bashkëpunonin edhe me
komunitetin egjiptian të Lagjes “Radenec”.” 338
Në fakt nuk qe e veshtirë të dallosh aktivizimin e këtyre bandave pasi anëtarë të tyre ekspozoheshin pa frikë në
komisionet e numërimit të votave në qendrat e votimit. Ka raportime që deri në votimet e fundit të zgjedhjeve
bashkiake ish-anëtarë të bandave, jo të organizuar por në mënyrë sporadike, kanë qenë në rolin e simpatizantëve të
partive pranë selive të këtyre partive.
“Politika e ka goditur në kohën time rreth 10 deri 15 herë policinë. Emëronin drejtues pa integritet e të paaftë. Unë
kam ndjerë presionin e politikës direkt. Kam zënë njëherë 8 autorë vrasjesh brenda një dite. (ishte mundim dhe
rrezik i madh për atë kohë), dhe nuk merrej përsipër nga Tirana transporti i autorëve të kapur. Sot jetoj ne kushte
gati varfërie, edhe gruan ma kanë hequr nga puna 339.
Ky lloj pohimi vjen edhe nga profesionistë të një rangu më të lartë; konkretisht kemi pohime të natyrës:“Në organet
e prokurorisë ka pasur ndërhyrje politike nga eksponentë politikë ,bile edhe presione; ndikimet kanë qenë direkte dhe
indirekte, por veçanërisht edhe tek policia.” 340 Përfshirja e hapur e partive politike me strukturat e krimit ka qenë
e njohur. Strukturat kriminale përfshiheshin në mitingje politike, antimitingje, presione kundrejt militantëve rivalë,
zgjedhje, komisione,ku nga këto të fundit edhe mundësia e ekspozimit ka qenë e lartë. Sado të mohohet lidhja e
politikës me krimin është e pamundur të krijohet një perceptim i ndryshëm për publikun, kur vetë ekspozimi ka qenë
i hapur dhe faktik në sytë e qytetarëve të Korçës. Presioni ndaj profesionistëve ka qenë i hapur dhe i dukshëm duke
ndikuar në punën, profesionalizmin.Po ashtu edhe në emërimin e profesionistëve ligjzbatues.
“5 dyqanet ishin me PD dhe Cobenjtë me PS. Politika i shfrytëzoi në injorancen, hakmarrjen midis grupeve kriminale
dhe rivalitetet ndërmjet tyre, duke marrë prej tyre përfitime.” 341
Analiza e këtij punimi të çon në një hipotezë se grupet,bandat e ashtuquajtura,kanë pasur një nivel strukturimi dhe
organizimi që i përgjigjet mjaft përkufizimit të studiuesit, shkrimtarit, gazetarit, politologut dhe sociologut italian
Michele Panteleone (1911-2002). Çështja është se ka nevoje për studime më të thella për të dalë në përfundime
më kategorike.

Gjendja aktuale
Aktualisht në qytetin e Korçës nuk ndihet hapur veprimtaria kriminale e tyre. Shumë anëtarë të bandave kanë ikur
jashtë shtetit, janë eleminuar prej rivalëve ose janë tërhequr në jetën e tyre.
“ Grupi i 5 dyqaneve është por aktualisht ka rënë shumë, janë goditur, janë eliminuar, janë futur në burgje. Megjithatë
ekziston akoma një pjesë e mirë e padënuar, që janë gjysëm të tërhequr, por realisht nuk janë si në kohën e lulëzimit
të tyre 1996-1997-1998 deri në 1999, këto vite qenë kulmi i tyre”.342
Këto grupe aktualisht në Korçëe kanë plotësuar ciklin e tyre dhe janë të mbyllura. Nuk mendoj që janë në gjendje
latente, me rrezikshmëri të fshehur apo shpërthyese në të ardhmen.Kanë kaluar mbi 10 vjet dhe nuk ka raste të
ngjashme hakmarrjeje midis grupeve. Tashmë mosha e këtyre anëtarëve eshtë e madhe dhe ka bërë efektin e saj,
edhe rrethanat që ushqenin ato ngjarje kanë ndryshuar, nuk janë favorizuese për ta në Korçë.”343
338. Intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendëshme,shtator 2015.
339. Intervistë me Ish Drejtor Policie, Korçë, shtator 2015.
340. Intervistë me ish Prokuror I Apelit, Korçë, shtator 2015.
341. Intervistë me ish Prokuror I Apelit, Korçë, shtator 2015.
342. Intervistë me ish Drejtor Policie ne Qarkun Korçë, shtator 2015.
343. Intervistë me ish prokuror i Apelit, Korçë, shtator 2015.
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“Sot një pjesë e anëtarëve të bandave kanë mbaruar,janë degjeneruar prej mënyrës se jetesës se shthurur,një pjesë
kanë ikur,kanë ndërruar identitet,janë fshehur jashtë. Vetëm kreret e tyre kanë bizneset e tyre.”…Gjithsesi në Korçë
ka fund të strukturës kriminale përgjithësisht për to. Megjithatë trafiku i drogës ekziston,bile edhe në fshatrat e
Korçës psh .në Pojan, ka pasur një grup të organizuar më së miri. Por mungon profesionalizmi I policisë, aq sa nuk
i zë dot në kryerje e sipër të veprës, por i zë në tentativë.” 344
“Në qarkun e Korçës deri në 1994 kultivohej në mënyrë të organizuar bima e kanabisit në mënyrë masive. Pastaj
policia bëri ndërhyrje, derë më derë,duke proceduar penalisht edhe pleqtë.Por ka qenë dukuri masive në fshatra
malore dhe fshatra të rrëzës. Nga sot mund të jetë 1/100 e asaj që ka qenë në vitin 1994.” 345
Megjithatë nga ndodhitë aktuale nuk mund të pretendohet se nuk po krijohen struktura kriminale të reja. Sipas
ekspertëve, kemi një gjenerim të grupeve të reja sidomos në zonat rurale.
“Tani kanë dalë grupe të reja. Psh një grup i ri aktivështë “Grupi i Voskopit(emri i një fshati 8km larg Korçës)”.Ky
grup ka nja pesë vjet që eshtë I njohur;janë nga fshati i Voskopit.Shumica e tyre eshtë marrë dhe merret me trafik
droge,të qënieve njerëzore, trafik armësh.Kjo bandë e Voskopit ka pasur lidhje me PD –në ,pastaj me LSI-në,kanë
kaluar njëhere me PS-në, por tani janëpërseri me LSI-në”.346
Të dhënat e fundit tregojnë një trend negativ për qytetin e Korçës. Për here të parë u fol për laborator droge në
vitin 2015.347 “Operacioni antidrogë i koduar “Profesori”, në shtator 2015 është finalizuar me arrestimin e katër
personave në qytetin e Korçës, si dhe sekuestrimin e një sasie droge, armësh dhe një pajisjeje për përzierjen e vajit
të hashashit“ –Një veprimtari e kriminalitetit në lidhje me narkotrafikun shihet përsëri e rigjallëruar.348
Policia e Korçës, në kuadër të finalizimit me sukses të operacionit të koduar “Sporti 1”, ka bërë të mundur sekuestrimin
e 12 kg kanabis sativa, si dhe arrestimin e 5 personave posedues të saj, ndërsa është proceduar në gjendje të lirë një
shtetase. Sipas policisë, të arrestuarit kryenin veprimtarinë kriminale të shitjes dhe shpërndarjes së bimës narkotike
në qytetin e Korçës. Lënda narkotike u gjet e fshehur në banesën e T.P., ndërsa gjatë kontrollit, në cilësinë e provës
materiale u gjetën e u bllokuan 2 peshore elektronike, 7 aparate telefonike celular dhe një automjet i markës Alfa
Romeo”.349

Përfundime
Rezulton aktualisht një aktivizim i grupeve kriminale të trafikut të narkotikëve që përkon me tablonë e një situate
jo të qetë në këtë drejtim në Shqipëri. Studime të mëtejshme mund të japin të dhëna të mëtejshme për trendin e
këtij aktiviteti. Gjasat janë që strukturat kriminale të jenë transformuar, të jenë bashkuar me ato të mëparshmetnë
gjendje latente, ose të jenë krijuar struktura të reja të cilat ndoshta shfrytëzojnë edhe përvojën e strukturave të
vjetra.Strukturat kanë marrë trajta të reja, të përshtatura me kushtet aktuale ekonomike, sociale dhe politike.350
Ndoshta edhe në formën e Mafies klasike.

344 Intervistë me Avokat Ish Drejtuesish Hetues ne Degën e Punëve të Brendeshm shtator 2015
345 intervistë me Ish Drejtori Policie ne Qarkunë Korçë shtator 2015
346 Intervistë me Drejtori Policie ne Qarkunë shtator 2015
347 Lexo Flashnews 24 “Laborator për vaj kanabisi, drogë dhe armë, 4 në pranga në Korçë”, 23/09/2015 aksesuar në http://al.flash24.neës/kronike/laborator-pr-vaj-kanabisi-drogdhe-arm-4-n-pranga-n-kor-nbsp/ 20 tetor 2015.
348 http://shqiptarja.com/m/home/Korçë-sekuestrohen-12-kg-kanabis-arrestohen-5-perso (e dates 26 Korrik 2015)
349 Lexo tek Ora News “ Prita, Korçë, sekuestrohen kapen 800 kg kanabis, arestohen 4 poseduesit”, 28/09/2015, aksesuar http://www..oranews.tv/vendi/korce-sekuestrohen-800kg-kanabis-arrestohen-4-poseduesit/ , 15 tetor 2015.
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4. 4. Trafiku i lëndëve narkotike në Veri:
Rrjeti kriminal “Rruga e vjetër”

Autor: Fatjon Taipi 351

Hyrje
Në vitin 1999 afërsisht 836,000 banorë të Kosovës u shpërngulën nga vendbanimet e tyre drejt vendeve fqinje si:
Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe drejt vendeve të Bashkimit Europian si rezultat i luftës dhe sulmeve të NATO-s
mbi bazat e ushtrisë jugosllave. Këta banorë u mikpritën nga shtetasit shqiptarë në këto shtete dhe tek të afërmit
e tyre në vendet europiane.352 Në këtë frymë solidariteti u krijuan marrëdhënie të reja miqësore dhe tregtare të
këtyre banorëve me qytetarët që i strehuan dhe mikpritën ata. Pas mbarimit të luftës filloi rikthimi në Kosovë, por
dinamikat e jetës kishin ndryshuar. Banorët e shpërngulur e kishin të vështirë ri-integrimin sepse kushtet socioekonomike nuk ishin të favorshme.353 Mikpritësit kryesorë ishin shqiptarët nga veriu i Shqipërisë, të cilët vuanin ende
problemet sociale që kishte shkaktuar viti 1997.354 Në këtë situatë të mungesës së rregullit dhe stabilitetit social,
shumë individë ishin përfshirë në veprimtari të paligjshme, kryesisht në kultivimin e lëndëve narkotike.355
Të dhënat statistikore të siguruara nga Policia e Shtetit paraqesin një rritje në vijimësi të rasteve të evidentuara
dhe të zbuluara me ndalimin e autorëve të veprave penale, që i përkasin trafikimit të lëndëve narkotike. Vetëm në
operacionin “Dukagjini” në vitin 2014 u asgjësuan 136,468 bimë narkotike.356 Qarku i Shkodrës përfshin zona të
thella të cilat janë larg qendrave të banuara dhe që përbëjnë vende favorizuese për kultivimin e bimëve narkotike.
Këto zona favorizohen edhe nga kushtet klimatike, sidomos nga reshjet e shumta të shiut dhe burimet e shumta
ujore që kanë këto zona. Kultivimi i lëndëve narkotike në veriun e Shqipërisë fillon e shfaqet si dukuri në vitin 1996,
pastaj ky kultivim përhapet në të gjithë zonën e Veriut.357 Trafikimin e lëndëve narkotike në fillim e bënin ata individë
që ishin marrë më herët me kontrabandë cigaresh, kafeje dhe hekuri me Malin e Zi. Më vonë u krijuan edhe grupe
të tjera që e mblidhnin dhe e trafikonin për në vendet e Bashkimit Europian (BE).358 Grupet e ‘Veriut’ nuk janë grupe
që ishin përfshirë vetëm me trafikimin e lëndëve narkotike, por ata merreshin edhe me trafik armësh brenda vendit
dhe në Kosovë.359 Kultivuesit e lëndëve narkotike në fillim ishin fshatarët e thjeshtë, të cilët krahas punëve të tjera
bujqësore kultivonin edhë lëndë narkotike për qëllim fitimin ekonomik.
Kultivuesit pas vitit 2004 ishin më të pakët. Kultivimi në vitet 2004-2014 bëhej nga individë që merreshin vetëm
me këtë punë. Pasi ishin forcuar ekonomikisht, ata filluan të specializoheshin në teknikat e rritjes dhe tharjes
së lëndës narkotike. Ata filluan të grupohen në grupe të vogla me lidhje farefisnore dhe lidhje miqësie. Lëndët
narkotike i kultivonin në zona të thella dhe në tokë që nuk kishte pronar. Fuqizimi i kultivuesve tregohet edhe
nga kundërpërgjigjia që i bënë forcave të policisë në operacionin “Dukagjini” në vitin 2014. Kultivuesit, lëndët që

350. Lexo tek Gazeta Mapo deklaratën e Arben Gaçit “Mbrojtëm votën me njerëz influentë përballë banditëve të PD”, 14/09/2015 aksesuar tek www.mapo.al/.../mbrojtem-votenme-njerez-influente-, 20 tetor 2015.
351. Fatjon Taipi ka lindur në Shkodër, vend në të cilin ushtron profesionit e psikologut nga viti 2007. Fatjoni është i angazhuar në mësimdhënie në Universitetin e Shkodrës “Luigj
Gurakuqi”. Ka marrë pjesë në disa projekte kërkimore shkencore dhe konferenca brenda dhe jashtë Shqipërisë. Nga viti 2011 ndjek studimet doktorale për Psikologji në Universitetin
e Tiranës.
352. Oxford Univeristy Press. 2000. The Kosovo report, fq. 90.
353. Strategjia e rishikuar për ri-integrimin e personave të riatdhesuar. Prishtinë, maj 2010, fq. 8.
354. Gazeta Dita.Tirane. 17 Prill 2014. Rrëfimi i Majkos për eksodin e Shqiptarëve të Kosovës.
355. Krimi i organizuar në Shqipëri. Vlerësimi i Risku. Zhilla,F;Lamallari. B. Tiranë 2015. fq. 47.
356. Rezultatet e operacionit ne Dukagjin Policia e Shtetit. Tirane 22.08.2014. http://www.asp.gov.al/index.php/rezultatet-e-operacionit-ne-dukagjin
357. Intervistë me oficer Policie. Komisariati Pukë, Shkodër, korrik 2015.
358. Intervistë me Gykates të Krimeve të Rënda, Tiranë. shtator 2015.
359. Intervistë me Gykates të Krimeve të Rënda, Tiranë. shtator 2015.
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prodhonin ua tregtonin njerëzve që kishin miqësi ose lidhje shoqërore. Në këtë linjë veprimi, grupet e narkotrafikut të
veriut nuk paraqiten agresivë, sepse trafiku bëhet brenda rrethit të besimit dhe njohjeve. Ndërkohë lidhjet miqësore,
brenda rrethit të besimit, minimizojnë edhe përplasjet e dhunshme por edhe denoncimin në organet e policisë. Sië u
cek më sipër, lëndët narkotike kryesisht kanë si destinacion tregun europian dhe kjo kryhet përmes bashkëpunimeve
që blerësi ka me grupe shqiptarësh apo të huajsh. Kultivuesit nuk kanë njohje për “rrugët” ndërkombëtare të trafikut
apo dhe destinacionin. Trafikimi drejt tregut të BE-së bëhej nëpërmjet të afërmve të trafikuesve që jetonin në
shtetet europiane, ose lidhjeve miqësore me grupe të tjera brenda Shqipërisë. Një rast tipik ilustrues është edhe i
ashtuquajturi “Rruga e Vjetër”, që do të analizohet më poshtë.
Rrjeti kriminal në trafikun e lëndëve narkotike në operacionin policor “Rruga e Vjetër” paraqitet si një ndër rrjetet
më identifikuese të mënyrës se si funksionojnë rrjetet kriminale të zonës së veriut. Ky rrjet përbëhej nga individë
me shtetësi kosovare, shqiptare, maqedonase dhe zviceriane. Rrjeti funksiononte duke e blerë lëndën narkotike nga
prodhuesit në Shqipërinë e Veriut dhe duke e tregtuar në tregun e Zvicrës. Në këtë studim jemi ndalur në analizimin
e këtij rrjeti trafiku duke u fokusuar në profilet psikologjike dhe sociale të anëtarëve, faktorëve kriminologjikë dhe
historisë sesi ky grup është krijuar dhe organizuar në misionin e tij.
Metodologjia e këtij studimi është e ndërtuar mbi tre burime kryesore. Fillimisht janë shqyrtuar vendimet e Gjykatave
për grupet e trafikimit të lëndëve narkotike në veriun e Shqipërisë. Pas shqyrtimit është vendosur grupi që do të
studiohet dhe është marrë vendimi i Gjykatës së Krimeve të Rënda.360 Burimi i dytë është shqyrtimi i deklaratave
të policisë për aksionin e quajtur “Rruga e Vjetër”, artikujt e gazetave periodike për këtë aksion dhe hetimet e
gazetarëve për këtë grup. Burimi i tretë është informacioni i marrë nga intervistimi i ekspertëve që kanë qenë të
përfshirë dhe që kanë dhënë informacione të vlefshme rreth rrjetit të trafikimit të lëndëve narkotike. Për këtë studim
janë kryer 6intervista gjysëm të strukturuara. Janë intervistuar një gjyqtar, anëtar i trupit gjykues të çështjes, dy
pjesëtarë të grupit hetimor nga policia, një banor i zonës, avokati mbrojtës i disa anëtarëve dhe një gazetar vendor
që ka shkruar për këtë rrjet narkotrafiku. Në fund të mbledhjes së të dhënave nga këto burime është bërë analiza e
të dhënave cilësore dhe përshkrimi i këtij grupi.

Historia e rrjetit “Rruga e Vjetër”
Rrjeti “Rruga e vjetër” i kishte fillesat e tij në vitin 2009 në territorin shqiptar, por pjesë të këtij rrjeti kishin vite
që funksiononin në tregun zvicerian.361 Rrjeti u quajt “Rruga e vjetër”. Këtë emertim e mori nga policia, ku përmes
operacionit “Rruga e vjetër”, arrestoi në flagrancë gjashtë anëtarë të këtij rrjeti më 14 shkurt 2011.
Prokuroria për Krimet e Rënda, në bashkëpunim me drejtoritë e Policisë së Durrësit, Kukësit dhe Tiranës, si dhe me
autoritetet zviceriane, pas një hetimi të gjatë finalizuan me sukses operacionin ndërkombëtar “Rruga e Vjetër”. Në
këtë operacion u arrestuan : A.M, B.E, B.D, M.O, F.E dhe G. Zh.362 Në vazhdimësi të këtij operacioni u arrestuan edhe
3shtetas shqiptarë: K. N, lindur dhe banues në Bushat, A. T, lindur dhe banues në Fushë-Arrëz si dhe shtetasi A. T,
lindur dhe banues në Fushë-Arrëz363.
Ky grup kriminal e ka zanafillën e tij në Zvicër, ku A. M gjatë luftës së Kosovës kishte pritur bashkëatdhetarët
në shtëpinë e tij. A. M e kishte strehuar B. E për një kohë të gjatë dhe pas përfundimit të luftës kishin ruajtur
marrëdhëniet e tyre miqësore. Me kalimin e viteve miqësia e tyre ishte kthyer edhe në marrëdhënie tregtare, ku
kishin projekte për hapjen e një rrjeti bar-kafesh në Kosovë dhe Durrës.364 B. E kishte miqësi të vjetër me B. D dhe
M. O sepse ishin nga e njëjta krahinë e Kosovës. Këta individë ishin nën hetim nga autoritet e policisë së Zyrihut si
pjesëtarë të një rrjeti narkotrafiku me origjinë dhe bazë Ballkanin Perëndimor.365 Shtetasit kosovarë B. D dhe M. O
360 Vendimi nr 38. 25.05.2015. Gjykata e Krimeve të rënda. Tiranë.
361 Po aty. Fq 35
362 Agjencia e Lajmeve NOA. Dt.15.02.2011
363 Vendimi nr 38. 25.05.2015 Gjykata e Krimeve të rënda. Tiranë.
364 Intervistë me Avokatin mbrojtës. Tiranë. Gusht 2015
365 Vendimi nr 38. 25.05.2015 fq 36. Gjykata e Krimeve të rënda. Tiranë.
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kishin marrëdhënie miqësore të hershme me shtetasin A.T, i cili kishte qenë oficer policie në Komisariatin e Pukës.
B.E ishte njohur me shtetasin maqedonas G.Zhnë Zvicër sepse kishin transportuar disa plaçka dhe mobilje nga Zvicra
në Maqedoni, pastaj në Kosovë. A.T njihej me kultivuesin e lëndës narkotike nga KryeBushati, K.N, sepse kishin një
lidhje farefisnore të largët. Në skemen 1 paraqiten lidhjet miqësore dhe tregtare të anëtarëve të këtij rrjeti. Vetëm
kutizat të cilat janë të lidhura me vektor tregojnë lidhjet e shpjeguara më sipër. Siç shihet, ky grup ka anëtarë që nuk
është se njihen të gjithë me njëri tjetrin, por linja e lidhjes së tyre është trafiku i lëndëve narkotike366.

Funksionimi i rrjetit
Lënda e prodhuar në Qarkun e Shkodrës, trafikohej drejt Zvicrës. Porositësit dhe organizatorët e rrjetit ishin shtetasit
zviceranë A.M dhe B.E, të cilët komunikonin me shtetasit kosovarë për gjetjen e sasisë së lëndës narkotike në Shqipëri.
Këta të fundit kishin marrëdhënie me A.T, i cili bënte rolin e ndërmjetësit me prodhuesin kundrejt një përqindjeje
fitimi. Transporti bëhej përmes Portit të Durrësit nga shtetasi maqedonas G.Zh, sepse kishte liçencë transporti me
automjetin e tij për në vendet e Bashkimit Europian dhe nuk paraqiste lidhje të drejtpërdrejta me asnjërin nga
anëtarët e rrjetit. Shtetasi maqedonas bënte korrierin e lëndës narkotike, kundrejt një pagese fikse që i jepte B. E.
Përmes Italisë lënda narkotike kishte destinacion Zvicrën, ku bëhej shitja në masa të mëdha tek shpërndarësit. Në
këtë rrjet trafiku është interesant fakti se pjesa më e madhe e anëtarëve nuk është se kanë njohje të drejtpërdrejtë
me njeri-tjetrin, por përdoren njohjet shoqërore dhe krahinore në arritjen e qëllimeve të tyre. Mungesa e lidhjeve të
drejtpërdrejta mes anëtarëve bënte që grupi të komunikonte shpesh me aparate celulare, që ishte edhe pika e dobët
e funksionimit të rrjetit367. Ky rrjet ishte ndërtuar me bazë përfitimin e menjëhershëm ekonomik dhe kishin ngritur
një strukturë të përkohshme funksionimi. Grupi do të zgjaste aq kohë sa do të kishte përfitim ekonomik nga të gjithë
anëtarët e rrjetit. Veprimtaria e këtij grupi fokusohej në realizimin e dërgesave në masa të mëdha dhe të rralla në
kohë, sepse kostoja e këtij trafiku ishte e lartë nga përqindjet dhe pagesat që merrnin hallkat e këtij rrjeti. Pagesat
bëheshin në dorë, në mënyrë që mos të linin gjurmë përmes lëvizjeve bankare. Organizatorët ishin të interesuar që
të transportonin masa që i kalonin 100 kg për një rrugë.

366. Intervistë me Oficerin e Policisë. Shtator 2015. Tiranë
367. Intervistë me Oficerin e Policisë. Tiranë. Shtator 2015
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Struktura e Grupit
Grupet e trafikimit të lëndëve narkotike kryesisht janë të ndara në dy kategori: a) në grupe kriminale të trafikimit
të lëndëve narkotike shqiptare, ku veprimtarinë e ushtrojnë vetëm brenda territorit të Shqipërisë,368 dhe b) grupe
kriminale të përziera që përbëhen nga anëtarë shqiptarë dhe të vendeve fqinje dhe europiane, ku anëtarët shqiptarë
kanë rolin e furnizuesit me lëndë narkotike, por në shumë raste edhe të organizatorëve.369 Rrjeti i trafikut “Rruga e
vjetër” kishte një strukturë që përshtatej me mënyrën e funksionimit. Strukturat e grupit ishin aktive për aq kohë
sa kishin një funksion. I gjithë koncepti i trafikimit ishte organizuar nga A. M i cili brenda rrjetit quhej “I Moshuari”.
A. M i lindur dhe banues në Zvicër, kishte lehtësi udhëtimi në Shqipëri dhe Kosovë.Gjithashtu, në bazë të hetimeve
të Policisë së Zyrihut, kishte lidhje me anëtarë të trafikimit dhe shitjes së lëndëve narkotike në Zvicër. Në kushtet
e organizatorit, ai nuk implikohej në asnjë prej ndërveprimeve të drejtpërdrejta në Shqipëri, por e shoqëronte nga
larg sasinë e lëndës narkotike, deri në momentin që mbërrinte në destinacion që ishte Zvicra. Sic do të nënvizojë në
intervistën për këtë studim edhe një Prokuror i Krimeve të Rënda, “Grupet e narkotrafikut kanë një strukturë vertikale,
që do të thotë kemi një organizator, pastaj janë ndihmësit që mund të jenë një ose më shumë dhe në fund ekzekutori
i veprimtarisë që në shumë raste është edhe organizatori vetë ose shoqërues i ngushtë i tij 370”. A. M kishte si krah të
djathtë B. E, që ishte ndihmuesi dhe lehtësuesi i procesit të trafikimit të lëndëve narkotike. Bashkimi ishte rekrutuesi
i burimeve njerëzore të rrjetit, sepse i krijoi lidhjet me strukturën e Korrierit (G. Zh), që ishte shtetasi maqedonas
dhe me ndërmjetësuesit kosovarë (M. O& B. D), që kishin lidhje me një individ garantues për gjetjen e sasisë dhe
sigurimin e cilësisë së lëndës narkotike. Garantuesi (A. T) kishte si funksion strukturor që të merrte porosinë nga
shtetasit kosovarë dhe të kontaktonte prodhuesin (K. N) për të bërë gati sasinë e lëndës narkotike, pa u përfshirë
vetë drejtpërsëdrejti në transportimin e saj, kundrejt një pagese në nivel përqindjeje. Më poshtë do të paraqesim në
formë skematike funksionimin e grupit.

368 Krimi i organizuar në Shqipëri. Vlerësimi i Risku. Zhilla,F;Lamallari. B. Tiranë 2015. fq 21
369 Alketa Elezi. Doktoratura. Tiranë 2012
370 Citim nga intervista e zhvilluar me Prokuror nga Krimet e Rënda. Tiranë 2015
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Siç shihet nga skema e ngritur nga analizimi i të dhënave të marra nga intervistat, ‘organizatori’ është shumë pak
i përfshirë në dinamikën e procesit të trafikimit. Organizatori (A. M) ka lidhje të ngushtë me ndërmjetësuesin 1 (B.
E), të cilin e udhëzon sesi të transportojë lëndën narkotike deri në Zvicër. Organizatori kryesisht merret me lëndën
narkotike pasi ajo mbërrin në destinacion. Gjithashtu ai merret me sigurimin e mjeteve teknologjike për presimin
dhe paketimin e lëndës narkotike, e cila do të kalojë disa dogana deri në destinacion. Të gjithë punën operacionale
e organizon ‘ndërmjetësuesi’ 1, i cili është përgjegjësi i të gjithë operacioneve dhe i rekrutimeve përmes njohjeve
miqësore të individëve që mund të sigurojnë lëndë narkotike. Këtë përgjegjësi e kryen duke rekrutuar individë që
kanë njohje me ‘garantues’ të lëndëve narkotike në Shqipëri. Këta individë (ndërmjetësuesit M.O&B.D) kanë rolin që
të krijojnë lidhje mes ndërmjetësuesit 1 dhe garantuesit të lëndëve narkotike, të sigurohen për çmimin dhe cilësinë.
Gjithashtu, këta individë bëjnë edhe likuidimet monetare ndaj garantuesit. Garantuesi është individi që siguron
lëndën narkotike dhe cilësinë e saj për ekzekutorët nga njëra anë dhe nga ana tjetër siguron ‘prodhuesin’ që të marrë
paratë dhe të mos ketë probleme me policinë. Prodhuesi i lëndëve narkotike ka lidhje vetëm me garantuesin, i cili i
jep garanci për shitjen e prodhimit të tij. Garantuesi në këtë rast përdor edhe disa ‘ndihmës’ satelitë, për të ndihmuar
ndërmjetësuesit që të sistemojnë lëndën narkotike në makinën e Korrierit. Satelitët e garantuesve dhe prodhuesve
zakonisht janë minorenë, ose të moshuar, të cilët kundrejt pagesave marrin përgjegjësinë e lëndës narkotike.371
Satelitët janë njerëz të afërm ose të besueshëm të Garantuesit, të cilët paguhen nga ai.
‘Korrieri’ (G. Zh) është struktura që nuk ka lidhje miqësie apo shoqërore me strukturat e tjera. Ai është një individ
që ka përvojë në kalimin e doganave dhe që nuk ngjall dyshime tek policia, sepse transporti ndërkombëtar është
pjesë e punës së tij të përditshme. Kjo strukturë është e zgjedhur me kujdes, në mënyrë që në raste dështimi si
tek “Rruga e Vjetër”, strukturat e tjera të kenë mundësi të largohen deri në momentin që korrieri mund të fillojë të
bashkëpunojë me policinë. Korrieri nuk është i interesuar për jetëgjatësinë e grupit. Ai është i rekrutuar për të dhënë
një shërbim dhe këtë shërbim mund t’ia japë edhe një rrjeti tjetër në një kohë dhe vend tjetër. Pagesa e korrierit
bëhej në momentin që lënda narkotike mbërrinte në destinacion. Prodhuesi i lëndës narkotike është i interesuar
që sasitë e prodhuar prej tij të kenë një shitje të shpejtë, por kryesisht të ketë garanci që prodhimi i tij të arrijë
destinacionin përfundimtar pa u gjurmuar nga policia. Në këtë kuadër është i interesuar që garantuesi të jetë një
individ i besueshëm, “i fortë”372 në kryerjen e veprimeve si dhe me pushtet social. Garantuesit zakonisht janë individë
që vijnë nga efektivët e policisë, ose individë që njihen si individë me një status të lartë socio-ekonomik dhe që
kanë lidhje me strukturat shtetërore373. I gjithë ky organizim ka nevojë për një buxhet financiar që mbulohet nga
organizatori A. M, i cili është i interesuar që pagesat mes hallkave të jenë të kryera në kohën që secili kryen punën
e tij dhe mos-mbajtjen e borxheve nga rrjeti i tij.374 Kjo strukturë e ngritur nga ky rrjet kriminal e bën të vështirë
hetimin dhe e rrit jetëgjatësinë funksionale të grupit.Hallkat e kësaj strukture nuk kanë ndërveprime të shpeshta.
Ato bëhen aktive në momentin kur duhet të bëhet transportimi. Komunikimi mes anëtarëve të grupit është brenda
rretheve miqësore. Kjo bën që struktura e rrjetit mos të ekspozohet, të qëndrojë e fjetur dhe të bëhet aktive vetëm
në momentet që duhet të bëhet një transportim i lëndëve narkotike.

Komunikimi brenda Rrjetit
Në mënyrë që rrjetet e trafikut të lëndëve të funksionojnë, është e domosdoshme që anëtarët të jenë në komunikim
të vazhdueshëm. Komunikimi i këtij rrjeti ishte i fokusuar në bisedat telefonike dhe rrallëherë me takime.375 Bisedat
telefonike të transkriptuara nga procesi hetimor dhe prokuroria të bëjnë të kuptosh shkallën e sofistikimit në
komunikimin e mesazheve me dy kuptime. Këtë e bënin që mos të binin në gjurmët e policisë, por edhe që të kishin
mundësi të mbroheshin përballë një hetimi të mundshëm. Ky grup kishte një informim juridik dhe policor përsa i

371. Intervistë me Oficerin e Policisë të sektorit të Antitrafikimit. Tiranë. Shtator 2015
372. Intervistë me Efektivin e Policisë së Anti-trafikut. Tiranë. Shtator 2015
373. Alketa Elezi. Doktoratura. Tiranë 2012 fq 97
374. Vendimi nr 38. 25.05.2015. Gjykata e Krimeve të rënda. Tiranë.fq 23
375. Intervistë me Efektivin e Policisë së Anti-trafikut. Tiranë, Shtator 2015
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përket mënyrës së komunikimit.376 Ata ishin të informuar për mënyren e përgjimeve nga ana e policisë, prandaj
përdornin një gjuhë me dy kuptime. Kuptimi i parë në rast ndalimi nga policia do të shërbente si shfajësim dhe si bazë
e fortë mbrojtëse nga avokatët e tyre. Anëtarët, duke qenë kryesisht nga veriu i Shqipërisë, e paraqisnin trafikimin
e lëndës narkotike si një event dasme në komunikimet telefonike. Ndërmjetësit nga Kosova ishin ‘Krushqërit’ që
përmes ‘Mblesit’, që ishte garantuesi do të shihnin një ‘nuse’ kandidate nga Kryebushati për ta fejuar në Kosovë,
që në fakt ishte sasia e lëndës narkotike. Nusen do ua tregonte prodhuesi i lëndës narkotike. Në fakt, të dhënat e
Gjendjes Civile, paraqesin disa martesa mes shtetasve shqiptarë dhe atyre kosovarë në vitet 2008-2011. Ky fakt
është marrë nga ky rrjet për qëllimet e tyre të trafikimit, në mënyrë që mos të hetohej nga policia, por edhe të
mbrohej në rastet kur mund të hapej ndonjë hetim. Të folurit në dialekt përbënte një përparësi për grupin në raste
përgjimi. Komunikimi me korrierin nga ana e Bashkim Elshanit bëhej në gjuhën sllave dhe shpeshherë përmes një
miku të përbashkët. Komunikimi i anëtarëve të këtij rrjeti ishte i shpeshtë në periudhat kur afrohej data e dërgesës
së lëndës narkotike. Ky komunikim bëhej nga aparate të ndryshme celulare dhe nga numra që nuk ishin të regjistruar
në emrat e anëtarëve. Këta numra komunikimi ishin nën zotërimin e njerëzve që nuk kishin asnjë lidhje me anëtarët
e rrjetit. Numrat që përdorte A. M, ishin në zotërimin e identiteteve inekzistente në Zyrih. Në shumë raste anëtarët
thirreshin me pseudonime, ku A. M quhej i moshuari ngaqë ishte më i vjetri, Burim Dervishaj kishte nofken “doktor”
dhe B. E e thërrisnin “Baki”. Anëtarët e rrjetit nuk është se e respektonin shumë njëri-tjetrin dhe në bisedat e tyre
shprehnin shprehje denigruese ndaj anëtarëve të grupit. Garantuesi A. Tquhej “komandant”, ngaqë kishte punuar në
polici më herët dhe ai bashkërendonte lëvizjet e anëtarëve kosovarë drejt lëndës narkotike. Nofka “Komandant” i
kishte mbetur edhe nga statusi i lartë që gëzonte në zonë.

Karakteristikat krahinore në funksionimin e Rrjetit
Ky rrjet përbëhej kryesisht nga anëtarë me qëndrim në Veri të Shqipërisë dhe nga Kosova. Sic përmendëm më sipër,
grupet e narkotrafikut në ‘veri’ kryesisht përbëhen nga anëtarë me lidhje farefisnore ose të ngushta miqësore,377 por
në këtë rast kemi anëtarë që nuk kanë lidhje farefisnore të drejtpërdrejta.378 Një lidhje farefisnore e largët është mes
prodhuesit dhe garantuesit, por karakteristika thelbësore është figura e garantuesit “të fortë”.379 Rrjetet kriminale
kërkojnë me patjetër që në rolin e garantuesit të jetë një individ që ka një status të caktuar social dhe që ka treguar
që edhe i vetëm arrin të zgjidhë problemet që mund të krijohen gjatë procesit të trafikimit. Garantuesit janë njerëz
që e njohin zonën dhe kanë njohje me strukturat e policisë, ata janë individë që kanë një gjendje ekonomike të
mirë dhe që njihen si njerëz që e mbajnë fjalën dhe nuk ngjallin dyshime që mund të bëjnë të dështojë trafiku për
shkak të tyre.380 Në zonat e veriut të Shqipërisë gjatë viteve 1999-2007 dhe më vonë është kultivuar shumë lëndë
narkotike nëpër tokat pa pronarë, madje sipas burimeve të pakonfirmuara në Pukë konsumohej lëndë narkotike
në qendër të qytetit dhe në bar-kafenetë kryesore.381 Sasia e madhe e lëndëve narkotike të prodhuara lehtësonte
krijimin e rrjeteve të trafikut në këtë zonë. Ky rrjet trafikimi nuk kishte probleme të cilësisë së lëndës narkotike
apo mosdhënies së vlerës monetare, sepse ishte garantuesi që përmes “fjalës së dhënë”, mbante përgjegjësi. A. T
duke qenë banor i zonës dhe ish-punonjës policie, dinte të respektonte kërkesat që kishin anëtarët nga Kosova dhe
prodhuesi. Ai shqyrtonte kushtet dhe interesat e secilës palë dhe në momentin që jepte fjalen që do të kryhej blerja
e lëndës narkotike, iu jepte garanci që nuk do të kishin probleme me sigurinë dhe cilësinë e lëndës. Fjala e dhënë
nga ai ishte garanci që trafikimi brenda zonës së tij do ishte i suksesshëm dhe bazohej në traditën kanunore. Grupi
kishte si rregull funksionimi institucionin e fjalës së dhënë, sipas traditës së zonës së veriut. Kjo “fjalë e dhënë” ishte
e prerë dhe e panegociueshme. Ajo jepte garanci sociale, kulturore dhe ekonomike. Gjithashtu ky rrjet kishte disa
individë të zonës që iu shërbenin për transport, por të papërfshirë drejtpërsëdrejti me dijeni në trafikun e lëndëve

376 Intervistë me Gjykatës. Gjykata e Krimeve të Rënda. Tiranë, Shtator 2015
377 Alketa Elezi. Doktoratura. Tiranë 2012 fq 100
378 Zhilla,F, Lamallari. B. Vleresimi i Riskut te Krimit te organizuar në Shqipëri.Tiranë 2015. fq 25
379 Intervistë me Efektivin e Policisë së Anti-trafikut. Tiranë. Shtator 2015
380 Po aty.
381 Intervistë me Banor të Zonës. Bushat. Tetor 2015
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narkotike. Këta individë punësoheshin si punëtorë ngarkim-shkarkimi nga garantuesi në biznesin e tij, por që në
momentin e trafikimit i shfrytëzonte që të ngarkonin lëndën narkotike në mjetet që do të transportonin drogën drejt
destinacionit. Nuk ka të dhëna nëse këta individë ishin në dijeni se çfarë lënde ngarkonin, sepse ajo ishte e presuar
dhe e paketuar.

Portretet psiko-sociale të anëtarëve
Anëtarët e këtij rrjeti kanë prejardhje të ndryshme, shumica e tyre janë banues në Kosovë ose me prejardhje kosovare
dhe banues në Zvicër. Mosha e anëtarëve të këtij rrjeti është 30-40vjeç, me përjashtim të organizatorit A. M, i cili
ishte mbi 50 vjeç. Anëtarët e këtij rrjeti kishin krijuar familjet e tyre dhe nuk ishin në shtresat e varfra apo në nevojë.
Ata kishin biznese ose punë me fitime mesatare rreth 45,000 lekë në muaj. Këto të ardhura janë mbi mesataren e
zonës,duke e krahasuar me të ardhurat e publikuara nga INSTAT.382 Trafikimin e lëndëve narkotike e kishin filluar
të ndikuar nga situata ekonomiko-sociale. Prodhuesi i lëndëve narkotike të këtij grupi jetonte në fshat me bujqësi,
por gjatë këtyre viteve merrej me kultivimin e lëndës narkotike Cannabis Sativa.383 Fitimet nga kjoveprimtari i
kishte investuar në ndërtimin e një shtëpie. Ai kishte një familje të rregullt dhe për banorët e zonës së Bushatit nuk
paraqiste probleme. Shtetasit zviceranë me origjinë shqiptare ishin individë të trajnuar dhe me njohuri në trafikimin
e lëndëve narkotike dhe “Rrugën e vjetër” e përdornin për të maksimizuar fitimet, ngaqë në veri të Shqipërisë lënda
narkotike blihej me çmim të ulët, rreth 400€ për kilogram, ndërsa në Zvicër shitej 2,200-2,500€ kg384. Paratë e
fituara i qarkullonin në Zvicër dhe kohët e fundit kërkonin që të hapnin një biznes mobilerie në Durrës. Ata ishin të
martuar dhe bënin një jetë familjare normale.
Garantuesi ishte individ me reputacion të lartë në zonën e Pukës, sepse kishte qenë punonjës policie. Këtë reputacion
e gëzonte edhe me ish-kolegët e tij në polici, gjë që ulte ndjeshëm mundësinë e kontrolleve policore ndaj tij. Gjithashtu
formimi që kishte si punonjës policie bënte që të kishte informacione për mënyrat e survejimit nga policia, prandaj
kishte ngritur strategji për t’i shpëtuar survejimeve. Ai kishte një Bar-Kafe të cilën e kishte dhënë me qera dhe
jetonte me të ardhurat e fituara nga ky biznes. Të ardhurat nga biznesi shkonin për të mbajtur familjen, ndërsa
fitimet nga trafikimi i lëndëve narkotike mbulonin shpenzimet dhe kostot që kishin udhëtimet e shpeshta në Tiranë
dhe jetën e shtrenjtë të kryeqytetit. Një pjesë të kohës e kalonte në Tiranë.385 A. T rolin e garantuesit e ka bërë disa
herë me sukses. Kjo bëri që ai të fitojë një lloj vetëbesimi, gjë që e dëmtoi sepse komunikonte shumë me biseda
telefonike, të cilat zbuluan pozicionin e tij në këtë rrjet ndërkombëtar të trafikimit të lëndëve narkotike.386
Maqedonasi ishte me kombësi serbe. Ai bënte rolin e korrierit dhe kishte një jetë ekonomike të sigurtë nga puna që
bënte. Sasitë e mëdha të lëndës narkotike të trafikuar nga këta, tregojnë që këta individë nuk e bënin për një ekonomi
më të mirë, por për të fituar shuma të mëdha parash, të cilat më vonë do të investoheshin në veprimtari të ndryshme
tregtare si mobileri dhe Bar-Kafe.387 Ndërmjetësuesit nga Kosova nuk kanë të dhëna të qarta të statusit ekonomik,
por ata udhëtonin shpesh nga Kosova drejt qyteteve të Pukës, Tiranës dhe Durrësit, gjë që i bënte ata të ishin në
kontakt me tregun dhe informacionet në Veri të Shqipërisë por dhe më gjerë. Këta individë i gjejnë të ngjashmit në
çdo cep apo rajon të Shqipërisë, sepse kanë përvojë në njohjen e interesit të përbashkët.388 Ky rrjet narkotrafiku ka
si karakteristikë kryesore anëtarët me një shkollim të mesëm dhe me njohuri për teknikat e survejimit nga policia.
Gjithashtu anëtarët e këtij rrjeti kanë informacione juridike sesi duhet të sillen në raste ndalimi nga ana e policisë,
në mënyrë që masat e dënimit të jenë sa më të vogla.

382. INSTAT. Tirane 2011. http://.instat.gov.al/al/themes/t%C3%AB-ardhurat-e-familjes.aspx?tab=tabs-4
383. Intervistë me një banor të zonës. Bushat. Shtator 2015.
384. Intervistë me Oficerin e Policisë se Anti-Trafikut.. Tiranë. Shtator 2015
385. Po aty.
386. Intervistë me Oficerin e Policisë se Anti-Trafikut. Tiranë. Shtator 2015
387. Intervistë me avokatin mbrojtës. Tiranë. Gusht 2015
388. Intervistë me Oficerin e Policisë se Anti-Trafikut. Tiranë. Shtator 2015
110

I

EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

Gjendja ekonomike dhe sociale
Në vitet 2009-2011 që ky rrjet ishte në veprimtari në veriun e Shqipërisë, ndryshimi social ishte shumë dinamik.
Popullsia e Shqipërisë kishte një mesatare moshe 32 vjeç (30.8 tek meshkujt).389 Papunësia tek të rinjtë ishte në
vlerat 32.8%.390 Në vitin 2012 produkti i brendshëm bruto për fryme ishte 8,200$, në nivelin më të ulët në rajon.391
Gjatë kësaj periudhe, si pasojë e krizës ekonomike të vitit 2008, reminitancat e ardhura nga Italia dhe Greqia kishin
rënë me 15%.392 Pavarësisht se kushtet ekonomike nuk ishin të favorshme, vihet re një investim i familjeve shqiptare
në arsimimin e fëmijëve. Në vitin akademik 2009-2010 ishin 116,292 studentë të regjistruar në universitetet publike
dhe private në Shqipëri.393
Në Prefekturen e Shkodrës gjatë viteve 2008-2011 rreth 25% të investimeve dhe bizneseve ishin në fushën e
ndërtimit,394 ku të rinjtë që kishin kryer studimet nuk preferonin të punësoheshin. Papunësia rritej edhe nga mungesa
e strategjive integruese të banorëve të ardhur nga fshatrat përreth dhe banorëve të kthyer nga vendet ku kishin
emigruar. Në periudhën 1997-2010 qytetit të Shkodrës iu shtuan 14,000 banorë të rinj nga zonat përreth.395
Veprimtaria e këtij grupi u nxit nga kjo situatë ekonomike dhe sociale. Së pari, mungesa e kontrolleve të veprimtarive
ekonomike të anëtarëve, bëri që ata ta kishin më të lehtë fshehjen e të ardhurave nga trafikimi i lëndëve narkotike.
Së dyti, korrupsioni dhe pandëshkueshmëria kishin krijuar një perceptim social tek banorët e veriut të Shqipërisë se
të gjithaveprimtaritë e paligjshme mund të mbyllen përmes rryshfeteve në polici, prokurori dhe gjykata.396 Së treti,
mundësia e lëvizjes së shqiptarëve pa viza në hapësirën Shengen, krijoi një mundësi më të lehtë bashkëpunimi me
anëtarët e rrjeteve që vepronin në Bashkimin Europian. Siç shihet edhe nga analizimi i këtij rrjeti, vitet e tranzicionit
kanë krijuar vlera të reja sociale si pasurimi i shpejtë dhe fitimi i pasurive në forma të paligjshme. Këto vlera të reja
janë bërë pjesë identitare e një pjese të shoqërisë dhe nuk kundërshtohen nga morali shoqëror, përkundrazi, ato
shihen si zotësi.
Mungesa e arsimit të lartë bën që këta individë të mos jenë në role drejtuese në shoqërinë ku jetojnë, ndërkohë
që gjatë viteve 1997-2000 ata kishin role drejtuese si rezultat i mungesës së rregullit shtetëror. Kjo bëri që ata të
ishin mësuar me një status social tjetër dhe forcimi ekonomik përmes trafikimit të lëndëve narkotike bënte që t’iu
rikthehej statusi social që po humbisnin.

Lidhja e grupit me strukturat shtetërore
Ky rrjet trafikimi fillesat e tij i kishte herët në vitet e pas-luftës së Kosovës, por gjatë viteve 2009-2011 mori një
strukturë më të qëndrueshme. Anëtarët e grupit nuk ishin gjithmonë të njëjtit, psh korrierët ishin të ndryshëm në
transferta të ndryshme. Organizatori i këtij rrjeti ishte me origjinë shqiptare, por kishte lindur dhe jetonte në Zvicër.
Ai nuk kishte asnjë biznes apo veprimtari në Shqipëri dhe njohja me struktura të ndryshme të shtetit ishte shumë e
vështirë, prandaj ishte kujdesur që të përfshinte në grupin e tij individë që kanë lidhje dhe njohje me këto struktura.
Grupet e ngjashme të trafikimit të lëndëve narkotike korruptojnë pjesëtarë të policisë në mënyrë që të shmangin
kontrollet periodike dhe kontrollet doganore397. Në shumë raste ndodh që kundrejt përfitimit ekonomik segmente të
caktuara të policisë përmes mosndërhyrjes lejojnë mundësitë e trafikimit të lëndëve narkotike.398 Rrjeti i trafikimit të

389 Shiko të dhënat e Bankës Botërorë për Shqipërinë në http://data.worldbank.org/country/albania
390 INSTAT. Janar 2014.
391 CIA. Factbook 2014. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html
392 Po aty.
393 OpenDATA. Zhvillimi i arsimit të lartë në periudhen 1991-2011. Tiranë 2012 fq2.
394 Bresena Kopliku. Doktoratura. Tiranë 2013 fq 106.
395 Po aty. Fq. 108.
396 Studio Ligjore “Duraj” “Korrupsioni në Shqipëri: shkaqet, pasojat dhe lufta ndaj tij nëpërmjet zbatimit të legjislacionit”. Tiranë 2012.
397 Intervistë me Gjygjtar. Gjykata e Krimeve të rënda. Shtator 2015
398 Intervistë me Oficerin e Policisë se Anti-Trafikut. Shtator 2015
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lëndëve narkotike “Rruga e Vjetër” kishte krijuar lidhje me A. T., që ishte një individ me njohje në polici dhe strukturat
e tjera qeverisëse vendore, në mënyrë që të shmangnin rreziqet që i kanoseshin veprimtarisë së tyre. Njohjet e tij
kishin karakter miqësie, gjë që e lejonte atë të merrte informacione për kontrollet e mundshme që mund të bënte
policia. Reputacionin që kishte në zonën e Fushë-Arrëzit e shfrytëzonte në fushata elektorale për të siguruar vota
për individë që kishte lidhje miqësie dhe që lehtësonin punën e tij si garantues. Ky rrjet vepronte në periudha kohore
të largëta, por sasia e lëndës narkotike ishte e madhe, gjë që tregonte që kishin siguri në përmbylljen me sukses
të kalimit të lëndës narkotike nga veriu i Shqipërisë deri në Zvicër përmes Italisë. Paratë e fituara nga ky trafikim
anëtarët i kishin investuar një pjesë në Kosovë dhe kërkonin që të investonin edhe në Shqipëri në hapjen e një biznesi
mobilerie në Durrës, në mënyrë që të ardhurat e trafikut të mbuloheshin me veprimtaritë e tyre tregtare.

Sfidat e këtij hulumtimi
Studimi i krimit të organizuar në zonën e Veriut është një fushë e re dhe që ndesh në shumë vështirësi. Vështirësia
e parë është mungesa e studimeve të mëparshme dhe tradita në hulumtimin e krimit të organizuar. Të intervistuarit
japin informacione policeske dhe gazetareske, pa u thelluar shumë në analizimin e fenomeneve kriminologjike.
Grupet kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike janë të pajisur me dije juridike të cilat i vënë në përdorim për
t’iu shmangur dënimeve maksimale nga gjykatat. Ata kanë informacion nga përvoja e rrjeteve të tjera të gjykuara,
por këto dije i marrin kryesisht nga anëtarët që kanë përvojë në polici. Trafikimi i lëndëve narkotike në shumë zona
të veriut të Shqipërisë, në aspektin kulturor nuk është i dënueshëm, madje shkon në përputhje me një ‘vlerë’ të re
shoqërore që është pasurimi i shpejtë. Ky fakt përbën një pengesë në marrjen e informacionit, duke qenë se trafiku
i narkotikëve shihet si diçka normale nga komuniteti.
Në këtë rrugëtim të të studiuarit të krimit të organizuar, informacioni që vjen nga gazetarët dhe mediat nuk është
analizues dhe investigativ, por më shumë pasqyrues i deklaratave të policisë. Vështirësia e vjeljes së informacionit
për këtë fushë lidhet edhe me frikën e hakmarrjes së personave që janë pjesë e krimit të organizuar, sidomos në veri
të Shqipërisë kjo frikë shtohet edhe me presionet ndaj familjes.
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4. 5. Rasti Studimor i Elbasanit: Banda Kateshi
Autor: Robert Gajda 399
Elbasani i viteve ’90 ishte një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë si për nga numri i banorëve ashtu edhe për
nga shtrirja e tij.400 Në këtë periudhë, popullsia e qytetit pëson ndryshime demografike si përsa i përket lëvizjeve
të brendshme, ashtu edhe në lidhje me emigracionin. Në referim të migrimit të brendshëm, vihet re një rritje e
popullsisë për shkak të stabilizimit të banorëve të zonave rurale dhe qyteteve përreth (Peqin, Librazhd, Cërrik, etj),
por njëkohësisht shihet edhe një lëvizje e popullsisë vendase drejt qyteteve të tjera, kryesisht në Tiranë. Drejt kësaj
të fundit shkojnë shumë intelektualë, profesionistë të fushave të ndryshme të larta, si edhe sipërmarrës që sapo
kishin filluar me nismat e tyre tregtare. Emigracioni jashtë vendit nuk paraqiste ndonjë karakteristikë që mund ta
veçojë nga qytetet e tjera. Ai u përqendrua kryesisht në Itali dhe Greqi, si dhe një pjesë e konsiderueshme edhe në
Shtetet e Bashkuara. Ekonomia e qytetit shfaqte të gjitha problemet që karakterizonin ekonominë shqiptare të
asaj kohe dhe përbëhej nga tre përbërës thelbësorë: Industria, bizneset e vogla dhe të mesme, dhe institucionet
shtetërore.
Aspekti industrial është bërë identifikues i qytetit, pasi Elbasani që nga vitet ’60-’70, që përkojnë me hapjen e
Kombinatit Metalurgjik, njihet si zonë industriale. Përveç Metalurgjisë qyteti kishte edhe Fabrikë Çimentoje, Fabrikë
Tullash, Kombinat Druri, Fabrikë Konservimi, Park të Madh Makinash, etj. Prania e një industrie të tillë nxiste
ndërmarrjet dhe bizneset e mesme, të cilat u përqendruan tek nxjerrja e inerteve por edhe në prodhimin ushqimor
apo tekstil. Bizneset e vogla identifikoheshin pak a shumë me ato të qyteteve të tjera: dyqane, bare, salla lojrash,
artizanë, apo punishte të vogla të ndryshme, etj.401 Përbërësi i tretë që natyrshëm i shtohej ekonomisë ishin të
punësuarit në institucione të ndryshme shtetërore, shkolla, spitale, ndërmarrje, administrata publike, etj duke i
shtuar edhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani” krijuar që në 1971 si Institut i Lartë Pedagogjik,402 i fokusuar më
shumë në mësuesi.403 Në aspektin social, me gjithë ndryshimet e mëdha të regjimeve dhe problemeve ekonomike,
Elbasani konsiderohej një zonë e qetë dhe jo problematike. Në fakt, përveç si qytet industrial, Elbasani ka dhe një
imazh të lidhur me arsimin dhe universitetin, i cili për kohën i jepte qytetit një status tjetër në krahasim me qytetet
e tjera duke u konsideruar si «djepi i arsimit».404 Në lidhje me përbërjen sociale të popullsisë së qytetit, duhet thënë
se Elbasani ka një shumëllojshmëri përbërësish. Nga aspekti i përkatësisë, përveç popullsisë vendase, një pjesë e
konsiderueshme i përket të ardhurve nga zona, qytete, kontekste historike të tjera që formojnë edhe komunitete
të identifikuar nga prejardhja e tyre. Kështu, në Elbasan ka komunitete të qëndrueshme në kohë: Vllehësh, Çamësh,
Romësh, Minoritarësh Grekë, Egjiptianësh, Dibranësh, Kosovarësh, etj. Përveç banorëve të këtyre përkatësive,
në Elbasan ka dhe shumë të ardhur për motive punësimi dhe ekonomike nga qytete të tjera, sidomos për shkak
të industrisë në përgjithësi dhe metalurgjisë në veçanti. Kjo gjë ka bërë që në njëfarë mënyre qyteti të jetë një
konglomerat njerëzish të prejardhjeve të ndryshme, që ka kontribuar edhe në pasurimin e qytetit si nga aspekti
kultural, ashtu dhe në atë qytetar, duke krijuar një qytet jo të mbyllur në veten e tij, por të hapur kundrejt të tjerëve.

399 PhD. Robert Gajda ka lindur në Elbasan më 19/07/1983. Ai është Lektor i së Drejtës Publike dhe Kushtetuese, si dhe i të Drejtës Administrative të Posaçme në Universitetin
“Aleksandër Xhuvani”. Ka mbaruar studimet në Universitetin e Pizës, Itali, ku edhe ka marrë gradën Doktor i Shkencave në Drejtësi Kushtetuese dhe të Drejtat e Njeriut.
400 Në vitin 1999 Elbasan ishte qyteti i tretë për nga numri i banorëve (116,466) mbas Tiranës dhe Durrësit dhe dhe rrethi i dytë për nga popullsia (225,174) pas Tiranës - Deklarim
i Zyrave të Gjendjes Civile. 31/12/1999
401 Në rang prefekture, prefektura e Elbasanit renditej e treta për nga numri i ndërmarrjeve aktive, ndërsa e gjashta për nga numri i ndërmarrjeve të regjistruara. Shih: INSTAT,
Vjetari Statistikor 1991-1999, Tiranë 2002.
402 Në vitin 19992000 Elbasani renditet i dyti pas Tiranës për numër studentësh, në total 6,059.
403 Interesant për tu evidentuar është fakti që Elbasani renditet i pari në rang prefekture, për numër shkollash 8vjeçare.
404 Manjola Hatellari, Kongresi Elbasanit dhe Shkolla Normale në historinë e arsimit dhe kulturës shqiptare, Akte mbi Konferencën Kombëtare në lidhje me 100 vjetorin e krijimit
të Shtetit Shqiptar, Elbasan, 2012.
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Disa komunitete identifikohen edhe me territore të caktuara të qytetit si psh. Vllehët të përqendruar kryesisht në
zonën jugore të qytetit, Romët në zonën lindore, Kosovarët në zonën jugperëndimore, etj. Identifikimi territorial
përdoret edhe për popullsinë vendase, por duke u mbështetur mbi përkatësinë fetare. Historikisht, qyteti ka njohur
dy fe kryesore: të krishterë ortodokse, popullsia e së cilës është përqëndruar në zonën e Kalasë (Lagja Kala)405
dhe në pjesën më të madhe të saj, myslimanë, të shpërndarë në zonat jashtë Kalasë së qytetit. Në këtë kontekst
do të ishte e dobishme të bëjmë dhe një ndarje territoriale të qytetit, jo formalisht në zona administrative, por në
emërtime zonash apo lagjesh ashtu siç janë të njohura në qytet. Kështu mund të përmendim Zonën e Trenit (Stacioni
i Trenit - pjesa perëndimore); Lagja Fushëmbret (Skënderbej, perëndim); Lagja Namazgja (Kryqëzimi i Cërrikut,
jugperëndim); Zona e Unazës (Sporti i Vjetër, jug); Lagja e Kinezëve (jug-lindje); Zona e Stadiumit (lindje); Lagja e
re 5 Maji (lagja më e madhe e qytetit, veri-lindje); Zona e Spitalit (veri); Zona e Institutit (veri); Lagja e re, Banesat
(veri-perëndim); Zona e Zaranikës (veri-perëndim); Ura e Zaranikës (perëndim); Fusha e Loparit (jug-perëndim). Edhe
qendra ka ndarjen e saj në Lagjen Gurabardhi, Zona e Sheshit 1 Maji, Kryqëzimet Kristoforidhi dhe Dinamo, Zona
Pedagogjike, Zona e Shatërvanit, Lagja Spahi Korra, Rruga e Re, Lagja Kala, etj.406 Në kontekstin e studimit tonë,
ndarja territoriale e qytetit është shumë e rëndësishme pasi historikisht (vitet ’80, ’90), grupimet e para të individëve
që krijonin probleme në qytet lindën nga bashkime të rinjsh në një lagje të caktuar, të cilët njiheshin si “çuna lagjeje”.
Këto në njëfarë mënyre vendosnin një lloj autoriteti në lagjen ku banonin duke u treguar agresivë me banorë të
lagjeve të tjera dhe njëkohësisht mbrojtës të territorit (lagjes) të tyre.
Kështu, që nga fundi i viteve ’80 e fillimi i viteve ’90 në Elbasan fillojnë të identifikohen disa zona si problematike ose
me kriminalitet të lartë si Banesat, Instituti, Lagja Spahi Korra, apo dhe Zona e Pedagogjikes që për një moment të
caktuar me “çunat e 41” (numri i pallatit) u kthye në një nga zonat me densitet të lartë konfrontimesh dhe pasigurie.
Duhet vërejtur që shtrirja e grupeve ka qenë territoriale, zakonisht lagja, dhe përgjithësisht nuk kishin karakter
familjar, edhe pse nuk mungonin raste të lidhjeve familjare. Familjet me shumë fëmijë, duke qenë dhe të varfëra,
kishin prirjen të nxirrnin elementë problematikë dhe gjithsesi në grupe të ndryshme gjeje vëllezër apo kushërinj të
parë. Lagjet herë pas here përplaseshin midis tyre dhe jo rrallë herë shënoheshin të dëmtuar apo të plagosur, si nga
sende të forta, shkopinj, gurë, doreza hekuri, thika, deri në armë zjarri të prodhuara në mënyrë artizanale. Veprimtari
kryesore në dëm të ekonomisë fokusoheshin në vjedhje apartamentesh, dyqanesh, biçikletash e deri në grabitje si
brenda vendit ashtu dhe jashtë tij. Në shumë raste, shkak i sherreve që nisnin midis tyre nuk ishin ekonomike por
çështje nderi, krenarie apo për motive shumë të dobëta, si psh. marrja e pëllumbave, etj. 407
Kjo strukturë e përqendruar kryesisht tek lagja pëson një ndryshim rreth viteve ’94 ’95 si përsa i përket mënyrës së
grupimit, ashtu edhe mënyrës së përfitimit ekonomik. Përsa i përket strukturës, ajo ndryshon dhe në këto vite ajo
rrotullohet rreth dy familjeve të cilat kishin si eksponentë kryesorë, kryetarë, secila nga një prej fëmijëve. Vlen për
tu theksuar që këto familje nuk kanë karakteristikë patriarkale, ku në krye të saj të qëndrojë babai i familjes, por
autoritetin në të vërtetë e ka njëri nga fëmijët që jo domosdoshmërisht është më i madhi ndër vëllezërit e tjerë. Në
fakt, këta nuk janë thjeshtë hajdutë ordinerë, por njihen edhe si vrasës, si dhe karakterizohen për ndërtim të grupit në
mënyrë solide dhe me objektiva të qarta dhe konkrete. Njëkohësisht, e gjithë baza familjare dhe shoqërore vërtitej
rreth figurës së këtyre personave, të cilët imponoheshin kryesisht nëpërmjet frikës, mënyrave brutale të imponimit të
vullnetit dhe një lloj karizme që ushtronin mbi brezat më të rinj. Historia e këtyre dy familjeve përfundon me shumë
vrasje nga të dy krahët, duke përfshirë edhe vetë kryetarin si dhe disa prej vëllezërve të njërit krah.

405. Në Lagjen Kala historikisht kemi përqëndrimin më të madh të banorëve elbasanas me fe Ortodokse por ka dhe zona të tjera të qytetit, sidomos në zonën jugperëndimore Lagja
Shën Koll dhe zonën veriore në zonën e Spitalit të përqëndruar rreth Kishës së Shën Thanasit.
406. Për një informacion më të detajuar të aspektit demografik, territorial, historik, social dhe ekonomik të qytetit të Elbasanit mbas viteve ’90 shih, Planin Strategjik të Zhvillimit të
Qytetit 2010-2020, hartuar nga Bashkia Elbasan në Prill të 2011. Gjithashtu, shih edhe: Elbasani, trashëgimia dhe e sotmja e një qyteti shqiptar, Botim i Dhomës së Tregtisë dhe
Industrisë së Rrethit të Elbasanit, Tiranë, 1999; si dhe Enciklopedia Elbasanit, Sejko, Elbasan, 2003. Së fundmi për një panoramë më të qartë të mbas viteve 2000 të ndarë edhe
sipas fushave të ndryshme ekonomike, sociale dhe demografike shiko edhe: http://www.instat.gov.al/al/home.aspx; si edhe http://www.sociale.gov.al/; së fundmi edhe http://www.
elbasani.gov.al/.
407. Elbasani ishte i njohur në atë kohë për rritje pëllumbash dhe gara midis tyre përbënte një nga veprimtaritë më të preferuara të çunave. Në lidhje me këtë shiko edhe Astrit
Bishqemi, Me vështrimin lart, Naim Frashëri, Tiranë, 1986. Shpesh lindnin dhe konflikte për shkak të vjedhjes së pëllumbave apo marrjes së tyre nëpërmjet kapjes. Një nga gjenezat
e konflikteve midis çunave njëri prej të cilëve më pas do të bëhej anëtar i Bandës Kateshi, rezulton të ketë qenë pikërisht për shkak pëllumbash, (Intervistë me Avokat Kod.001 e
datës 29 Korrik 2015).
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Nga aspekti i përfitimit ekonomik, për grupet e ndryshme problematike krijohet një mundësi e artë që lidhej me
industrinë e qytetit. Filluan të shënohen vjedhje të shumta në Kombinatin Metalurgjik, në kombinatet e tjera, por
sidomos në Fabrikën e Çimentos duke përvetësuar sasi shumë të mëdha çimentoje për ta shitur pastaj nëpër
qytetet e tjera të Shqipërisë. Nga ana tjetër kishin filluar te ktheheshin edhe brezi i parë i emigrantëve të cilën në
shumë raste me veprimtaritë e tyre të paligjshme kishin krijuar shuma të konsiderueshme parash që kryesisht i
investonin në shtëpi, dyqane, bare dhe lojra fati. Gradualisht, këto grupime po transformoheshin nga thjesht grupe
individësh problematikë, të cilët përfshiheshin në konflikte dhe vjedhje, në bashkësi më të qëndrueshme me interesa
më specifikë dhe me objektiva konkrete, realizimi i të cilave kërkonte një nivel organizimi. Gjithsesi, nuk vërehet
ndonjë lidhje apo bashkëpunim i ngushtë midis këtyre individëve problematikë dhe politikanëve, si të pushtetit
qëndror ashtu dhe atij vendor. Këta individë qëndrojnë larg institucioneve shtetërore në përgjithësi, administratës,
gjykatave, pa krijuar ndonjë lidhje intensive në funksion interesash të përbashkëta. Njëkohësisht, nga ana tjetër,
shumë qytetarë të tjerë kishin filluar të pasuroheshin në mënyra të ligjshme edhe të paligjshme, në rastin e parë
kryesisht me tregti të produkteve të ndryshme, ndërsa në rastin e dytë sidomos me kontrabandë. Shpesh, të dyja
mënyrat ndërthureshin me njëra tjetrën, por fakt është që në qytet kishte dhe njerëz të pasur të kësaj natyre të
cilët herë pas here zgjonin interesin e individëve problematikë. Këta të fundit ndiqnin dy mënyra se si mund tu
merrnin para tregtarëve apo sipërmarrësve të pasur: herë duke i kërcënuar, jo me armë por nëpërmjet sjelljes së
tyre agresive, e herë duke u ofruar mbrojtje apo siguri nga individë të tjerë problematikë. Mënyra e dytë rezulton
në fakt ajo më e përdorura.Me kalimin e kohës, niveli i kriminalitetit rritet dhe shihen format e para primitive të
organizimit mes dy familjeve të konfliktuara në vitet ’94-’95, por dhe këtu nuk mund të flasim për një luftë interesash
të fuqishme ekonomike apo lidhje me pushtetarë apo politikanë. Sidoqoftë, para ’97 shumica e grupeve të individëve
problematikë ishin në konflikt me njëri-tjetrin, dhe e kishin origjinën si brenda qytetit, ashtu dhe në emigracion.Me
hapjen e depove të armëve në mars 1997, shumë prej këtyre individëve dynden në repartet e shumta ushtarake
përreth qytetit dhe pajisen me armë të ndryshme. Për shumë nga ‘grupet e çunave’ tashmë të bashkuar dhe me
precedentë të ndryshëm kriminalë, duke u nisur edhe nga pasiguria dhe kaosi total që u krijua, u bë e mundur që ata
të organizoheshin më tej me qëllim mbrojtjeje dhe eliminimi të kundërshtarëve.
Këto grupe të strukturuara që marrin pamjen e Bandave të Armatosura u mishëruan në dy të tilla në Elbasan:
“Banda e Mandelës” e cila nuk e kryente veprimtarinë e saj tërësisht brenda Elbasanit408 dhe përbëhej kryesisht
nga Romë, si dhe “Banda Kateshi”, e cila ishte e strukturuar dhe vepronte tërësisht brenda qytetit. Kjo e fundit u
konfliktua pothuajse me të gjithë grupet e tjera që vepronin brenda qytetit.409 Kjo e dyta do të jetë edhe objekt i
studimit tonë.Banda Kateshi nuk u formua me qëllimin e paramenduar të krijimit të një grupi të qëndrueshëm për
kryerjen e veprimtarive kriminale, por kishte si motiv kryesor vetëmbrojtjen nga grupet e tjera problematike që ishin
krijuar rishtaz. Kështu, fillesat e tensionit nisën në mbrëmjen e 17 marsit 1997, ku pas një vrasje të ndodhur në
Lagjen Banesa, e cila ishte fortifikuar dhe patrullohej nga çuna të lagjes me moshë nga 14 deri 22 vjeç, shihet një
përqëndrim i madh i një grupi njerëzish të armatosur rreth banesës së Dritan Kateshit (D.K.). Ky banonte në qendër të
qytetit, jo më larg se 150 m nga Rajoni i Policisë, i cili në atë moment ishte plaçkitur dhe të burgosurit ishin arratisur.
Gjatë gjithë natës, ky grup i madh të rinjsh, në prani edhe të policëve që e kishin të pamundur t’i ndalonin apo të
ndërhynin, gjuajtën me armë drejt banesës së D.K. që ndodhej në katin e 5 të një pallati. Shkaku i këtij rrethimi ishte
se “çunat e Banesave” akuzonin për vrasjen e ndodhur pikërisht D.K., kunatin dhe dy shokë të tij që kishin qenë në
makinë. Sipas tyre, ata nuk kishin dashur ta lejonin të kalonte në lagjen e tyre dhe ky për të kaluar kishte vrarë të
riun. Nuk dihet se si por D.K., kunati i tij, shokët dhe familjarët arrijnë të arratisen nga shtëpia.
Gjithsesi, nuk është ky momenti që shënon krijimin e Bandës. Mbas një muaji, në datë 20 prill 1997, ndodh një vrasje
e dyfishtë dhe plagoset një i tretë. Dy të vrarët, A. S dhe A. Sh si dhe i plagosuri K. D ishin shokë dhe pjesë e rrethit
shoqëror të Dritan Kateshit dhe shokëve të tij. Kjo gjë shkaktoi reaksion dhe i bëri të ndjehen akoma më në rrezik
Tan Kateshin dhe shokët e tij, ndër to K. D (Oti Salës) dhe Ç. K. (Çupi). Në këtë mënyrë këta vendosën të bashkohen

408 Kjo bandë vepronte nga zona e jugore e qytetit drejt zonave rurale (Ura e Shkumbinit dhe zonat përqark) dhe konfliktin kryesor e ka pasur me atë që u quajt Banda e Cërrikut.
409 Për një përshkrim të bandave që vepronin në Elbasan dhe veprimtaritë e tyre dhe rivalitetet shih:
http://www.sot.com.al/dossier/krimi-i-rrug%C3%ABs-kontrolloi-shtetin-n%C3%AB-vitin-1997-%C3%A7do-shqiptar-ishte-%E2%80%9Cshtet-m%C3%AB-vete%E2%80%9D
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dhe të përfshijnë në brendësi të këtij bashkimi edhe individë të tjerë të motivuar si psh. vëllai i A. S., N. S (Çike),
apo shokë të mëparshëm si T. B (Llaci), etj. Në këtë kontekst, duhet përmendur që kjo marrëdhënie nuk krijohet
domosdoshmërisht në një moment të caktuar duke bërë një mbledhje ku të vendoset kjo gjë; mënyra e komunikimit
dhe mendësia e çunave nuk lejon të mendosh për një vendimmarrje të strukturuar. Pasiguria e situatës, konsiderimi i
vetes si një shënjestër në lidhje me grupet e tjera të shpërndara në qytet, pajisja me armë, ndjenja e hakmarrjes dhe
vendosmëria për të marrë shpagim, bënë të mundur krijimin e një grupi të qëndrueshëm, i cili për të vepruar kishte
nevojë për njerëz të tjerë dhe për burime ekonomike.
Elementi i parë pra i ndërtimit të kësaj bande të armatosur ishte pikërisht mbështetja e tij fillimisht në instiktin e
mbrojtjes dhe impulsin e hakmarrjes kundër grupeve të tjera. Nuk duhet harruar që njëri nga të vrarët (A. S) ishte
pikërisht jo vetëm shoku i tyre por edhe vëllai i njërit prej tyre, N. S ose Çikes. Ky i fundit është një nga aktorët
kryesorë të Bandës Kateshi dhe njëkohësisht strehuesi i pjesëtarëve të bandës. Shtëpia e tij kthehet në një fortesë
dhe bashkë me të edhe territoret fqinje, si dhe gjithë Lagja që e rrethon. Ajo shtrihet në pjesën jugore të qytetit dhe
përfshin Zonën e Kinezëve dhe pjesën e unazës. Në fakt për njëfarë periudhe, pasi Banda krijohet, kjo zonë bëhet e
pakalueshme nga individë të tjerë të cilët nuk lejoheshin të qarkullonin pa pasur një autorizim apo të njohur në këto
territore. Dëshmitë tregojnë që fortifikimi ishte i organizuar. Rrugët ku mund të kalonin automjetet ishin të bllokuara
nga individë të armatosur të cilët nuk lejonin askënd të kalonte pa leje. Nëpër tarracat dhe ballkonet rreth e përqark
fortesës ku qëndronte Banda shikoje njerëz të armatosur me automatikë dhe mitralozë. Për t’i dhënë një karakter
akoma më serioz dhe të strukturuar kësaj mbrojtjeje, shumë nga individët që qëndronin aty ishin të veshur me
uniforma ushtarake të ndryshme, kryesisht “laroshe”, gjithashtu ata përdornin edhe radiomarrës për të komunikuar
me njëri tjetrin.410 Edhe ndërtesa në vetvete ishte e mbushur me njerëz të armatosur që ruanin 24 orë dhe qëndronin
në gjendje gatishmërie të plotë.411
Nisur nga kjo mund të themi që Banda ishte e strukturuar në dy nivele: niveli i lartë që përfshinte krijuesit e Bandës
të cilët dispononin edhe shuma të mëdha parash dhe niveli i ulët që përbëhej nga një numër i madh djemsh të tjerë,
jo vetëm të lagjes, por edhe shokë të kryetarëve apo edhe të ardhur nga qytete të tjera. Këta të fundit u vendosën
përfundimisht në Elbasan dhe qëndronin edhe nëpër shtëpitë e anëtarëve të tjerë të bandës. Mund të përmendim A.
Rr (Labi) nga Vlora, A. T nga Peqini apo dhe të rinj të ardhur nga Fieri apo zonat përreth. Niveli i dytë mund të ndahet
pastaj në ata që mund të konsiderohen “ushtarë” dhe që merren me aspektet e përditshme të bandës: të ruajnë,
të drejtojnë automjetet, të tregojnë gatitshmëri; si dhe në disa anëtarë të tjerë të cilët shquheshin për agresivitet
apo zotësi për të përballuar situata më të vështira, duke përbërë në këtë mënyrë një nga pjesët më aktive dhe të
rrezikshme të grupit. Këta në shumë raste rezultojnë të jenë pjesëmarrës në grabitje, vrasje apo luftime të bandës
dhe mund të konsiderohen “ekzekutorët” e Bandës. Duhet specifikuar që shumë herë drejtuesit e Bandës ishin edhe
ekzekutorët e saj.
I ashtuquajturi Kryetar i Bandës ishte Tan Kateshi, megjithëse banda e kishte qendrën në shtëpinë e Çikes. Sipas
disa dëshmive dhe intervistave rezulton se vendosja e Tan Kateshit si kryetar i bandës nuk ishte zgjedhje apo vendim
i anëtarëve të tjerë të bandës, por ishte ndikuar më tepër nga përshtypja që linte roli i tij në bandë.
Në fakt, në të kaluarën e tij Tan Kateshi nuk njihej si njeri shumë agresiv, i dhunshëm apo vrasës. Ai konsiderohej
si “çun i fortë” para 1997, por nuk bënte pjesë tek ata “të fortë” që shquheshin për veprimtari të theksuar kriminale.
Gjithashtu duhet thënë që edhe familja e tij nuk kishte ndonjë të shkuar me eksponentë problematikë. Babai dhe
e ëma ishin njerëz punëtorë dhe të respektuar, dhe as vëllai nuk bënte pjesë tek personat problematikë në qytet.
Paraqitja e tij fizike si dhe rrethimi i shtëpisë së tij për një natë të tërë, ngjarje e cila bëri bujë në qytet aq sa njihej
si “lufta tek shtëpia e Tan Kateshit” ishin faktorë shtesë në pozicionimin e tij si lider i bandës. Në njëfarë mënyre

410. Intervistë e datës 1 Shtator 2015 me Punonjës Policie Kod. 005.
411. Intervistë e datës 18 Gusht 2015 me Punonjës Policie Kod. 004; intervistë e datës 1 Shtator 2015 me Punonjës Policie me Kod. 005. Duhet përmendur që fortifikimi i shtëpive
dhe mbrojtja e tyre në mënyrë të organizuar ishte kthyer në karakteristikë e disa familjeve apo zonave të tjera. Kështu, në të njejtën mënyrë ishte organizuar edhe fortifikimi i bazës
ku qëndronte Banda e Mandelës, apo shtëpia e njërit prej personave më të rrezikshëm të para 1997, Kryetar i njërës prej familjeve në konflikt në vitet ‘94-’95, D. K. Gjithashtu edhe
lagje të tjera fortifikoheshin apo zona të caktuara, si rasti i Banesave etj.
116

I

EVOLUIMI I STRUKTURAVE TË ORGANIZUARA KRIMINALE NË SHQIPËRI

pamja e tij përligjte figurën e një Kryetari dhe i jepte atij karizmën e duhur për ta konsideruar të tillë.412 Përsa i
përket numrit të anëtarëve të bandës, në kulmin e saj numëronte rreth 30 anëtarë, por mund të ketë qenë edhe më i
lartë. Të rinj të moshës 16-20 vjeç preferonin që të bëheshin anëtarë të saj, për shkak të parave që mund të fitonin,
statusit, si dhe makinave që mund të drejtonin.
Banda e filloi veprimtarinë e saj pas prillit 1997, megjithatë aktiviteti intensifikohet duke filluar nga fundi i majit
e deri në mesin e gushtit. Një nga problemet më urgjente që paraqitej për Bandën ishte sigurimi i burimeve të
nevojshme ekonomike për të mbajtur pranë tyre gjithë këtë numër anëtarësh. Edhe pse fillimisht ata dispononin të
ardhura për shkak të veprimtarive të tyre të paligjshme, sidomos jashtë vendit,413 një numër kaq i madh anëtarësh
krijonte gjithsesi vështirësi për përballimin e shpenzimeve të përditshme. Kjo nevojë pranohej shprehimisht edhe
nga anëtarët e Bandës gjatë deklarimeve të tyre në gjyq.414 Ndër veprimtaritë e para kriminale ishte gjobëvënia
kundrejt tregtarëve apo individëve të tjerë të pasur të qytetit, të cilët mund të ishin dhe “çuna të fortë”. Metodat
e përdorura përfshinin kërcënimet për jetën apo pengmarrjet e atyre vetë apo familjarëve të tyre. Disa nga këto
veprime rezultuan të suksesshme për Bandën, ndërsa disa të tjera u kthyen në burim konfliktesh të përgjakshme. Nga
intervistat e realizuara rezulton që kjo ishte veprimtaria kryesore ekonomikee Bandës, ndërkohë që nuk sinjalizohen
raste shpërndarjeje apo shitjeje droge, shitje armësh apo shfrytëzim prostitucioni brenda Shqipërisë.415
Pas njëfarë konsolidimi ekonomik, Banda filloi tu kundërvihet grupeve të tjera, sidomos në Lagjen Banesa, të cilët
konsideroheshin përgjegjës për rrethimin e shtëpisë së Tan Kateshit dhe vrasjen e vëllait të Çikes. Në këtë kuptim,
vrasjet dhe plagosjet e para të Bandës kishin si motiv hakmarrjen. Vrasja e parë lidhet me një banor të lagjes Banesa
dhe plagosjen e shokut të tij në datë 29 maj 1997, por momenti më i ashpër ndëshkues lidhet me rrethimin që
Banda i bën shtëpisë së E. D (Roni), i cili vritet në shtëpinë e tij bashkë me kushëririn rreth një muaj më pas. Rrethimi
i pallatit dhe ekzekutimi i tyre është bërë në mënyrë publike për të treguar në njëfarë mënyre forcën e Bandës
dhe qëllimin ndëshkues të saj kundër atyre që mendoheshin si kundërshtarët e tyre. Në fakt, në datën 21 qershor
1997, të pranishëm kanë qenë shumë anëtarë të Bandës, të cilët kanë qëlluar me të gjitha armët e mundshme,
duke përfshirë kundërtank. Kjo ngjarje terrorizoi të gjithë zonën dhe sidomos banorët e pallatit ku banonin Roni
bashkë me kushëririn. Pas këtij veprimi, Banda e Tan Kateshit fitoi reputacionin e bandës e cila “bënte ligjin” në
qytet. Ndërkohë që policia dukej e pafuqishme përballë bandës,416 shumë grupe të tjera iu bashkuan veprimtarisë së
tyre. Nuk raportohej për konflikte apo përplasje të bandës me bandën tjetër tepër aktive dhe të rrezikshme, atë të
‘Mandelës’. Nga ana tjetër kishte edhe grupe, apo familje, të cilat jo vetëm që nuk i bindeshin Bandës së Tan Kateshit
por edhe kishin konflikte të hapura me të.
Një nga zonat problematike dhe të fortifikuara ishte ajo në Lagjen e Institutit, për shkak se aty ndodhej shtëpia
e njërit prej të fortëve më të rrezikshëm në vitet para ’97, si dhe kryetar i njërës prej familjeve në konflikt në ‘94’95, D. K ose Dashi. Kjo familje, duke pasur shumë probleme në të shkuarën, në ’97, kryesisht për motive mbrojtje,
vendosi të fortifikonte shtëpinë dhe zonën përqark me njerëz, beton dhe mitralozë. Pak a shumë, modeli i organizimit
paraqitej i njëjtë: një grup i konsiderueshëm të rinjsh të cilët qëndronin si “ushtarë” rreth shtëpisë së tij për ta
mbrojtur atë.Me këtë grup, Banda e Tan Kateshit ishte në konflikt dhe kjo gjë del në pah me vrasjen e dy të rinjve që
qëndronin pranë familjes së D. Gj. Vetëm se në këtë rast, konflikti nuk ishte i hapur si me djemtë e Lagjes Banesa,
por ishte i fshehur dhe i heshtur. Edhe eliminimi i të rinjve nuk ndodhi në mënyrë publike si në rastin e Ronit dhe
kushëririt të tij, por në mënyrë të fshehtë dhe jo sipas metodave tipike të Bandës. Në fakt, rreth fundit të korrikut

412 Intervistë e datës 29 Korrik 2015 me Avokat Kod.001; intervistë e datës 5 Gusht 2015 me Gazetar Kod.002; intervistë e datës 11 Shtator 2015 me Gazetar Kod.003.
413 Një nga veprimtaritë e kryera jashtë shtetit nga këta anëtarë, përveç vjedhjeve dhe grabitjeve, ishte dhe shfrytëzimi i prostitucionit. Intervistë e datës 5 Gusht 2015 me Gazetar
Kod.002; intervistë e datës 11 Shtator 2015 me Gazetar Kod.003.
414 Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr. 30 datë 15/2/2000. Intervistë e datës 18 Gusht 2015 me Punonjës Policie Kod. 004; intervistë e datës 1 Shtator 2015 me
Punonjës Policie me Kod. 005.
415 Intervistë e datës 29 Korrik 2015 me Avokat Kod.001; intervistë e datës 5 Gusht 2015 me Gazetar Kod.002; intervistë e datës 11 Shtator 2015 me Gazetar Kod.003.
416 Në shumë raste rezulton që policia të ketë qenë e pranishme dhe të mos ketë ndërhyrë. Edhe kur ka pasur rast të kontaktojë me anëtarë të bandës, është përpjekur të
komunikojë pa i zgjidhur problemet në mënyrë konfliktuale. Intervistë e datës 18 Gusht 2015 me Punonjës Policie Kod. 004; intervistë e datës 1 Shtator 2015 me Punonjës Policie
me Kod. 005.
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1997 u deklaruan të humbur dy të rinj rreth të 20-ave, të cilët qëndronin si bashkëpunëtorë-ushtarë në shtëpinë e D.
Gj. Hera e fundit që ishin parë ishte brenda një makine e cila u gjet pak ditë më vonë e djegur në Kodrat e Krrabës.
Pas pothuajse një muaji, trupat e tyre u gjendën gjysmë të varrosur në një zallishte të Shkumbinit, shumë larg nga
vendi ku u gjet makina e djegur. Në atë kohë, vrasja e dyfishtë nuk iu atribua Bandës së Tan Kateshit, pasi konflikti
i tyre nuk ishte i njohur, por edhe për faktin që D. Gj ishte i konfliktuar me shumë njerëz të tjerë. Autorësia e këtij
krimi u provua në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, e cila mbështetur në akt-ekspertimin balistik të
gëzhojave të gjetura në vendin e ekzekutimit dhe armës së sekuestruar Bandës, bëri lidhjen mes vrasjes dhe Bandës.
Rreth muajve qershor-korrik, banda ishte në kulmin e saj dhe numëronte rreth 40 anëtarë. Nga aspekti i forcës, banda
konsiderohej më e madhja dhe më e forta në qytet. Duke marrë shkas nga ekzekutimet e kryera, hakmarrja, vendosja
e autoritetit, nënshtrimi i tregtarëve për të paguar, banda u përfshi nga një ndjenjë euforie dhe vetëbesimi shumë
të madh. Tashmë nuk diskutohej më hakmarrja dhe gjetja e të ardhurave për të mbajtur anëtarët, por pasurimi i
bandës. Veprimtaria kërcënuese dhe pengmarrjet u rritën shumë gjatë kësaj periudhe dhe në shënjestrën e bandës
futej çdo person i cili mendohej se kishte para, si brenda qytetit ashtu edhe në zonat përreth. Qëllimi i pasurimit
e shtyu Bandën drejt një dimensioni tjetër, atë të lidhjes me politikën; nga ana tjetër, u bë shkas për konflikte
shumë të mëdha të cilat kapërcenin mundësitë reale të bandës.Sipas të intervistuarve,417 për shkak të fuqizimit të
ndjeshëm dhe autoritetit që gëzonte banda pothuajse në të gjithë qytetin, drejtuesit e saj filluan të shihen si një
mjet nga politikanë të forcave të ndryshme për marrjen e sa më shumë votave. Momenti përkon me zgjedhjet e 29
qershorit 1997 dhe komplet situatën parazgjedhore. Anëtarë të Bandës por dhe vetë Kryetari i saj kontaktohen nga
eksponentë të politikës, të cilët i përkisnin kryesisht spektrit të majtë. Spikat në këtë lidhje raporti i ngushtë me
njërin prej tyre, i cili ishte dhe qytetar elbasanas dhe përfaqësues i një force politike të mesme për kohën: Partia
Aleanca Demokratike. Si dëshmi për këtë ishte dhe një nga seancat parlamentare të kohës ku Kryetari i kësaj partie
u akuzua në mënyrë direkte si i lidhur me Bandën e Tan Kateshit, si dhe vetë letra që ky i fundit publikoi nga Burgu
i Peqinit, ku qëndron tashmë nën rregullat e sigurisë së lartë. Vetë Tan Kateshi flet për lidhjen e tij me politikën dhe
se si kjo e fundit donte të shfrytëzonte pikërisht bandat kriminale për të marrë sa më shumë vota. Akuzat bëhen
edhe më të rënda po të mendojmë që në letrën e tij Kateshi përmend dhe faktin që këta politikanë nuk kërkonin
vetëm përdorimin e forcës për të marrë vota, çka në vetvete është e dënueshme si dhe tregon edhe konceptimin e
demokracisë që kishin politikanët drejtues të kohës, por ata kërkonin edhe eliminimin e kundërshtarëve politikë të
tyre.418 Nga ana tjetër, akuzat bëhen më të rënda po të mendojmë që i akuzuari për lidhje me bandën e armatosur u
bë Ministër i Brendshëm në periudhën në fund të 1997 dhe fillim të 1998.
Siç përmendëm më sipër, Banda kishte krijuar një identitet dhe autoritet të sajin dhe kishte pësuar një rritje si
përsa i përket numrit të anëtarëve, ashtu edhe të territoreve që zotëronte. Njëkohësisht, kjo rritje ndikonte dhe në
psikologjinë e anëtarëve të Bandës, të cilët tashmë ndjeheshin më të fortë dhe të pushtetshëm. Kjo bëri që ata ta
rrisnin intensitetin e kërkimit të parave, duke u nisur dhe nga fakti që tashmë objektiv ishte kthyer pasurimi i tyre,
duke kërcënuar dhe vënë gjoba mbi shumë tregtarë apo sipërmarrës. Jo vetëm, në shënjestër ishin edhe emigrantë
që sapo ishin kthyer apo familjarë të tyre. Veprimtaria nuk kufizohej thjeshtë në kërcënime por edhe në pengmarrje
që shoqëroheshin me keqtrajtime deri në tortura. Nga ana tjetër, kush refuzonte të paguante pësonte edhe tërbimin
e Bandës, e cila nuk hezitonte dhe të qëllonte në shtëpitë e tyre apo edhe kundër tyre në momentin që i shikonin.
Një situatë e tillë krijohet në lidhje me një familje tregtarësh të qytetit të Elbasanit. Që në fillim anëtarë të Bandës
i kishin kërkuar para dhe kishin marrë peng njërin prej anëtarëve të kësaj familjeje, por situata fillimisht ishte
mbyllur me mënyrën e çunave të Elbasanit, me të njohur. Gjithsesi, nisur nga pasuria e madhe që kjo familje kishte
mbledhur dhe nga ndjesia e të fuqishmit që kishte pushtuar Bandën, situata ishte bërë më agresive dhe anëtarë
të saj pretendonin me ngulm që kjo familje të paguante patjetër shumën e parave të kërkuara. Pas refuzimeve të
njëpasnjëshme dhe shpëtimit nga rrëmbimi të njërit prej anëtarëve të kësaj familje, Banda vendos që në mënyrë
publike t’i ndëshkojë duke i bërë të ditur të gjithëve jo vetëm forcën e saj, por dhe parrullën: kush nuk paguan kështu

417. Intervistë e datës 5 Gusht 2015 me Gazetar Kod.002; intervistë e datës 11 Shtator 2015 me Gazetar Kod.003.
418. Shiko një letër të Dritan Kateshit të publikur nga gazeta Tema në 12/08/2004 por që vërtetësia e saj duhet konfirmuar. Aksesuar nëhttp://albania.dyndns.org/
Presse/2004/12082004ceka.htm
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e pëson. Kështu, ditën e 14 gushtit 1997 drejtues kryesorë dhe shumë anëtarë të Bandës dynden dhe rrethojnë
anëtarë të familjes rivale në shtëpinë e tyre, pranë zonës së Fushëmbretit dhe Unazës. Këtë ditë zhvillohet një luftë
e vërtetë pasi Banda shtin me të gjitha armët që kishte në dispozicion, duke mos kursyer edhe ato të kalibrit shumë
të madh, si mitralozë të rëndë deri në kundërajror, ose edhe granatë-hedhëse apo kundër-tanke. Rrethimi zgjat orë
të tëra deri në darkë; nga makina të ndryshme, tarraca pallatesh apo shtëpish aty pranë anëtarë të Bandës shtijnë
papushim drejt banesës së vënë në shënjestër.
Bilanci i ditës së 14 gushtit, paçka bataresë së madhe të krijuar nga Banda, është që 5 anëtarë të Bandës vriten dhe
4 të tjerë plagosen, ndër ta edhe vetë Tan Kateshi. Çuditërisht, edhe pse rrethimi ishte i frikshëm dhe i kryer nga një
numër i madh njerëzish të mirë-armatosur, Banda kishte pësuar një goditje të rëndë e cila në njëfarë mënyre bëri që
publikisht ajo ta humbte forcën e saj në perceptimin e qytetarëve. Nga ana tjetër kjo nxori në pah edhe aspektin jo
të mirë-organizuar dhe jo-profesional të anëtarëve të Bandës, të cilët pikën e fortë të tyre e mbështesnin tek terrori
dhe dhuna bruto. Mund të thuhet që ky është dhe momenti kur Banda pëson goditjen e parë dhe përfundimtare,
pasi në njëfarë mënyre ajo shpërbëhet dhe shumë anëtarë të saj lëvizin në drejtime të ndryshme. Vetë Tan Kateshi
i plagosur në sy shkon fillimisht drejt qyteteve të tjera për të dalë më pas jashtë Shqipërisë.
Pas shpërndarjes së Bandës fillon edhe eliminimi i disa prej anëtarëve të saj si dhe arrestimet e para nga ana e
policisë në fillim të vitit 1998, e cila pak e nga pak po merrte situatën në dorë. Një nga arrestimet më të bujshme
është ajo e një prej anëtarëve më të rëndësishëm të Bandës, Ç. K. Ky, pasi arrestohet, pas pak kohësh gjendet i varur
në qelinë e tij në rrethana të dyshimta. Vetë Tan Kateshi arrestohet në Tiranë ku rrinte i fshehur në një shtëpi me
qira dhe pak pas kohësh arrestohen dhe pjesëtarë të tjerë të rëndësishëm të Bandës, si T. B, Gj. D, si dhe në 2011
edhe N. S ose Çike, etj. Nga frika dhe presioni i madh ndaj gjyqtarëve, proçesi gjyqësor transferohet në qytetin e
Durrësit dhe mbyllet me dënimin me burgim të përjetshëm të D. K, T. B, N. S si dhe dënimin e anëtarëve të tjerë me
10, 13, 20 vjet burgim, etj.419

419 Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr. 30 datë 15.2.2000.
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KAPITULLI 5.
REKOMANDIME

REKOMANDIME
1.

Të konsiderohet mundësia e ndërhyrjes në Kodin Penal për prezantimin e një dispozite të re që dënon çdo formë
shoqërimi të llojit mafioz (e ngjashme me Art 416 bis të Kodit Penal Italian), pjesëtarët e së cilës përpiqen të
përfitojnë nga fuqia intimiduese e lidhjeve të tyre për të siguruar të ardhura dhe përfitime si shuma monetare,
kontroll i bizneseve, licencave, koncesioneve, si dhe përmes përfshirjes në sigurimin e votave gjatë proceseve
zgjedhore;
2. Reformimi i legjislacionit që ka të bëjë me partitë politike dhe financimin e fushatave zgjedhore dhe partive
politike, me qëllim parandalimin e financimit nga burime të krimit të organizuar apo të dyshimta;
3. Ngritja e strukturave të posaçme “anti-mafia” me përbërje të ekspertëve të fushave të ndryshme (juristë,
financierë, informaticienë, etj.).
4. Forcimi i hetimit në nivel vendor dhe përfshirja e një prokurori të Krimeve të Rënda në cdo prokurori rrethi.
5. Goditja e formave korruptive dhe infiltrimit nga krimi i organizuar në të gjitha nivelet, nga ato të kryera nga
punonjës publikë të nivelit bazë, tek ato menaxherialë, drejtues si dhe politik-bërës.
6. Ndërtimi i bazave të të dhënave në lidhje me veprimtari të krimit të organizuar, dhe intensifikimi i hetimeve dhe
rritja e numrit të vendimeve të sekuestrimeve dhe konfiskimeve të aseteve me origjinë kriminale. Menaxhim më
efikas dhe efektiv i aseteve të sekuestruara.
7. Ndërhyrje e menjëhershme me politika social-ekonomike lehtësuese dhe favorizuese për zonat më të prekura
nga veprimtaritë e krimit të organizuar, si dhe ato më të largëta dhe vulnerabël.
8. Forcimi i bashkëpunimit agjensi shtetërore-shoqëri civile për rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimin e krimit
të organizuar;
9. Ndërtimi i partneritetit të agjensive shtetërorete specializuara me ekspertë dhe organizata të pavarura për
kryerjen e studimeve, analizave dhe hartimit të politikave kundër krimit të organizuar të mbështetur mbi
evidenca.
10. Ndërtimi, përditësimi dhe konsultimi i rregullt nga prokurorë dhe gjyqtarë i një baze të unifikuar të dhënash
lidhur me precedentët penalë të cilët duhet të merren parasysh dhe ndikojnë në masën e dënimit.
11. Të rishikohen rregulloret e brendshme dhe praktikat ekzistuese jo-transparente në mënryë që të garantojnë
akses sa më të plotë në vendimet dhe dosjet gjyqësore, dhe sidomos kur ato kërkohen për qëllime studimore
nga institucionet e arsimit të lartë, shoqëria civile, media dhe specialistët e fushës, duke siguruar anonimizimin
e të dhënave për aq sa është ligjërisht e nevojshme.
12. Të rishikohet Kodi Penal, specifikisht nenet 237 dhe 238,ku të përfshihet si vepër penale cdo sulm fizik, psikologjik
dhe shantazh ndaj gazetarëve investigativë/shoqërisë civile/studiuesve të cilët kryejnë investigime ose raporte/
studime në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ky sugjerim mbështetet në faktin se roli i shoqërisë
civile dhe medias është rol publik kur lidhet me cështje të cilat i përkasin interesit publik.
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Tabela 2: Struktura kriminale 2004-2015
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Vendime gjyqësore të shqyrtuara për
veprimtari të organizuara kriminale
1. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr. 30 datë 15.02.2000.
2. Vendim i Gjykatës së Apelit Durrës nr 76 datë 19.04.2000
3. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 90 datë 02.02.2009
4. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, nr 58 datë 17.04.2000
5. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 69 datë 23.11.2009
6. Vendim i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, nr 37 datë 02.07.2010
7. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 114 datë 30.04.2006
8. Vendim i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, nr 26 datë 22.05.2006
9. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 64 datë 07.07.2006
10. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nr 175 datë 11.05.2000
11. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 75 datë 07.03.2012
12. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 209 datë 21.02.2011
13. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 988 datë 07.07.2008
14. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 1426 datë 11.11.2009
15. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 1340 datë 13.01.2012
16. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 71 datë 28.05.2007
17. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 10 datë 26.03.2010
18. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 1 datë 16.01.2012
19. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 17 datë 28.03.2011
20. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 38 datë 22.09.2006
21. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 42 datë 25.11.2010
22. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 45 datë 27.07.2011
23. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 28 datë 27.06.2006
24. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan nr. 89 datë 05.05.2006
25. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 33 datë 16.02.2011
26. Vendim i Gjykatës së Apelit Durrës, nr 10 datë 18.01.2007
27. Vendim i Gjykatës së Apelit Tiranë, nr 91 datë 01.02.2012
28. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 217 datë 10.07.2013
29. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 3 datë 11.01.2008
30. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, nr 143 datë 04.07.2003
31. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 370 datë 01.07.2009
32. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, nr 109 datë 14.10.2008
32. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, nr 109 datë 14.10.2008
33. Vendim i Gjykatës së Apelit Durrës, nr 85 datë 17.03.2009
34. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 540 datë 26.05.2010
35. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 122 datë 04.02.2011
36. Vendim i Gjykatës së Apelit Tiranë, nr 1322 datë 30.11.2011
37. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, nr 80 datë 03.06.2008
38. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nr 117 datë 24.04.2013
39. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr 86 datë 06.03.2013
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40. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 44 datë 01.07.2008
41. Vendim i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, nr 40 datë 07.07.2009
42. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr. 670 datë 01.11.2010.
43. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan nr. 105 datë 29.09.1999
44. Vendim i Gjykatës së Apelit Vlorë, nr 272 datë 16.12.2008
45. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 356 datë 14.04.2003
46. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Çështja ‘Grori kundër Shqipërisë’, datë 07.07.2009
47. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 59 datë 30.10.2009
48. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 30 datë 15.05.2008
49. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 999 datë 24.09.2007
50. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 1216 datë 06.12.2006
51. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 1164 datë 30.11.2006
52. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr 741 datë 12.06.2007
53. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 19 datë 05.04.2006
54. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 50 datë 19.12.2006
55. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 48 datë 13.12.2006
56. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 40 datë 05.10.2006
57. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 11 datë 16.02.2009
58. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 37 datë 17.06.2009
59. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 7 datë 01.02.2007
60. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 47 datë 02.11.2007
61. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 50 datë 14.11.2007
62. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 50 datë 29.07.2008
63. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 03 datë 11.01.2008
64. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 45 datë 14.04.2014
65. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 39 datë 22.04.2013
66. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 73 datë 06.11.2012
67. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 38 datë 25.12.2012
68. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 70 datë 20.12.2011
69. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 27 datë 16.05.2011
70. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 38 datë 25.05.2012
71. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr 109 datë 13.12.2013
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