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A.

Rritja e kapaciteteve administrative dhe njerëzore

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
filloi zyrtarisht veprimtarinë në datën 19 dhjetor 2019. Fillimisht në këtë
institucion u emëruan 8 prokurorë, ndërkohë që deri në korrik 2020 numri i
prokurorëve shkoi në 13. Nisur nga ngarkesa e institucionit me kërkesë të
drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, Kuvendi i Shqipërisë miratoi gjatë
muajit janar 2021 një numër prej 20 prokurorësh, në funksion të garantimit të
veprimtarisë së prokurorisë, sigurimit të aksesit të shtetasve në shërbimet e
këtij institucioni si edhe rritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve. Nga ana tjetër
ende nuk janë përmbyllur procedurat për ngritjen e Byrosë Kombëtare të
Hetimit (BKH), proces i cili do të finalizohet me zgjedhjen dhe emërimin e 60
hetuesve të kësaj strukture të specializuar pranë Prokurorisë së Posaçme
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
B.

Rritja e procedimeve për Korrupsionin

Me fillimin e ushtrimit të veprimtarisë, në Prokurorinë e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u regjistruan në total 225 procedime
penale me 271 persona në hetim. Numrin më të lartë të këtyre procedimeve e
përbënin procedime penale të ardhura nga Prokuroria për Krime të Rënda.
Gjithashtu numri i procedimeve penale në fushën e krimit të organizuar ishte
më i lartë krahasimisht me çështjet e lidhura me korrupsionin dhe veprat e
tjera penale. Gjatë vitit 2020 ky raport është përmbysur, pasi në Prokurorinë e
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u regjistruan në total
343 procedime penale me 433 persona në hetim, pjesën më të madhe të të
cilave e përbënin procedimeve penale për korrupsionin si dhe vepra të tjera
penale.

Procedime penale të regjistruara për periudhën
19.12.2019 – 31.12.2019
Numri i personave në hetim për procedimet penale të
regjistruara për periudhën 19.12.2019 – 31.12.2019

42

Numri i personave në hetim për procedimet penale të
regjistruara për periudhën 01.01.2020 – 19.12.2020

Krim i organizuar

28

174

Procedime penalë të regjistruara për periudhën
01.01.2020 – 19.12.2020

23

82

120

69

143

158

181

81

Korrupsion

171

Të tjera

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

C. Numri i ulët i
procedimeve të dërguara
për gjykim

Nga regjistrimi i procedimeve penale
në Prokurorinë e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
vërehet numri i ulët i procedimeve të
dërguara për gjykim në Gjykatën e
Posaçme të Shkallës së Parë për
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Nga 162 procedime penale në total të
regjistruara në fushën e krimit të
organizuar vetëm 16 prej tyre janë
dërguar për gjykim, nga 240
procedime në total për korrupsionin
vetëm 39 janë dërguar për gjykim,
ndërkohë që nga 166 procedime të
lidhura me vepra të tjera penale vetëm
4 janë dërguar për gjykim në Gjykatën
e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO.

Krim i organizuar

Korrupsion

Të tjera

(162 procedime/255
të pandehur)

(240 procedime/209
të pandehur)

(166 procedime/240
të pandehur)

16 procedime
dërguar për
gjykim

39 procedime
dërguar për
gjykim

4 procedime
dërguar për
gjykim

177 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
gjykim

63 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
gjykim

39 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
gjykim

2 procedime
dërguar për
pushim

19 procedime
dërguar për
pushim

3 procedime
dërguar për
pushim

5 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
pushim

23 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
pushim

11 të pandehur
për procedimet e
dërguara për
pushim

Figura 4: Numri i procedimeve penale të dërguara për gjykim dhe pushim në Gjykatën
e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO
(19.12.2019 – 19.12.2020)
Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të
Organizuar (SPAK)
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D.

Zbatimi i Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020

Në kompetencat e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u përfshinë gjithashtu
edhe detyrimet në kuadër të zbatimit të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020, zbatimi i të cilit filloi gjatë muajit
shkurt dhe përfundoi në 31 dhjetor 2020. Gjatë kësaj periudhe në Prokurorinë e Posaçme KKKO janë regjistruar
gjithsej 226 materiale të paraqitura për vlerësim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Nga shqyrtimet
e kryera numrin më të madh të kërkesave dërguar në gjykatë e përbëjnë kërkesat për sekuestro (113) të ndjekura
nga kërkesat për konfiskim (55). Një numër i konsiderueshëm kërkesash evidentohet në rastet e plotësimit të
dokumentacionit (50), megjithëse nuk specifikohen arsyet apo mangësitë kryesore që lidhen me këto kërkesa.
Përkundrejt numrit të përgjithshëm të kërkesa, një numër i lartë është gjithashtu edhe numri i kërkesave për
heqje sekuestro (42). Duke qenë se një pjesë e praktikave është ende në proces hetimi dhe gjykimi, institucionet e
reja do të vazhdojnë me shqyrtimin dhe finalizimin e këtyre materialeve edhe gjatë vitit 2021.
7

14
Kërkesa për sekuestro në gjykatë

50

Kërkesa për konfiskim

113
Heqje sekuestroje
Kthime për plotësim
Kërkesa për vendosje masë
parandaluese individuale

42

Në proces vlerësimi nga
prokurorët

55

E.

Grafik 2: Masat e marra nga Prokuroria
e Posaçme KKKO në kuadër të zbatimit
të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.01.2020
(01.02.2020 – 19.12.2020)
Burimi i të dhënave: Prokuroria e
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar (SPAK)

Hetimet pasurore në kuadër të zbatimit të Ligjit Anti-Mafia:
Numër i ulët sekuestrosh dhe konfiskimesh

Raporti përkundrejt numrit të rasteve të regjistruara dhe atyre të dërguara për sekuestrim/kofiskim në gjykatë
mbetet I ulët edhe në kuadër të zbatimit të Ligjit Anti-Mafia. Në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe
Krimit të Organizuar janë regjistruar në total 310 hetime pasurore, por gjatë vitit 2020, Prokuroria e Posaçme
KKKO ka dërguar në gjykatë vetëm 11 kërkesa për sekuestro dhe ka kërkuar për 4 raste në gjykim konfiskimin e
pasurisë së sekuestruar.

157

153

Hetime pasurore të
regjistruara (19.12.2019 31.12.2019)
Hetime pasurore të
regjistruara (01.01.2020 19.12.2020)

Grafik 3: Numri i hetimeve pasurore në
zbatim të Ligjit Antimafia të regjistruara
në Prokurorinë e Posaçme KKKO
(19.12.2019 – 31.12.2019 & 01.01.2020
– 19.12.2020)
Burimi i të dhënave: Prokuroria e
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar (SPAK)
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Mbi veprimtarinë e Gjykatave të Posaçme
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
gjatë vitit 2020
A. Dosjet penale në Gjykatat e Posaçme KKKO
Me fillimin e veprimtarisë së Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në 19 dhjetor 2019 u
transferuan nga Gjykatat e Krimeve të Rënda rreth 50 çështje penale. 24 prej këtyre çështjeve u tranferuan në
Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 26 çështje të mbartura u
transferuan në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Në pjesën më të madhe të
këtyre dosjeve, mbizotërojnë çështje të lidhura me veprat penale në fushën e krimit të organizuar, ndërkohë që
gjatë vitit 2020 numri i çështjeve të lidhura me veprat penale të korrupsionit është rritur ndjeshëm.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së
Parë KKKO
24 çështje të mbartura
66 çështje të reja (2020)

Figura 2: Numri i çështjeve të mbartura
dhe numri i çështjeve të regjistruara në
vitin 2020 në Gjykatat e Posaçme të
Shkallës së Parë & Apelit KKKO
(19 Dhjetor 2019 – 31 Dhjetor 2020)

Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO
26 çështje të mbartura
19 çështje të reja (2020)
B.

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

Ecuria e çështjeve në Gjykatat e Posaçme KKKO

Specifikisht, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë në proces
gjykimi 41 çështje penale, ndërkohë që ka përfunduar gjykimi për 49 prej tyre. Nga 177 të pandehur për
procedimet penale të dërguara në gjykatë në fushën e krimit të organizuar janë gjykuar në këtë gjykatë 84 të
pandehur, ndërsa nga 63 të pandehur për procedimet penale të dërguara në gjykatë për korrupsion janë gjykuar
27 të pandehur. Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë dhënë 21
vendime, 11 prej të cilave për çështje të natyrë së krimit të organizuar.

90 çështje në Gjykatën e
Posaçme e Shkallës së Parë
KKKO

45 çështje në Gjykatën e
Posaçme të Apelit KKKO

41 Në gjykim

24 Në gjykim

49 Përfunduar

21 Përfunduar
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Figura 3: Statusi i çështjeve në Gjykatat
e Posaçme të Shkallës së Parë & Apelit
KKKO
(19 Dhjetor 2019 – 31 Dhjetor 2020)
Burimi i të dhënave: Gjykatat e
Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar & Prokuroria e Posaçme
kundër Korrupsionit dhe Krimit të
Organizuar (SPAK)

C.

Kohëzgjatja dhe shpejtësia e gjykimit*

Nga dosjet penale për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar, për të cilat ka përfunduar gjykimi në
Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO, mesatarja e kohëzgjatjes së çështjeve (236 ditë ose 7 muaj dhe 24
ditë) është tejkaluar për 14 prej tyre, nga të cilat gjykimi për 9 dosje penale ka zgjatur për një periudhë kohore 1-2
vjeçare dhe për 1 prej tyre ka tejkaluar 2 vjet. Krahasimisht me kohëzgjajten e gjykimit për veprat penale të
korrupsionit, kohëzgjatja e gjykimit për veprat penale në fushën e krimit të organizuar në Gjykatën e Posaçme të
Shkallës së Parë KKKO është më e lartë. Në lidhje me kohëzgjatjen e gjykimit të veprave penale në fushën e krimit
të organizuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO, vërehet një kohëzgjatje më e shkurtër e gjykimit, e cila varion
për këto çështje nga 2-6 muaj dhe nga 6-12 muaj, por pa kaluar më shumë se 1 vit.
(Penale Themeli)
Çështje (Krim i
organizuar)
Çështje
(Korrupsion)

<1
muaj

%

1-6
muaj

%

7-12
muaj

%

1-2
vjet

%

>2
vjet

%

Totali

0

0%

1

7%

4

26%

9

60%

1

7%

15

5

31%

9

56%

1

6%

1

6%

0

0%
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D. Veprat kryesore penale dhe veprimtaritë kriminale
Veprat kryesore penale, të cilat kryesojnë procedimet penale në fushën e krimit të organizuar lidhen me:

·
·
·
·

Grupin e strukturuar kriminal;
Kryerjen e veprave nga grupi i strukturuar kriminal;
Prodhimin dhe shitjen e narkotikëve si edhe
Trafikimin e narkotikëve.

Ndërkohë që vrasja dhe vjedhja evidentohet të jenë mënyrat kryesore të veprimit të krimit të organizuar për
kryerjen e veprimtarisë kriminale, veprimtaritë kryesore kriminale, të ndërmarra për kryerjen e veprave penale
në fushën e krimit të organizuar përfshijnë:

·
·
·
·
·

Ndihmën për kalim të paligjshëm të kufijve;
Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale;
Falsifikimi I dokumentave;
Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave si edhe;
Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve.

* Vlerësimi i kohëzgjatjes së çështjeve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë është kryer duke analizuar të dhënat e publikuara
nga kjo gjykatë, për çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi.
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Ecuria e plotësimit të vakancave
në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar
A.

Emërimi i gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme KKKO

Në 19 dhjetor 2020, Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mbushën 1 vjet nga krijimi i
tyre. Numri ligjor i parashikuar i gjyqtarëve në këto gjykata është 16 gjyqtarë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së
Parë KKKO dhe 11 gjyqtarë në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO. Për shkak të plotësimit të kushteve të sigurisë si
edhe vendimeve të procesit të rivlerësimit për konfirmimin në detyrë ose jo të gjyqtarëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor
(KLGJ) emëroi fillimisht 12 gjyqtarë në mënyrë të përkohshme në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO
dhe 6 gjyqtarë në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO, 5 në mënyrë të përhershme dhe 1 përkohësisht (Total: 13
gjyqtarë përkohësisht dhe 5 në mënyrë të përhershme).
B.

Numri aktual i gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme KKKO

Si rezultat i vendimeve të procesit të rivlerësimit, aktualisht në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë ushtrojnë
funksionin vetëm 8 gjyqtarë, për 2 prej të cilëve Institucioni i Komisionerëve Publikë (IKP) ka ankimuar vendimin e
1
konfirmimit në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK). Ndërkohë, 2 (dy) prej gjyqtarëve të kësaj gjykate
2
kanë aplikuar për qenë pjesë e Gjykatës së Lartë edhe 3 (tre) gjyqtarë të tjerë të kësaj gjykate kanë aplikuar për
3
vendet vakante të shpallura në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO. Edhe Gjykata e Posaçme e Apelit KKKO
funksionon aktualisht me një numër të ulët gjyqtarësh, 5 nga 11 të parashikuar në legjislacion. Situata paraqitet edhe
më emergjente duke patur parasysh që 4 nga këto gjyqtarë janë kualifikuar nga KLGJ për ngritje në detyrë në Gjykatën
e Lartë duke vendosur për vijimin e procedura të mëtejshme të mërimit të tyre.4 Megjithëse të konsideruara të një
rëndësie të veçantë siç u evidentua më lart shqetësues mbetet jo vetëm mos plotësimi me numrin e kërkuar ligjor,
por edhe largimi i gjyqtarëve aktualë në këto gjykata për të aplikuar kryesisht në Gjykatën e Lartë.
C.

Shpallja e vendeve vakante dhe plotësimi i tyre

Për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit KKKO, KLGJ shpalli
fillimisht 10 pozicione vakante në shkurt 2020 (5 Shkalla e parë dhe 5 Apeli), duke vijuar me shpalljen e 4
pozicioneve të tjera vakante (2 në korrik 2020 dhe 2 në janar 2021 - në total 14 pozicione vakante, 8 Shkalla e parë
& 6 apeli). Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë KKKO për dy prej 8 pozicioneve kanë aplikuar 2 kandidatë
dhe me përfundimin e konfirmimit të tyre në detyrë pritet që KLGJ të kryejë emërimin e tyre. Ndërkohë gjatë kësaj
periudhe nuk ka aplikuar asnjë kandidat për 4 pozicionet e tjera vakante të cilat janë rihapur disa herë. Ndërkohë
në Gjykatën e Posaçme të Apelit KKKO pritet emërimi i kandidatëve për 3 pozicione vakante.
Në kushtet kur Gjykatat e Posaçme KKKO janë organet më të rëndësishme në vend për gjykimin e veprave penale
të korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivele të larta, ushtrimi i veprimtarisë së tyre në mënyrë sa më efikase
dhe me kapacitet të plotë përbën një nga objektivat kryesorë të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ). Rëndësia e këtij
komponenti dhe nxitja e gjyqtarëve për të aplikuar në këto gjykata është theksuar së fundmi edhe nga vetë
dretjues të këtyre institucioneve.
1. Gjyqtarët, znj. Irena Gjoka dhe znj. Etleva Deda.
2. Gjyqtarët, z. Sandër Simoni (Kryetar i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë KKKO) dhe z. Klodian Kurushi.
3. Gjyqtarët, znj. Daniela Shirka, znj. Ilirjana Olldashi dhe znj. Miliana Muça.
4. Gjyqtarët, znj. Nertina Kosova, znj. Albana Boksi, z. Sokol Binaj dhe z. Dhimitër Lara.
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Figura 1: Ecuria e plotësimit të vendeve vakante në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
(Shkurt 2020 – Janar 2021)
Burimi i të dhënave: Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ)
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Performanca e Komunikimit
në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar5
Si pjesë e sistemit gjyqësor Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë institucionet më të
rëndësishme dhe ne qendër të vëmendjes së publikut. Për këtë arsye kornizat ligjore të cilat rregullojnë komunikimin
strategjik të këtyre organeve synojnë sigurojnë integritetin, qartësinë, gatishmërinë dhe transparencën.
Duke analizuar Komunikimin me Publikun të Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, vihet re se
performanca e këtyre dy institucioneve mund të konsiderohet shumë e mirë. Mënyra kryesore që gjykata komunikon
me publikun është përmes vetë institucionit dhe mënyrës se si përcjell informacionin tek publiku. Në këtë kuadër të
dyja këto gjykata e kanë kryer shumë mirë detyrën e tyre ndaj publikut.
Gjykatat kanë ngritur sisteme funksionale informimi në faqet e tyre zyrtare duke i mundësuar publikut të gjerë që të
mësojë në mënyrë transparente se çfarë ndodh në gjykatë. Këto sisteme i japin mundësi edhe publikut të specializuar
(studiuesve, studentëve, aktorëve të ndryshëm të sistemit gjyqësor) që të marrin informacione dhe statistika
pothuajse në kohë reale. Punonjësit e ngarkuar për komunikimin në këto gjykata kanë trajnimin e duhur për të kryer
detyrën dhe njëkohësisht kanë një kornizë shumë të mirë rregullatore dhe institucionale të përcaktuar qartë nga
Këshilli i Lartë Gjyqësor.
Gjykata e Posaçme e
Shkallës së Parë KKKO

Gjykata e Posaçme e
Apelit KKKO

Faqe interneti e aksesueshme dhe e përditësuar
rregullisht. Faqe interneti e aksesueshme dhe e
përditësuar rregullisht

5

5

Komunikim konstant me publikun dhe mediat

5

5

4
5
3
5
n /a
n/a

4
5
3
5
n /a
n/a

5

5

n/a
5
5
5
5
5
5

n/a
5
5
5
5
5
5

Objektivat e vendosura / Institucioni

Libri i identitetit të markës
Staf i trajnuar
Aktivitete të brendshme dhe të jashtme
Informim proaktiv
Organizimi konferencave për shtyp
Pjesëmarrja në aktivitete
Komunikim direkt me publikun përmes takimeve
(seanca publike)
Ditë të hapura me publikun
Njerëz të kualifikuar
Sisteme të ngritura
Komunikime të kryera
Vendosja e sinjalistikës
Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit
Publikimi periodik i statistikave

Tabela 1: 6 Vlerësimi i performancës së komunikimit në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Burimi i të dhënave: Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
5. Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Janin.E, “Zbatimi i Strategjisë së Komunikimit nga Institucionet e Reja të Drejtësisë”, Janar 2021
6. Metodologjia e vlerësimit: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv
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Performanca e Komunikimit
në Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit
dhe Krimit të Organizuar (SPAK)7
Në lidhje me Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Byronë Kombëtare të Hetimit (BKH), duke
marrë në konsideratë ngarkesën e lartë të punës, por edhe pritshmëritë e publikut, performanca e komunikimit nuk është në
nivelet e prishme. Në të dy këto institucione ekziston vullneti pozitiv për të komunikuar me publikun në mënyrë të përgjegjshme
dhe transparente, por mungon aftësia duke bërë që komunikimi i deritanishëm të jetë kaotik dhe në disa raste, edhe problematik.
Kjo nxjerr në pah mungesën e personave me njohuritë përkatëse në fushën e komunikimit; mungesën e një ideje të qartë në
lidhje me komunikimin; mungesë komunikimi të brendshëm; mungesë të mjeteve të komunikimit. Sigurisht, siç është përmendur
edhe më sipër, shkaku kryesor që evidentohet në këtë situatë është ngarkesa e madhe e punës që kanë këto dy institucione.
Në analizën e mënyrës së komunikimit të kryer nga SPAK gjatë vitit 2020 vihet re se ka një orientim shumë të mirë në lidhje me
procedurat e brendshme dhe komunikimin me publikun për ngjarje që kanë të bëjnë me punën administrative të institucionit.
Ndërsa çështjet që kanë lidhje me publikun dhe me pritshmëritë që publiku ka kundrejt këtij institucioni, vihet re që mungon
koordinimi. Kjo mungesë është ploësuar në disa raste përmes komunikimeve të kryera nga KLP, por duhet që vetë institucioni të
marrë një rol më aktiv në këto çështje.
Pothuajse e njëjta situatë vihet re edhe në performancën e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) ku fokusi maksimal i jepet
komunikimeve administrative dhe jo komunikimeve me publikun. Edhe në këtë institucion vihet re se mungon stafi i trajnuar për
komunikimin e publikun duke bërë që puna e institucionit të eklipsohet dhe shpesh herë të përvetësohet nga institucione të tjera.

Tabela 2: Vlerësimi i performancës së komunikimit në Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
Burimi i të dhënave: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH)
8. Metodologjia e vlerësimit: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv
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Ky buletin realizohet
nË kuadËr tË projektit:
Mbështetja e zbatimit
të reformës në
drejtësi nëpërmjet
monitorimit dhe
vlerësimit të SPAK dhe
Gjykatave të Posaçme.
Projekt i f inancuar nga:
Fondacioni

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN
Kohëzgjatja

Tetor 2020 - Korrik 2021

Programi/
Fusha e zbatimit

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

Nevoja e zbatimit
të këtij Projekti

Vlerësimi i performancës së institucioneve kundrejt rezultateve të tyre, dhe
informimi i publikut mbi çështjet në fushën e krimit të organizuar dhe
korrupsionit, nëpërmjet një qasje më analitike me qëllim evidentimin e
problematikave, veçorive specifike, ecurisë së çështjeve në kohë dhe tematike
të tjera të rëndësishme të lidhura me hetimin dhe gjykimin e çështjeve në
Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme. Nevoja për informim mbi proceset
ligjore dhe administrative që lidhen me finalizimin e ngritjes së Byrosë
Kombëtare të Hetimit (BKH).

Qëllimi
i Projektit

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

Objektivat
e Projektit

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Gjatë periudhës Tetor 2020 Korrik 2021 Qendra për
Studimin e Demokracisë dhe
Qeverisjes (CSDG) do të
punojë për zbatimin e
projektit të mbështetur nga
Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë "Mbështetja e
zbatimit të reformës në
drejtësi nëpërmjet
monitorimit dhe vlerësimit të
SPAK dhe Gjykatave të
Posaçme".
Reforma në sistemin e
drejtësisë është një nga
reformat më të thella dhe
gjithëpërfshirësë të
ndërmarra në Shqipëri në
vitet e fundit, e cila synon të
adresojë problemin e hetimit
të korrupsionit dhe krimit të
organizuar, të evidentuara
ndër pengesat kryesore për
zhvillimin e metejshëm
ekonomiko shoqëror të
vendit dhe për antarësimin në
Bashkimin Evropian. Një nga
komponentët kryesorë të
kësaj reforme ishte ngritja e
institucioneve për të luftuar
korrupsionin dhe krimin, të
cilat tashmë kanë hyrë në vitin
e dytë të veprimtarisë së tyre.

10/10

Objektiva specifike të projektit janë:
· Monitorimi dhe vlerësimi i SPAK dhe Gjykatave të Posaçme në përgjigjen
ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar nëpërmjet indikatorëve si
vëllimi i çështjeve, natyra e veprave penale, kohëzgjatja dhe rezultati i
procedurave, llojet e dënimeve, vlerësimi i publikut.
· Monitorimi dhe vlerësimi i procesit të ngritjes së kapaciteteve
administrative të SPAK, BKH dhe Gjykatave të Posaçme.
· Monitorimi dhe mbështejtja a SPAK dhe Gjykatave të Posaçme për
përforcimin e kapaciteteve të komunikimit.

Instrumentat
dhe mekanizmat

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

Institucionet
e reformës
në drejtësi,
fokusi i Projektit

• Gjykata e Shkallës së Parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
• Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
• SPAK një strukturë e cila përbëhet nga dy komponentë:
• Prokuroria e Posaçme
• Byroja Kombëtare e Hetimit

Produktet
e Projektit

• Përgatitja e dy Raporteve të Monitorimit dheVlerësimit
• Përgatitja e katër Buletineve Informuese, një në çdo tre muaj, nën titullin
“SPAK Monitor”
• Zhvillimi i 2 Tryezave Tematike/Diskutimi
Kryerja e 2 aktiviteteve trajnuese (seminar workshop)

Rezultatet
e pritshme

Nëpërmjet aktiviteteve dhe produkteve të projektit synohet arritja e
rezultateve si më poshtë:
• Informim më i mirë i publikut mbi standardet e gjykimit të drejtë të rasteve
të korrupsionit dhe krimit të organizuar;
• Njohje më e mirë e problematikave të hasura nga Gjykatat e Posaçme dhe
SPAK në drejtim të hetimit dhe gjykimit të veprave penale të korrupsionit dhe
krimit të organizuar deri në fazën e konsolidimit të plotë insitucional të tyre;
• Kapacitete të përmirësuara të Gjykatave të Posaçme dhe SPAK në drejtim
të komunikimit me publikun;
• Besim i rritur i publikut në standardet më të larta të gjykimit të drejtë të
rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar;
• Rritje e përgjithshme e respektit ndaj standardeve të gjykimit të drejtë.

Përfituesit
kryesorë

Grupe kryesore të targetuara në kuadër të projektit përfshijnë:
• Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar;
• Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
(SPAK dhe BKH).
Palë të tjera të interesuara si organizata të shoqërisë civile, media, ekspertë,
gazetarë, institucione shtetërore dhe ndërkombëtare si edhe qytetarët dhe
publiku i gjerë.

