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Lartë Gjyqësor 
(KLGJ) dhe Këshillit 
të Lartë të 
Prokurorisë (KLP) 
për funksionimin e 
plotë të 
institucioneve të reja 
në kushtet e 
kufizimeve    
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Prokurorisë së 
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Krimit të Organizuar 
në kuadër të Aktit 
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31.1.2020

Mbi zbatueshmërinë 
e Aktit Normativ 
Nr. 1, 31.01.2020 
nga strukturat e 
Policisë së shtetit 
dhe SPAK

Masat e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) 
dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) 
për funksionimin e plotë të institucioneve 
të reja në kushtet e kufizimeve  
Gjykatat  e  Posaçme kundër  
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
dhe Prokuroria e Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
filluan zyrtarisht veprimtarinë e tyre 
në datën 19 dhjetor 2019. Këshilli i 
Lartë Gjyqësor emëroi gjyqtarët e 
Gjykatave të Krimeve të Rënda në 
Gjykatat e Posaçme KKKO në datën 

118 dhjetor 2019  dhe vendosi për 
ngritjen e Gjykatave KKKO në 19 

2
dhjetor 2019 . Ndërkohë që pas 
emërimit nga Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë të 8 prokurorëve të 

3posaçëm  dhe zgjedhjes së Drejtuesit 
4të Prokurorisë së Posaçme  edhe 

organet e hetimit filluan ushtrimin e 
kompetencave të tyre.
Tashmë kur kanë kaluar rreth 6 muaj 
nga fillimi i veprimtarisë të organeve 
më të rëndësishme në vend për hetimin 
dhe gjykimin e veprave penale të 

monitor
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Ø

Ø

korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
plotësimi i strukturave organizative, 
por edhe aspekteve administrative, 
financiare dhe teknike ende nuk 
është përmbyllur plotësisht. Sfidat 
në këtë drejtim përbëjnë një 
komponent të qenësishëm dhe me 
ndikim në mënyrën e organizimit dhe 

5funksionimit të këtyre institucioneve.  
Ndërkohë që, kufizimet e vendosura 
si rezultat i pandemisë Covid-19 në 
fillim të muajit mars 2020 shtynë 
edhe më tej në kohë disa nga këto 
procese.
Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi 
gjatë periudhës 10 mars 2020 – 22 
prill 2020 një sërë vendimesh dhe 
rregulloresh mbi masat kufizues për 
parandalimin e përhapjes së Covid-

619  si edhe zgjati me disa javë 
afatet e procedurave të ngritjes në 
detyrë për gjyqtarët në Gjykatat e 

Ø

Ø 1. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Akte Administrative Individuale: http://klgj.al/akte-administrative-individuale/ 

5. Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, SPAK Monitor Nr. 7: http://csdgalbania.org/sq/numrin-i-7-
shtate-i-spak-monitor/
6. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Paketa e vendimeve të KLGJ-së në periudhën e pandemisë, mbi masat kufizuese 
për parandalimin e përhapjes së Covid-19: http://klgj.al/covid-19/ 

4. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Vendim Nr. 281, date 19.12.2019 “Për emërimin e Drejtuesit të Prokurorisë 
së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”: https://klp.al/wp-content/uploads/2020/01/Vendim-
nr-281-19.12.2019.pdf 

3. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Vendime datë 25.11.2019: https://klp.al/2019/11/25/vendime-date-25-11-
2019/ 

2. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Vendimit nr. 286, datë 19.12.2019 “Për fillimin e funksionimit të Gjyktave të 
Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”: http://klgj.al/wp-content/uploads/2019/12/Vendim-
Nr.286-date-18.12.2019-P%C3%ABr-fillimin-e-funksionimit-t%C3%AB-gjykatave-t%C3%AB-posa%C3%A7me-
p%C3%ABr-korrupsionin-dhe-krimin-e-organizuar.pdf 
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Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
7Krimit të Organizuar , të cilat kishin 

8filluar që gjatë muajit shkurt 2020.  
Ende këto gjykata funksionojnë 
jashtë numrit të parashikuar të 
g jyqtarëve,  spec i f ik i sh t  16 
(gjashtëmbëdhjetë) në gjykatën e 
shkallës së parë KKKO dhe 11 
(njëmbëdhjetë) në gjykatën e apelit 
KKKO. Aktualisht, në Gjykatën e 
Posaçme KKKO të Shkallës së Parë 
janë emëruar 10 gjyqtarë, 4 prej të 
cilëve ende në proces rivlerësimi, 
ndërkohë që në Gjykatën e 

Posaçme KKKO të Apelit janë 
emëruar 6 gjyqtarë, 1 prej të 
cilëve në proces rivlerësimi (Tabela 
1). Afatet e aplikimeve nuk kanë 
përfunduar ende për të gjitha 
vendet vakante të shpallura nga 
KLGJ, pasi mungesa e aplikimeve 
ka sjellë rishpalljen e thirrjeve 
duke shkaktuar shtyrje të tjera të 
procedurave deri në plotësimin e 
këtyre pozicioneve dhe emërimin e 
gjyqtarëve në Gjykatat KKKO. 

9(Tabela 2)
Ndërkohë, përveç pezullimit të 

veprimtarisë, këto shtyrje sollën 
vonesa edhe për vetë Gjykatat e 
Posaçme KKKO në lidhje me 
procedurat  e  rekr u t im i t  të  
punonjësve të adminis tratës 

10gjyqësore,  të cilat kishin filluar që 
gjatë muajit mars 2020. Gjykatat e 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar rifilluan 
veprimtarinë e tyre në mënyrë të 
kufizuar në datën 27 prill 2020, por 
duke prioritarizuar vetëm çështjet 
me natyrë të ngutshme. 

7. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Vendim Nr. 142, datë 22.04.2020 “Për rifillimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor në kushtet e lehtësimit të masave të 
marra per kufizimin e përhapjes së Covid-19”: http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/04/VENDIM-Nr.-142-dat%C3%AB-22.04.2020-P%C3%8BR-RIFILLIMIN-E-
VEPRIMTARIS%C3%8B-S%C3%8B-K%C3%8BSHILLIT-T%C3%8B-LART%C3%8B-GJYQ%C3%8BSOR-N%C3%8B-KUSHTET-E-LEHT%C3%8BSIMIT-T%C3%8B-MASA-.pdf 

9. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), Akte Administrative Kolektive: http://klgj.al/akte-administrative-kolektive/ 
8. Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, SPAK Monitor Nr. 7: http://csdgalbania.org/sq/numrin-i-7-shtate-i-spak-monitor/ 

10. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Njoftim “Për shtyrjen e afateve në lidhje me procedurën e rekrutimit të 
punonjësve të administratës gjyqësore, të Gjykatës së  Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”: 
https://www.gjp.gov.al/Gjykata_per_Krime_te_Renda/Njoftime/NJOFTIM_9811.html 
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Nga ana tjetër edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pavarësisht kufizimeve si rezultat i pandemisë Covid-19, ka finalizuar 
disa afate të rëndësishme në drejtim të kompletimit të strukturës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

11Krimit të Organizuar.  Një nga zhvillimet më kryesore gjatë kësaj periudhë ka qenë emërimi i 3 prokurorë të rinj të 
12 13posaçëm në Prokurorinë e Posaçme KKKO, të shpallura në janar 2020  dhe prill 2020 . Tre prokurorët e rinj të emëruar 

14 15
nga KLP në 19 maj 2020  për një mandat 9 vjeçar u betuan para Presidentit të Republikës  duke e çuar numrin e 
prokurorëve të posaçëm në 12. (Tabela 3).

Megjithë faktorët e mëparshëm apo ato të shkaktuar si rezultat i kufizimeve të kohëve të fundit , pritshmëritë e 
qytetarëve dhe publikut në përgjithësi ndaj Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsnit dhe Krimit të Organizuar dhe 
SPAK mbeten relativisht të larta. Nga rezultat e Barometrit Shqiptar të Sigurisë (2019) paraqitet një qëndrim optimist 
sa i përket pritshmërive nga krijimi i institucioneve të reja për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. 43.05% e 
të anketuarve mendojnë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të fuqizohet pas formimit të SPAK, 
ndërkohë ata që janë skeptikë përfaqësojnë vetëm 8.43%.

13. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Njoftim për shprehjen e interesit për plotësimin e 1 (një) pozicioni vakant në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar: https://klp.al/ëp-content/uploads/2020/04/Thirrje-per-SPAK-2-i-fundit-per-publikim-1.pdf 

15. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Betohen në Presidencë 3 prokurorët e Prokurorisë së Posaçme: https://klp.al/2020/05/21/betohen-ne-presidence-3-
prokuroret-e-prokurorise-se-posacme/ 

12. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall fillimin e procedurave për plotësimin e 2 (dy) pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar: https://klp.al/ëp-content/uploads/2020/01/Thirrje-per-SPAK.pdf 

14. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Vendime datë 19.05.2020: https://klp.al/2020/05/26/vendime-date-19-05-2020/ 

11. Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), Ndikimi i pandemisë Covid-19 në mbarëvajtjen e punës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë: https://klp.al/2020/04/22/ndikimi-i-
pandemise-covid-19-ne-mbarevajtjen-e-punes-se-keshillit-te-larte-te-prokurorise/ 
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Në këtë konteskt arritja e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përbën një nga 
objektivat thelbësore të institucioneve të reja të drejtësisë. 

Edhe në rastin e gjykatave  41.52% e qytetarëve mendojnë se gjykatat do të jenë shumë më efektive kundër 
korrupsionit dhe krimit pas reformës në drejtësi ndërkohë që 6.01% mendojnë të kundërtën.
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Kompetencat e Prokurorisë së Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
në kuadër të Aktit Normativ Nr. 1, 31.1.2020

Dokumenti i hartuar dhe miratuar nga 
Këshilli i Ministrave në datën 31 janar 
2020 solli një sërë reagimesh në lidhje 
me cënimin e disa parimeve të 
rëndësishme kushtetuese si parimi i 
ndarjes dhe balancimit të pushteteve, 
parimi i pavarësisë së prokurorisë si dhe 
të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut. Pas miratimit në Komisionin e 
S igur isë  (19 shkurt  2020)  dhe 
Komisionin e Ligjeve (24 shkurt 2020), 
Akti Normativ u miratua nga Parlamenti i 
Republikës së Shqipërisë me 89 vota pro, 
3 abstenim dhe 17 kundër në seancën 

18plenare të datës 5 mars 2020. 

Përveç kompetencave të parashikuara 
nga ndryshimet kushtetuese të dala nga 
reforma në sistemin e drejtësisë,  
P ro ku ro r i a  e  Po s a ç m e  ku n d ë r  
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
është gjithashtu prokuroria kompetente 
në kuadër të masave të parashikuara në 
Aktin Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 
"Për masat parandaluese në kuadër të 
forcimit të luftës kundër terrorizmit, 
krimit të organizuar, krimeve të rënda 
dhe konsolidimit të rendit e sigurisë 

16publike”.  Ky akt normativ përcakton 
masat parandaluese me karakter të 
përkohshëm në kuadër të forcimit të 
luftës ndaj organizatave dhe grupeve të 
strukturuara kriminale, organizatave 
terroriste, bandave të armatosura, 
individëve të përfshirë në krime të 
rënda, si dhe procedurat, kompetencat 
e kriteret për zbatimin e këtyre masave 

17ndaj subjekteve të këtij akti normativ.

Problematikat e evidentuara në lidhje 
me kompetencat dhe rolin e Prokurorisë 

Së dyti, një nga kontestimet e Aktit 
Normativ është konsideruar zgjerimi i 
kompetencave lëndore të Prokurorisë 
dhe Gjykatës së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, të 
konsideruara në kundërshtim me 
dispozitat ligjore. Nëpërmjet Aktit 
Normativ, Prokurorisë dhe Gjykatës së 
Posaçme ju atribuan kompetencat  për 
të kërkuar dhe vendosur lidhur me 
masat parandaluese me karakter 

së Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar u përqëndruan në 
dy aspekte thelbësore të kët i j  
institucioni. Së pari, një nga çështjet 
problematike u konsiderua cënimi i 
pavarësisë së institucionit si pasojë e 
p j e s ë m a r r j e s  s ë  D re j t u e s i t  t ë  
Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në 
Komitetin Kombëtar të Koordinimit për 
Parandalimin dhe Luftën kundër Krimit 
të Organizuar të kryesuar nga ministri i 
Brendshëm.  Anëtarësia e Drejtuesit të 
Prokurorisë së Posaçme në këtë Komitet 
Koordinues, u konsiderua si një premisë 
për ndikim të papërshtatshëm nga 
ekzekutivi në ushtrimin e profesionit të 
pavarur të tij apo edhe si një premisë për 
presion të fshehtë duke marrë në 
konsideratë kompetencat lëndore të 
Prokurorisë së Posaçme në hetimin dhe 
ndjekjen penale të zyrtarëve të nivelit të 
lartë, përfshi këtu edhe përfaqësuesit e 
e k ze k u t i v i t  p j e s ë  e  Ko m i t e t i t  

19Koordinues.  Gjithashtu nga mënyra e 
raportimit, Prokuroria e Posaçme është 
organ kushtetues i pavarur, i cili raporton 
në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

personal, pasuror dhe ekonomik. Këto 
masa jepen jo vetëm ndaj subjekteve të 
dënuar apo nën hetim për krim të 
organizuar, por edhe ndaj atyre për 

20krime të rënda.  Ndërkohë, zgjerimi i 
kompetencës lëndore të Prokurorisë 
dhe Gjykatës së Posaçme kundër 
Korrupsionit nuk mund të bëhet as me 
akt normativ me fuqinë e ligjit, por 
gjithashtu as me ligj me shumicë të 
cilësuar, pasi kjo do të kërkonte 

21ndryshime në Kushtetutën e vendit.
Akti Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 
"Për masat parandaluese në kuadër të 
forcimit të luftës kundër terrorizmit, 
krimit të organizuar, krimeve të rënda 
dhe konsolidimit të rendit e sigurisë 
publike”, i cili ka hyrë në fuqi në 
momentin e miratimit nga Këshilli i 
Ministrave në datën 31 janar 2020 për 
një periudhë 1-vjeçare po zbatohet për 
rreth 5 muaj. Prokuroria e Posaçme 
KKKO duhet që brenda 15 ditëve nga 
marrja e kërkesës ti paraqesë gjykatës 
kërkesën për vendosjen e masës së 
sekuestros ose të kthejë kërkesën kur 
konstaton se pasuria mbi të cilën 
kërkohet  të  vendoset  masa e  
sekuestros është pasuri me të dhëna të 
gabuara apo të justifikuara nga të 
ardhura vjetore të ligjshme. Pavarësisht 
zbatimit të deritanishëm të Aktit 
Normativ, në mungesë të Gjykatës 
Kushtetuese, kjo praktikë nëse në të 
ardhmen gjendet jo kushtetuese do të 
c ë n o n t e  b e s u e s h m ë r i n ë  d h e  
integritetin e hetimit penal dhe 
sekuestrove.    

17. Po aty, Neni 1

19. Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), Oponencë ligjore për Aktin Normativ me fuqinë e ligjit të Këshillit të Ministrave, nr. 1, dt. 31.01.2020: 
https://ahc.org.al/oponence-ligjore-per-aktin-normativ-me-fuqine-e-ligjit-te-keshillit-te-ministrave-nr-1-dt-31-01-2020/ 

21. Po aty

16. Akt Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe 
konsolidimit të rendit e sigurisë publike”.  http://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/51323 

18. Parlamenti i Republikës së Shqipërisë, Seanca Plenare: https://www.parlament.al/Document?tipId=1&dokumentId=3837; 
https://www.parlament.al/Files/VotaDeputet/SI%20KAN%C3%8B%20VOTUAR%20DEPUTET%C3%8BT%20%20(Mars%202020).pdf 

20. Po aty
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Mbi aktivitetin e Prokurorisë 
dhe Gjykatave të Posaçme 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Megjithëse vetëm pak muaj nga krijimi, vazhdimit të procesit të strukturimit si edhe kufizimeve të vendosura nga Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë së rezultat i pandemisë Covid-19, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e 
ka zhvilluar aktivitetin në ushtrim të kompetencave të parashikuara. Gjatë kësaj periudhe në faqen zyrtare të institucionit janë 
publikuar njofime mbi çështjet penale të rregjistruara, të dërguara për gjykim si edhe çështje penale të përfunduara. Një pjesë e 
tyre janë çështje të kaluara për kompetencë nga ish-Prokuroria për Krime të Rënda. 

Institucioni ka prezantuar një përmbledhje të aktivitetit, për 
periudhën 9 mars 2020-30 prill 2020. Treguesit paraqesin 42 
procedime penale të rregjjistruara dhe 37 procedime penale 
të përfunduara sipas specifikimeve të paraqitura në grafikun 
më poshtë. Nga të dhënat e prezantuara vërehet një numër i 
ulët i procedimeve penale të rregjistruara, të cilat janë 
dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, specifikisht vetëm 8 
prej tyre nga 37 në total. Ndërkohë që numri i procedimeve 
penale për të cilat Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar ka deklaruar moskompetencë, është 
relativisht i lartë (18 nga 37 në total). Pjesën më të madhe 8 
procedimeve penale të dërguara për gjykim, e përbëjnë 
veprat penale në fushën e krimit të organizuar (narkotikëve) 
dhe ato të korrupsionit.

Grafik 4: Mënyrat e përfundimit të procedimeve penale të rregjistruara në 
Prokurorinë e Posaçme gjatë periudhës 9 mars 2020-30 prill 2020 Burimi: 
Prokuroria e Posaçme KKKO: https://spak.al/2020/04/30/mbi-aktivitetin-e-
prokurorise-se-posacme-ne-periudhen-09-03-2020-deri-30-04-2020/
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Sa i përket aktivitetit të Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, që nga krijimi i tyre në dhjetor 2019, 
janë regjistruar në total 14 çështje të reja, përkundrejt çështjeve të transferuara për kompetencë nga ish-Gjykatat e Krimeve të 
Rënda. Muaji maj 2020 është muaji me numrin më të lartë të veprave penale të regjistruara për vitin 2020. 

Gjatë kësaj periudhe janë dhënë vendimet përfundimtare për 4 nga 14 çështjet e regjistruara, ndërkohë që pjesa tjetër e tyre janë 
në proces gjykimi. Të 4 çështjet për të cilat ëshë dhënë vendimi përfundimtar lidhen me akuzën e "Korrupsionit aktiv të personave 
që ushtrojne funksione publike”.
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Mbi zbatueshmërinë e Aktit Normativ 
Nr. 1, 31.01.2020 nga strukturat 

e Policisë së shtetit dhe SPAK

Në ushtrim të parashikimeve të Aktit Normativ Nr. 1, datë 31.1.2020 "Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër 
terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”, Operacioni Forca e Ligjit (OFL) 

22vendosi sekuestron e parë në datën 3 shkurt 2020 . Gjatë periudhës Shkurt 2020 – Maj 2020, OFL ka dërguar në total 91 kërkesa me 
shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda.

22. Ministria e Brendshme, OFL, ka vendosur sekuestron e parë mbi objektin kompleksi i shërbimeve “Vila Golden” dhe mbi një karburant: 
https://mb.gov.al/2020/02/03/ofl-ka-vendosur-sekuestron-e-pare-mbi-objektin-kompleksi-i-sherbimeve-vila-golden-dhe-mbi-nje-karburant/ 

Tirana është qarku me numrin më të madh të ndividëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, për të 
cilët janë dërguar kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë. Pas Tiranës qarqet me numrin më lartë të këtyre 
individëve janë Durrësi, Shkodra dhe Fieri.

Grafik 9: Shtrirja gjeografike e banimit të individëve të dënuar (sipas Qarqeve). Burimi: Ministria e Brendshme: 
https://mb.gov.al/category/forca-e-ligjit/ 
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Rreth 30% e individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, të cilëve i janë dërguar kërkesat me shkrim 
për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, janë dënuar më parë me vendime të formës së prerë në shtete të ndryshme të Evropës. 
Italia kryeson listën e këtyre vendeve, pasi 18 persona janë dënuar nga gjykatat italiane kryesisht për veprat penale në fushën e 
narkotikëve. Dy vendet e tjera në të cilat shtetas shqiptarë janë dënuar janë Gjermani me 3 persona dhe Britania me Madhe me 2. 
Ndërkohë nga lista e personave të cilëve OFL i ka dërguar kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë,  përfshin 
individë të dënuar edhe në shtetet:1 në Belgjikë, 1 në Greqi, 1 në Kosovë dhe 1 person në Spanjë. 

Ndërkohë, kategorinë kryesore të veprave penale për të cilat personat janë dënuar e përbëjnë ato në fushën e narkotikëve, krimet 
kundër jetës të kryera me dashje, vepra të kryera nga banda të armatosura dhe organizata kriminale. 
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Pas shqyrtimit të kërkesave nga Prokuroria e Posaçme janë vlerësuar të ligjshme sekuestrot e bëra nga Policia e Shtetit dhe është 
kërkuar vendosja e sekuestros nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 72 pasuri, nga 

24 të cilat 15 pasuri të paluajtshme dhe 57 raste automjete. Ndërkohë, është vlerësuar se për 48 pasuri, nga të cilat 15 të paluajtshme 
dhe 33 automjete, sekuestro në kushtet e emergjencës, apo kërkesa për sekuestrim e paraqitur nga Policia e Shtetit është bërë në 
kundërshtim me kërkesat e Aktit Normativ Nr.1, datë 31.012020 dhe në këto kushte është vendosur kthimi i materialeve Policisë së 

25Shtetit.  

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka publikuar gjithashtu të dhënat në lidhje me zabtimin e Aktit 
Normativ Nr.1, datë 31.01.2020. duke filluar nga hyrja në fuqi e Aktit Normativ deri në datë 31 maj 2020 Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit, ka paraqitur në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, 80 raste 
sekuestrimesh duke kërkuar vlerësim sekuestroje për 148 pasuri nga të cilat 99 e përbëjnë automjete dhe 49 pasuri të paluajtshme 
(truall dhe objekte), duke përfshirë dërgimin për vlerësim të masës së bllokimit të pasaportës e vendosur në kushte emergjente për 

23një shtetase. 

1. Seksioni Kundër Krimit të Organizuar dhe 

Prokuroria e Posaçme është ndërkohë në proces të vlerësimit të kërkesave të tjera të paraqitura nga Policia e Shtetit, të cilat 
përfshijnë 28 pasuri (nga të cilat 19 të paluajtshme dhe 9 automjete), për të cilat të pritet të merren vendimet përkatëse brenda 
afateve. 

Ndërkohë gjatë kësaj periudhe janë rregjistruar disa procedimeve penale për vepra penale të korrupsionit të cilat përfshijnë ish-
funksionarë të lartë, ish-gjyqtarë dhe ish-prokurorë. Për shkak të pritshmërive në këtë drejtim, hetimi i këtyre veprave përbën një 
nga komponentët më kyç të Prokurorisë së Posaçme. Gjithashtu, duke qenë se specializimi për kategori të caktuara veprash penale 
është konsideruar një element thelbësor ndikues në rritjen e efikasitetit të ushtrimit të ndjekjes penale në përgjithësi, me urdhër të 
Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme në këtë institucion është vendosur që prokurorët të ushtrojnë ndjekjen penale sipas 2 

26seksioneve të reja të krijuara së fundmi  me qëllim rritjen e efektivitetit të ushtrimit të ndjkjes penale si dhe problemeve 
organizative të institucionit.

2. Seksioni Kundër Korrupsionit

26. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Mbi krijimin e seksioneve në Prokurorinë e Posaçme: https://spak.al/2020/06/01/mbi-
krijimin-e-seksioneve-ne-prokurorine-e-posacme/ 

23. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Mbi zbatimin e Aktit Normativ Nr.1, datë 31.01.2020 në periudhën nga data 31.01.2020 deri 
31.05.2020: https://spak.al/2020/06/04/mbi-zbatimin-e-aktit-normativ-nr-1-date-31-01-2020-ne-periudhen-nga-data-31-01-2020-deri-31-05-2020/ 
24. Po aty
25. Po aty
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Ky buletin realizohet nË 
kuadËr tË projektit: Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi 
nëpërmjet monitorimit, 
vlerësimit dhe komunikimit të 
procesit të ngritjes dhe 
funksionimit të institucioneve 
për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar

Fondacioni 
Projekt i f inancuar nga: 

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

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

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN

Kohëzgjatja

Qëllimi 
i Projektit

Objektivat 
e Projektit

Institucionet 
e reformës 
në drejtësi, 
fokusi i Projektit

Produktet 
e Projektit

Rezultatet 
e pritshme 

Përfituesit 
kryesorë

Korrik 2019 – Prill 2020

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

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

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

• Të informojë dhe ndërgjegjësojë qytetarët dhe palë të interesuara mbi 
procesin e krijimit dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. 
• Të ndërveprojë me palët e interesuara nëpërmjet advokimit dhe mbështetjes 
së autoriteteve shtetërore përgjegjëse për zbatimin e reformës në drejtësi.

Objektivat specifikë të projektit janë: 

• Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 
• SPAK një strukturë e cila përbëhet nga dy komponentë: 

• Byroja Kombëtare e Hetimit

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

• Prokuroria e Posaçme 

• Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese e 
informuese

• Hartimi i Strategjisë së Angazhimit të Palëve të Interesit (SAPI)
• Përgatitja dhe prezantimi i Web Project – SPAK

• Zhvillimi i 3 Tryezave Tematike 

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

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

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

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 

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

Përfituesit kryesorë të projektit do të jenë: 
• Institucionet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku përfshihen 
Gjykatat e Posaçme dhe SPAK. 

Programi/
Fusha e zbatimit 

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

Nevoja e zbatimit 
të këtij Projekti

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

Instrumentat 
dhe mekanizmat 

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


