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PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR 

 

RAPORT 

MBI VEPRIMTARINË E PROKURORISË SË POSAÇME GJATË VITIT 2020 

 

Bazuar në përcaktimet e neneve 104 dhe 105 të ligjit Nr.97/2016 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Prokurorisë në Republikën e  Shqipërisë”, Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme 

duhet të paraqesë një herë në vit, para Kuvendit dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Raport në 

lidhje me treguesit e punës, gjendjen e kriminalitetit sipas juridiksionit përkatës dhe ecurinë e 

veprimtarisë së strukturës. Në vijim është raporti i përgatitur sipas detyrimit ligjor të përshkruar 

më sipër. 

Numri i prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme është përcaktuar nga Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë, me vendimin Nr.10/1, datë 7 Janar 2019. Sipas nenit 1 të këtij vendimi, është vendosur 

“Të shpallet fillimi i procedurave për plotësimin e 15 (pesëmbëdhjetë) vendeve vakante për 

prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) 

përmes procedurës së ngritjes në detyrë”. 

Mbi këtë bazë me datë 19 Dhjetor 2019 janë emëruar 8 (tetë) prokurorë dhe ka filluar 

funksionimi i Prokurorisë së Posaçme. Gjatë vitit 2020 (në datat 31 Janar 2020, 21 Maj 2020 dhe 

14 Korrik 2020) janë emëruar dhe 5 (pesë) prokurorë të tjerë. Për 2 (dy) prokurorë të tjerë, të 

përzgjedhur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nuk ka përfunduar akoma procedura e emërimit, 

sepse ata nuk kanë përfunduar akoma vetingun me vendim të formës së prerë. Pra aktualisht në 

Prokurorinë e Posaçme ushtrojnë funksionet 13 (trembëdhjetë) prokurorë. 

Në mungesë të hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, bazuar në përcaktimet e nenit 

40/2 (Dispozita kalimtare) të ligjit Nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë 

gjyqësore”, 13 oficerë të policisë gjyqësore të Seksionit të Policisë Gjyqësore në ish-Prokurorinë 

për Krime të Rënda kanë ushtruar funksionet gjatë vitit 2020 pranë Prokurorisë së Posaçme.  

Gjatë vitit 2020 Prokuroria e Posaçme ka ushtruar funksionet e saj në kushtet e disa 

problematikave dhe situatave jo normale, të cilat kanë ndikuar efektivitetin e punës së saj, si më 

poshtë : 

• Mungesa e organikës së plotësuar me numrin e  prokurorëve të miratuar nga KLP-ja. 

• Mungesa e strukturës hetuese të BKH-së për gjatë gjithë vitit 2020. 

• Duke filluar nga muaji Janar 2020 dhe deri në fund të vitit  2020, i gjithë stafi ka qënë i 

vendosur në disa zyra provizore pranë gjykatave të posaçme, për arsye të rikonstruksionit 

të plotë që i janë nënshtruar të gjitha ambientet e punës të SPAK. 

• Duke filluar nga muaji Mars 2020 dhe deri në fund të 2020, situata e vështirë dhe bllokimi 

aktiviteteve, si rezultat i pandemisë Covid – 19. 
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ANALIZA E TREGUESVE TË KRIMINALITATIT DHE PUNËS SË PROKURORISË 

VOLUMI I PUNËS NË HETIM 

 

Në Prokurorinë e Posaçme për periudhën nga momenti i krijimit të saj deri në datën 

31.12.2020 janë hetuar gjithsej 588 procedime penale, nga të cilat 204 procedime penale kanë 

ardhur për kompetencë nga ish Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, 

ndërsa 384 procedime penale janë regjistruar nga Prokuroria e Posaçme gjatë periudhës kohore të 

mësipërme. 

Nga këto procedime penale 204 procedime penale janë dërguar për kompetencë nga 

Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore, procedimet penale të tjera janë filluar mbi bazën e referimeve 

penale të shërbimeve të policisë gjyqësore, të kallëzimeve penale të institucioneve të ndryshme, 

enteve private dhe shtetasve. Nga Prokuroria e Posaçme janë regjistruar kryesisht 18 procedime 

penale.  

Nga Prokuroria e Posaçme është vendosur mosfillimi i procedimit penal për 73 

kallëzime/referime penale, si dhe është vendosur mospranimi i akteve për 71 procedime penale të 

dërguara për kompetencë lëndore nga Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore, të cilat janë ridërguar në 

prokuroritë kompetente. 

Nga 588 procedime penale të hetuara për vitin 2020, për 24 procedime penale është 

vendosur bashkimi i çështjes, duke pasur në hetim për këtë periudhë kohore gjithsej 564 procedime 

penale në hetim, me 746 persona nën hetim. 

Gjatë kësaj periudhe kohore kanë përfunduar hetimet për 216 procedime penale me 534 

persona nën hetim, ku për 70 procedime penale është paraqitur kërkesë për gjykim, për 28 

procedime penale është paraqitur kërkesë për pushimin e çështjes, 100 procedime penale janë 

transferuar për kompetencë në Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore, për 18 procedime penale është 

vendosur pezullimi i hetimeve. Ndërsa, 348 procedime penale janë mbartur në hetim në vitin 2021.  
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Për 70 procedimet penale të dërguar për gjykim, janë marrë të pandehur gjithsej 260 

persona, nga të cilët 16 çështje penale me 113 të pandehur janë akuzuar për vepra penale të lidhur 

me krimin e organizuar, 50 çështje penale me 95 të pandehur janë akuzuar për vepra penale që 

lidhen me korrupsionin, ndërsa 4 çështje penale dhe 52 të pandehur gjithsej janë të dërguara në 

gjykim për vepra penale të tjera.  

 

Numri prej 4 çështje penale të tjera lidhet me veprat penale të parashikuara nga nenet 186/1, 

248, 257a/2 të Kodit Penal dhe kanë qënë në kompetencë të Prokurorisë së Posaçme për shkak të 

cilësisë së katër të pandehurve (një ish-Prokuror i Përgjithshëm, një anëtar i Kolegjit të Posaçëm 

të Apelimit, dy ish-Kryetar Bashkie), ndërsa numri prej 52 të pandehur përfshin edhe numrin e të 

pandehurve që janë të akuzuar për vepra penale të tjera në kompetencë të Prokurorisë së Posaçme 

apo për vepra penale të tjera ku të pandehurit janë hetuar si të bashkëpandehur në procedime penale 

të lidhura, në kompetencë të Prokurorisë së Posaçme. 

Në 28 procedimet penale për të cilët është paraqitur kërkesë për pushimin e çështjes kanë 

qënë nën hetim 43 persona, 2 kërkesa për pushim me 5 persona nën hetim për vepra penale që 

113

95

4
48

Të pandehurit e dërguar në gjyq sipas veprave penale

Krim i organizuar Korrupsion Subjekte te posaçme Vepra penale të tjera

Gjyq
33%

Pushim
13%

Transferim
46%

Pezullim
8%

Treguesit e mënyrës së përfundimit të proçedimeve penale

Gjyq Pushim Transferim Pezullim
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lidhen me krimin e organizuar, 22 kërkesa për pushim me 26 persona nën hetim për vepra penale 

të lidhen me korrupsionin, 4 kërkesa për pushim dhe 12 persona nën hetim për vepra penale të 

tjera.   

Në 100 procedimet penale që janë transferuar në Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore kanë 

qënë 231 persona nën hetim. Nga 18 procedimet penale për të cilat është vendosur pezullimi i 

hetimeve, 14 procedime penale kanë qënë të regjistruara për vepra penale që lidhen me krimin e 

organizuar, ndërsa 4 procedime penale kanë qënë të regjistruara për vepra penale që lidhen me 

korrupsionin.  

Nga 746 persona nën hetim që janë hetuar gjatë vitit 2020, kanë përfunduar hetimet për 

534 persona nën hetim/të pandehur, që i korrespondon 71,5 % e numrit total të personave në 

hetim, ndërsa për vitin 2021 janë mbartur hetimet për 212 persona nën hetim.  

 

Nga numri prej 746 persona nën hetim, 515 prej tyre janë hetuar me masa sigurimi, ndërsa 

231 persona nën hetim janë hetuar në gjendje të lirë. Nga personat nën hetim të hetuar me masë 

sigurimi, 288 persona janë hetuar me masën e sigurimit “arrest në burg”, nga të cilat 257 janë 

ekzekutuar ndërsa për 31 persona është vendosur masa e sigurimit në mungesë dhe nuk janë 

ekzekutuar.  

Masa e sigurimit “arrest në burg” për 198 persona është vendosur për vepra penale të 

lidhura me krimin e organizuar, për 28 persona është vendosur për vepra penale të lidhura me 

korrupsionin, ndërsa për 62 persona është vendosur për vepra penale të tjera. 

Masa e sigurimit “arrest në shtëpi” është vendosur për 57 persona nën hetim, 154 persona 

nën hetim janë hetuar me masën e sigurimit “detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, 1 

person për masën e sigurimit “ndalimi i daljes jashtë shtetit”, 2 persona me masë sigurimi “garanci 

pasurore”, 2 persona me masën e sigurimit “shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik”, 10 

persona me masën e sigurimit “pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik”, një person 

260

43
231

212

Vendimarrja lidhur me persona të hetuar/akuzuar

Gjyq Pushuar Transferuar Në hetim
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me masën e sigurimit “ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale 

ose afariste”.  

 

Për vitin 2021 janë mbartur në hetim 348 procedime penale me 212 persona nën hetim. 

Nga këto, 111 procedime penale janë të regjistruara për vepra penale që lidhen me krimin e 

organizuar me 93 persona nën hetim, nga të cilët 56 prej tyre hetohen me masën e sigurimit “arrest 

në burg”. Numri prej 134 procedime penale me 54 persona nën hetim janë të regjistruar për vepra 

penale të korrupsionit. Ndërsa, 103 procedime penale me 65 persona nën hetim janë të regjistruar 

për vepra penale të tjera. Në këtë grup veprash përfshihen edhe veprat penale të parashikuara nga 

neni 258 i Kodit Penal (47 procedime penale), nga neni 257/a të Kodit Penal (5 procedime penale), 

nga neni 248 i Kodit Penal (34 procedime penale). 

Nga 212 persona nën hetim në procedimet penale të mbartura, 77 persona nën hetim janë 

duke u hetuar me masën e sigurimit “arrest në burg”, 33 persona me masë sigurimi “arrest në 

shtëpi”, 18 persona me masë sigurimi “detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, 1 person 

me masë sigurimi pezullim “pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik”, 88 persona 

në gjendje të lirë pa ndonjë masë sigurimi.  

 

 

 

 

288

57

154

1 2 10 1

Treguesit për llojet e masave të sigurimit

Neni 238 i K.Pr.Penale Neni 237 i K.Pr.Penale Neni 234 i K.Pr.Penale Neni 233 i K.Pr.Penale

Neni 236 i K.Pr.Penale Neni 239 i K.Pr.Penale Neni 242 i K.Pr.Penale Neni 243 i K.Pr.Penale
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ANALIZA E TREGUESVE TË KRIMINALITATIT DHE PUNËS SË PROKURORISË 

VOLUMI I PUNËS NË GJYKIM 

 

Nga momenti i krijimit të Prokurorisë së Posaçme deri në datën 31.12.2020 prokurorët e 

posaçëm kanë marrë pjesë në gjykimin e 51 çështjeve penale themeli, me 208 persona të pandehur. 

Gjatë kësaj periudhe ka përfunduar gjykimi për 35 çështje penale themeli, me 114 persona të 

dënuar. Ndërsa, për 16 çështje penale themeli me 94 të pandehur gjykimi nuk ka përfunduar, duke 

u mbartur për vitin 2021. 

 

Gjykimi ka përfunduar për 12 çështje penale themeli me 63 të pandehur për vepra penale 

që lidhen me krimin e organizuar, 20 çështje penale me 29 të pandehur për vepra penale që lidhen 

me korrupsionin dhe 3 çështje penale dhe 22 të pandehur të akuzuar për vepra penale të tjera. 

Nga çështjet për të cilat ka përfunduar gjykimi, 10 çështje gjyqësore me 12 të pandehur 

janë gjykuar me procedurën e gjykimit të zakonshëm, ndërsa gjykimi për 25 çështjet e tjera me 

102 të pandehur është zhvilluar me procedurën e gjykimit të shkurtuar. 

 

PAFAJËSITË. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë ka dhënë pafajësi të pjesshme vetëm në 1 

çështje penale, për 5 persona të akuzuar. Në këtë rast pafajësia ka qënë e pjesshme, vetëm për 

akuzën për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 333/a/2 të Kodit Penal, me arsyetimin 

114

35

16

Treguesit për numërin e çështjeve penale në gjykim 

Të dënuar Vendime Çështje të mbartura

6329

22

Treguesit për personat e dënuar

Krim i organizuar Korrupsion Të tjera



9 
 

se nuk provohet të kenë kryer këtë vepër penale. Ndërkohë, 5 të pandehurit në këtë çështje penale 

janë dënuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/a i Kodit Penal. 

PUSHIMET NË GJYKIM. – Nuk ka pasur asnjë rast të pushimit të çështjes në gjykim në 

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

 

PËRGJIMET PROCEDURALE 

 

Referuar nenit 29 të ligjit Nr. 95/2016 “Për Organizimin e Funksionimin e Institucioneve 

për të Luftuar Korrupsionin e Krimin e Organizuar” si dhe nenit 23 (dispozita kalimtare) të ligjit 

Nr. 69/2017, në muajin dhjetor 2019, në Sektorin e Përgjimit të Komunikimeve Elektronike në 

Prokurorinë e Përgjithshme është vënë në dispozicion një ambient i veçuar, zyrë pune, me qëllim 

realizimin e procesit të përgjimit në interes të çështjeve hetimore të ndjekura nga Prokuroria e 

Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Zyra dhe pajisjet e përgjimit janë izoluar 

dhe siguruar sipas parametrave ligjor të nevojshëm dhe të sigurt, brenda të cilës janë përcaktuar 

shtatë poste, ku Oficerët e Policisë Gjyqësore kanë kryer detyrat e tyre funksionale.   

Me datë 20.12.2019 Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar autorizon për 

herë të parë vendosjen në interceptim të disa pajisjeve fundore në kuadër të procedimit penal 

nr.01/2019 (ish-procedimi nr.242/2019 i Prokurorisë për Krime të Rënda). Për arsye teknologjike 

dhe funksionaliteti aktual, Zyra e Përgjimit të Prokurorisë së Posaçme “SPAK”, në ambientet e 

Prokurorisë së Përgjithshme, ka qënë në veprimtari nga data 20.12.2019 dhe për gjithë periudhën 

e vitit 2020.   

Përgjatë vitit 2020, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

ka përdorur metodën e përgjimit për 91 procedime penale. Kjo veprimtari është ndjekur nga 

10 (dhjetë) Oficerë të Policisë Gjyqësore të Policë së Shtetit. 

Përgjimi i komunikimeve elektronike të subjekteve që dyshohen për kryerje të veprave 

penale, është një veprimtari që ndodh në kohë reale, në mënyrë të pandërprerë (sipas afateve të 

përcaktuar në ligj) dhe një proces që kërkon vëmendje dhe ndjekje të vazhdueshme nga ana e 

oficerëve, por shpesh herë ngarkesa ka qënë dhe është prezente për arsye se numri i operatorëve 

(O.P.Gj-të) ka qënë dukshëm jo në proporcion me volumin e punës që gjeneronin çështjet e 

ndjekura nga Prokuroria e Posaçme.  

Për vitin 2020, Bërthama Komanduese Elektronike në administrim të Prokurorisë së 

Përgjithshme1, ka ekzekutuar në interes të çështjeve penale nën hetim nga Prokuroria e Posaçme 

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar: 

 

 
1 Ligji Nr. 9157 dt. 04.12.2003 “Për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike”, ndryshuar së fundmi me ligjin Nr. 

69/2017; 
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• 391 Autorizime të Prokurorit për lejim përgjimi; 

• 943 Vendime të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, nga të cilat  

➢ 157 Vendime Lejim Përgjimi 

➢ 344 Vendime Vleftësimi 

➢ 442 Vendime Zgjatjeje 

Gjatë vitit 2020, për veprat penale nën hetim nga Prokuroria e Posaçme, janë 

interceptuar rreth 1175 subjekte përgjimi (autorë të dyshuar apo që kanë dijeni për vepra 

penale), 1373 pajisje fundore (pajisja/numri telefonik i subjektit në përgjim) ku është rezultuar 

në ndalimin e rreth 171 personave të dyshuar për kryerje të veprave penale. 

               STRUKTURA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE 

KRIMIT TË ORGANIZUAR 

PASQYRË 

PËRMBLEDHËSE PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2020 

 

 

 

 

TOTALI 

PROCEDIME PENALE……………………………………… 91 

PAJISJE FUNDORE…………………………………………… 1373 

SUBJEKTE……………………………………………………… 1175 

TE NDALUAR…………………………………………………… 171 

AUTORIZIME PROKURORI…………………………………… 391 

 

VENDIME GJYKATE……………………………………………… 

* 157 Vendime Lejimi 

* 344 Vendime Vleftësimi 

* 442 Vendime Zgjatje 

 943 

 

URDHERA NDERPRERJE (PROKURORI)………………… 

PROCESVERBALE TRANSKRIPTIMI……………………… 

CD / DVD ………………………………………………………   2576 

 

22 

 

7480 
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Në vitin 2020, pjesën më të madhe të procedimeve penale ku është kërkuar përgjimi, e 

kryesojnë ato çështje të hetuara për veprën penale të korrupsionit (nenet 244, 245, 245/1, 258, 

259, 319, dhe 319/ç) me 49 procedime penale/368 pajisje fundore/322 subjekte; më pas janë 

çështjet penale të hetuara për veprën penale të grupit të strukturuar kriminal në trafikimin e 

lëndëve narkotike (283/a/2, 333/a, 334) me 36 procedime penale/935 pajisje fundore/788 

subjekte. Më poshtë gjendet pasqyra më e detajuar e procedimeve penale sipas veprave penale për 

vitin 2020 për të cilat është kërkuar përgjimi telefonik. 

Në lidhje me vënien në funksion të Zyrës së Përgjimit brenda ambienteve të godinës të 

Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është ndjekur procedura si 

më poshtë: 

Në daten 13 Dhjetor 2019 është bërë nga Ministria e Brendshme lidhja e kontratës (e 

klasifikuar) për blerjen e Sistemit të Përgjimit. Në datën 23.09.2020 pajisjet e përgjimit kanë 

ardhur në ambientet e Prokurorisë së Posaçme dhe me date 28.09.2020, ka filluar montimi, 

instalimi dhe konfigurimi i sistemit në ambientet e përcaktuara. Prokuroria e Posaçme ka marrë në 

dorëzim sistemin e përgjimit në fund të muajit Janar 2021. 

Në vijim është punuar për integrimin e Sistemit të Përgjimit me kompanitë që ushtrojnë 

aktivitetin në vendin tonë. Ky proces është realizuar gjatë periudhës shkurt – mars 2021. Në datat 

24 – 29 mars 2021 është bërë transferimi i procesit të përgjimit nga Qendra e Përgjimeve në 

Prokurorinë e Përgjithshme për në Qendrën e Përgjimeve në Prokurorinë e Posaçme.  

 

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR NË KUADËR HETIMEVE PENALE 
 

Sektori për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Hetimet e Përbashkëta në Prokurorinë e 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është përgjegjës për koordinimin e punës 

së saj me autoritetet e zbatimit të ligjit të shteteve të tjera. Sektori shërben si ndërlidhës me organet 

e huaja në shërbim të ecurisë së hetimeve apo hetimeve të përbashkëta, ekstradimeve, njohjes së 

vendimeve penale të huaja, marrëdhëniet me Zyrën Qendrore të Interpol-it, etj.  

 

Gjatë vitit 2020 nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar janë trajtuar 69 kërkesa për ndihme të ndërsjelltë juridike nga autoritetet gjyqësore të 

huaja, në bazë të konventave të Këshillit të Evropës dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare ku 

Republika e Shqipërisë është palë. Nga këto 20 kërkesa kanë qenë të mbartura nga Prokuroria për 

Krime të Rënda dhe 49 janë kërkesa të reja, të paraqitura pas krijimit të Prokurorisë së Posaçme. 

 

Këto kërkesa janë drejtuar nga ana e autoriteteve gjyqësore të huaja, për kryerjen e 

veprimeve procedural në Republikën e Shqipërisë. Numri i madh i tyre, tregon për besimin që 

autoritet e huaja kanë krijuar ndaj Prokurorisë së Posaçme dhe rëndësinë e veçantë që kjo prokurori 

i kushton bashkëpunimit ndërkombëtar.  
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Nga numri total i 69 kërkesave: 

 

• 31 prej tyre, ose 44,92 %, janë kërkesa që kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave  

penale të “Trafikimit të narkotikëve”, “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, “Organizimi dhe 

drejtimi i organizatave kriminale”, në formën e bashkëpunimit asaj të “Grupit të strukturuar 

kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal Shqiptar në nenet 283/a, 283, 284/a, 333/a 

të tij. 

• 13 prej tyre, ose 18,84 %, janë kërkesa që kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave 

penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, të shoqëruara dhe 

me veprat penale në fushën e “Trafikimit të narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit asaj të 

“Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal Shqiptar në nenet 

287, 283/a, 333/a të tij. 

• 4 kërkesa, ose 5.79% e tyre kanë të bëjnë me hetime, për veprat penale të kryera nga 

persona pjesëmarrës në organizata, terroriste, “Vepra me qëllime terroriste”, “Pjesëmarrje në 

veprime luftarake në një shtet të huaj”, “Organizimi për pjesëmarrje në veprime luftarake në një 

shtet të huaj”, parashikuar si vepra penale nga legjislacioni penal shqiptar në nenet 230, 234/a, 

265/a, 265/b të Kodit Penal. 

• 8 kërkesa, 11.59% e tyre kanë të bëjnë me veprat penale të “Trafikimit të personave të 

rritur”, “Shfrytëzimit të prostitucionit”, “Trafikimit të të miturve”, “Ndihmës për kalim të 

paligjshëm të kufirit”, të kryera në formën e bashkëpunimit asaj të “Grupit të strukturuar kriminal”, 

parashikuar nga neni 110/a, 114, 128, 298, 333/a të Kodit Penal. 

• 9 kërkesa, ose 15% e tyre kanë të bëjnë me veprat penale të “Vjedhjes”, “Vjedhjes me 

armë”, “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, “Mashtrimit”, 

“Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në formën e bashkëpunimit 

asaj të “Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal Shqiptar në 

nenet 134, 140, 109/b, 143, 28, 333/a të tij. 

• 3 kërkesa, ose 4.34% e tyre kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave penale të 

“Korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike”, “Korrupsionit aktiv të 

gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, “Korrupsionit aktiv të gjyqtarëve, 

prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, parashikuar nga nenet 244, 319, 319/ç të 

Kodit Penal. 

• 1 kërkesë ka të bëjë me vepra penale të “krime të luftës”, në formën e grupit të strukturuar 

kriminal, parashikuar nga nenet 75/a, 333/a të Kodit Penal. 

 

Ndarja sipas shteteve për 69 raste që kanë kërkuar kryerjen e veprimeve:  

 

• Italia me numrin më të madh të kërkesave, 14 kërkesa,  

• Franca dhe Belgjika me nga 11 kërkesa,  

• Hollanda me 8 kërkesa,  

• Gjermania me 4 kërkesa,  
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• Mali i Zi me 3 kërkesa,  

• Spanja, Turqia, Kosova, Austria, Mbretëria e Bashkuar me nga 2 kërkesa,  

• Polonia, Greqia, Rumania, USA, Danimarka, Norvegjia, Kroacia, Maqedonia e Veriut me 

nga 1 kërkesë. 

 

 

Nga totali prej 69 kërkesave, gjatë periudhës 20.12.2019 deri në 31.12.2020, janë 

ekzekutuar gjithsej 31 kërkesa ndërsa pjesa tjetër është në fazë ekzekutimi ku për të gjitha është 

marrë lejimi nga Ministria e Drejtësisë dhe gjykata për ekzekutimin e këtyre letërporosive. 

 

Krahas kërkesave për ndihme juridike që lidhen me hetime të autoriteteve të huaja, lidhur 

me hetimet e Prokurorisë së Posaçme janë të nevojshme kryerja e veprimeve hetimore apo 

verifikimeve jashtë Shqipërisë. Për kryerjen e këtyre veprimeve janë përpiluar për vitin 2020 nga 

prokurorët e Prokurorisë së Posaçme 41 kërkesa për ndihmë të ndërsjellët juridike drejtuar 

autoriteteve gjyqësore të huaja. 

Nga këto 41 kërkesa:  

 

• 18 prej tyre, ose 43.9 %, janë kërkesa që kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave 

penale të “Trafikimit të narkotikëve”, “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, në formën e 

bashkëpunimit asaj të “Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal 

Shqiptar në nenet 283/a, 283, 333/a të tij. 

• 3 prej tyre, ose 7,31 %, janë kërkesa që kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave penale 

të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, të shoqëruara dhe me 

Leterporosi nga Jashte

Italia Franca Belgjika Hollanda Gjermania

Mali I Zi Spanja Kososva Turqia Austria

MB Poloni Greqi Rumania USA

Danimarka Norvegjia Kroacia Maqedonia Veriut
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veprat penale në fushën e “Trafikimit të narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit asaj të “Grupit 

të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal Shqiptar në nenet 287, 283/a, 

333/a të tij. 

• 2 kërkesa, ose 4.84% janë kërkesa që kanë lidhje me veprat penale të “Trafikimit të armëve 

dhe municionit”, në formën e bashkëpunimit atë të “grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar 

nga nenet 278/a, 333/a, e Kodit Penal. 

• 7 kërkesa, ose 9.75% janë në lidhje me veprat penale të “Trafikimit të personave të rritur”, 

“Trafikimit të të miturve”, “Ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit”, të kryera në formën e 

bashkëpunimit asaj të “Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 110/a, 128, 298, 333/a 

të Kodit Penal. 

• 7 kërkesa, ose 9.75 % janë në lidhje me hetime në fushën e veprave penale të “Shpërdorimit 

të detyrës”, e lidhur me subjektet e Prokurorisë së Posaçme, “Korrupsionit aktiv të personave që 

ushtrojnë funksione publike”, “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, 

“Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor”, “Korrupsionit 

aktiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë“, “Korrupsionit aktiv të 

gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, “Shkelja e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë 

shtetërorë ose i të zgjedhurve vendor”, parashikuar nga nenet 248, 244, 258, 319, 319/ç, 258, 260 

të Kodit Penal. 

• 2 kërkesa, ose 4.87% janë në lidhje me veprat penale të “Vjedhjes”, në formën e 

bashkëpunimit asaj të “Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal 

në nenet 134, 28, 333/a të tij.  

• 2 kërkesa, ose 4.87%, janë kërkesa që kanë të bëjnë me hetime në fushën e veprave penale 

“Vrasja e funksionarëve publike”, në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar, “Bandës së 

armatosur”, parashikuar si vepra penale nga Kodi Penal në nenet 79/a, 234/b, dhe 333/a të tij. 

 

Ndarja sipas shteteve për 69 raste ku është kërkuar kryerja e veprimeve:  

 

• Greqia dhe Gjermania me numrin më të madh të kërkesave, me 6 kërkesa,  

• Kosova me 5 kërkesa,  

• Mbretëria e Bashkuar dhe Belgjika me nga 3 kërkesa,  

• Mali i Zi, Franca, Italia, Maqedonia e Veriut, Danimarka, me nga 2 kërkesa, 

• Hungaria, Turqia,  Portugalia, USA, Spanja, Hollanda, Irlanda dhe Norvegjia me nga 1 

kërkesë. 
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Nga totali kërkesa 41 gjatë vitit 2020 janë ekzekutuar 22, ndërsa për pjesën tjetër jemi në 

pritje të përgjigjes nga autoritetet e huaja për ekzekutimin. 

 

Një tjetër fushë e marrëdhënieve me jashtë, janë dhe krijimi i Skuadrave te Përbashkëta 

Hetimore. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar gjatë vitit 2020 ka 

kryer hetime me 6 (gjashtë) skuadra të përbashkëta hetimore nën drejtimin dhe asistencën e 

EUROJUST. Të gjitha këto skuadra janë krijuar me autoritetet e drejtësisë të Italisë. 

  

Veprat penale për të cilat kryejnë hetime Skuadrat e Përbashkëta Hetimore janë për 

“Trafikim të narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit atë të “Grupit të strukturuar kriminal”, 

parashikuar nga nenet 283/a, 333/a të Kodit Penal Shqiptar, të “Pastrimit të produkteve të veprës 

penale ose veprimtarisë kriminale”, “Trafikimit të narkotikëve”, në formën e bashkëpunimit atë të 

“Grupit të strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 287, 283/a, 333/a, 334 të Kodit Penal 

Shqiptar. 

 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar gjatë vitit 2020 ka 

plotësuar praktikat për kërkesat për ekstradime në 24 raste, nga të cilat 7 raste nga Shqipëria 

drejtuar shteteve të huaja dhe 17 nga jashtë vendit në Shqipëri. 

 

Një tjetër aspekt i punës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar, në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, ka qenë dhe nënshkrimi i marrëveshjeve 

të përbashkëta të bashkëpunimit me prokuroritë e shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe 

vendeve fqinje. Konkretisht: 

Leterorosi per Jashte

Greqi Gjermani Kosove MB Belgjike

Danimarke France Italia Maqedoni e Veriut Mal I Zi

Irlande Hollande Hungari Norvegji Portugali

Spanje USA
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Në datë 07.02.2020, është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit me Drejtorinë 

Kombëtare të Antimafias dhe Antiterrorizmit të Republikës Italiane, ndërsa në datë 27.11.2020 

është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit me Zyrën për Luftën kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar të Republikës së Kroacisë (USKOK). 

 

Të dhëna për zbatimin e Aktit Normativ Nr.1, datë 31.01.2020, “Për Masat Parandaluese në 

Kuadër të Forcimit të Luftës Kundër Terrorizmit, Krimit të Organizuar, Krimeve të Rënda 

dhe Konsolidimit të Rendit e Sigurisë Publike”. i miratuar me ligjin Nr.18/2020 datë 

05.03.2020. 

 

 Akti Normativ nr.1, datë 31.01.2020 parashikon detyrimin ligjor që Prokuroria e Posaçme 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të vlerësojë paraprakisht kërkesat e Policisë së 

Shtetit për vendosjen e sekuestrove  dhe masave parandaluese individuale dhe të paraqesë për 

miratim në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kërkesat për 

sekuestrim dhe konfiskim të pasurive, si dhe kërkesat për vendosjen e masave me karakter 

individual. Si rezultat i këtij parashikimi ligjor ngarkesa në punë e prokurorëve të Prokurorisë së 

Posaçme ka qënë shumë e madhe, duke shkaktuar mbingarkesë të punës për të gjithë prokurorët 

gjatë gjithë vitit 2020. 

Në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në periudhën 

07.02.2020 deri më 31.12.2020, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Operacioni 

Forca e Ligjit (njohur si OFL) janë paraqitur gjithsej 251 materiale. 

Nga prokurorët e posaçëm përgjatë vitit 2020 janë paraqitur në gjykatë 120 kërkesa për 

sekuestrim pasurie. Nga këto 120 kërkesa, 68 kanë qenë sekuestro me kërkese të prokurorit sipas 

parashikimeve të nenit 18 të aktit normativ dhe 52 kanë qenë vleftësime të sekuestrimeve të kryera 

me emergjencë nga policia gjyqësore sipas parashikimeve të nenit 19 të aktit normativ.   

Nga 120 kërkesat për sekuestrim pasurie, për 117 prej tyre Gjykata e Posaçme e Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar është shprehur me vendim deri më datë 

31.12.2020, ndërsa 3 prej tyre kanë kaluar për shqyrtim për vitin 2021. Nga 117 kërkesa të bëra 

nga Prokuroria nga ana e Gjykatës është vendosur pranimi për 115 prej tyre dhe mospranimi i 

kërkesës në vetëm 2 raste. 

Lloji i pasurive të sekuestruara është : 

- 373 pasuri të paluajtshme. 

- 233 pasuri të luajtshme. 

- 51 subjekte/aktivitete tregtare. 

- 4 llogari bankare. 

     Në vazhdim të procesit gjyqësor, përgjatë vitit 2020 janë paraqitur nga Prokuroria e 

Posaçme në gjykatë 62 kërkesa për konfiskim pasurie. 
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     Nga 62 kërkesat për konfiskim pasurie, për 27 prej tyre Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar është shprehur me vendim deri më datë 

31.12.2020, ndërsa 35 prej tyre kanë kaluar për shqyrtim për vitin 2021. 

      Në 27 vendimet e dhëna nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar në 25 vendime është pranuar kërkesa për konfiskim pasurie dhe vetëm në 2 

raste është vendosur kthimi i pasurisë. Lloji i pasurive të konfiskuara është : 

- 8 pasuri të paluajtshme. 

- 29 pasuri të luajtshme. 

 

Prokuroria e Posaçme për rastet që materialet e paraqitura nga Policia e Shtetit nuk 

plotësonin kriteret e parashikuara në  aktin Normativ Nr.1 datë 31.01.2020 ka vendosur : 

- Heqja e sekuestros të vendosur nga policia gjyqësore në kushtet e emergjencës në 20 raste. 

- Refuzim i kërkesës për vendosje sekuestro në 22 raste. 

- Kthim për plotësim i materialit të dërguar nga policia gjyqësore në 51 raste. 

 

Përgjatë vitit 2020 janë paraqitur në gjykatë 7 kërkesa për vendosjen e masave 

parandaluese personale. 

Kanë mbetur për t’u trajtuar në muajin janar 2021 edhe 31 materiale, për shkak të 

depozitimit të tyre nga policia gjyqësore në ditët e fundit të vitit 2020. 

Me aktin normativ nr. 35 datë 16.12.2020 u normua vazhdimësia e shqyrtimit nga Gjykatat 

dhe Prokuroria e Posaçme, deri në shprehjen me vendim dhe zgjidhjen e tyre, për ato kërkesa të 

cilat janë depozituar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit në Prokurorinë e Posaçme 

deri në datën 31.12.2020.  

 

Të dhëna për zbatimin e Ligjit nr. 10 192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e 

krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave 

parandaluese kundër pasurisë” (ndryshuar me ligjin nr. 24/2014, datë 20.3.2014, nr. 70/2017, 

datë 27.4.2017). 

 

Nga Prokuroria e Posaçme për periudhën 19.12.2019 – 31.12.2020 janë hetuar gjithsej 313 

materiale/verifikime pasurore, nga te cilët 298 materiale pasurore janë regjistruar në periudhën 

19.12.2019 – 31.12.2019, ardhur për kompetencë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda 

Tiranë dhe 15 materiale pasurore për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020, të regjistruara në 

Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 
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Për periudhën 19.12.2019 – 31.12.2020, janë paraqitur në gjykatë 6 kërkesa për sekuestrim, 

në vlera të konsiderueshme si të hollash, pasurish të luajtshme dhe të paluajtshme, ndërkohë që 

janë dhënë nga gjykata 6 vendime sekuestrimi me pranim kërkese. Vlera e pasurive të sekuestruara, 

kryesisht pasuri të paluajtshme, është në shifra të larta. 

 

Po periudhën 19.12.2019 – 31.12.2020 u paraqitën në gjykatë 8 kërkesa për konfiskimin e 

pasurive të sekuestruara si në vlera monetare, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, ndërkohë që 

janë dhënë nga gjykata 2 vendime për konfiskim pasurie. 

 

Verifikime dhe hetime pasurore po kryhen për një numër të konsiderueshëm personash, 

pjesë e grupeve të strukturuara kriminale që kanë aktivitet trafikimin e narkotikëve, njerëzve, për 

çështjet e korrupsionit, çështje të cilat janë në faza gjykimi dhe hetimi. 

 

Në lidhje me ekzekutimin e vendimeve penale. 

 

Prokuroria e Posaçme ka treguar kujdes të veçantë edhe sa i takon ekzekutimit të 

vendimeve penale. Nisur dhe nga organika jo e plotë akoma nuk është krijuar një seksion i veçantë 

për ekzekutimin e vendimeve penale. Në këtë mënyrë ekzekutimi i vendimeve penale është bërë 

nga prokurorët e çështjes, të cilët në zbatim të vendimeve të Gjykatës kanë përgatitur praktikën e 

ekzekutimit të vendimeve penale. 

Gjatë vitit 2020 janë vënë në ekzekutim 27 vendime penale te formës së prerë me 50 te 

dënuar dhe të hetuar, për të cilët janë nxjerrë urdhërat e ekzekutimit dhe dërguar ata sipas 

institucioneve kompetente për ekzekutimin. 

Nga këta vendime janë ankimuar 12, për te cilët Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosura lënien në fuqi të vendimeve të Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si për masën e dënimit 

ashtu dhe për cilësimin ligjor të veprave penale. 

Pjesa e mbetur prej 15 vendime, nuk janë ankimuar dhe në këtë mënyrë kanë marrë formë 

të prerë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Për 5 të hetuar janë dërguar në Gjykatë kërkesat për pushimin e akuzës dhe Gjykata ka 

pranuar kërkesën e Prokurorisë duke vendosur pushimin e akuzës apo çështjes. Nga kjo kategori 

vendimesh janë ekzekutuar 2 me 5 të hetuar. 

Urdhërat e ekzekutimit sipas dispozitave penale materiale përkatëse janë si më poshtë: 

1. Janë nxjerrë 2 urdhëra ekzekutim për 2 vendime me 4 persona të dënuar për veprat penale 

të parashikuara nga nenet 109/b/1, 109/b/1,334/1, ku masa e dënimit e caktuar nga Gjykata varion 

nga 2 deri ne 7 vjet burgim. 
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2. Për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/2 e 22, 283/a/1, 22, 28/4 e 334/1 janë 

nxjerrë urdhëra ekzekutimi për 5 vendime me 8 të dënuar, ku masa e dënimit e caktuar nga Gjykata 

varion nga 7 vjet deri në 12 vjet burg. Një nga këto raste gjykimi është zhvilluar në mungesë. 

3. Janë dënuar dhe nxjerrë urdhëra ekzekutimi për veprat penale të parashikuara nga nenet  

244 dhe 291 të Kodit Penal, për 10 vendime me 10 të dënuar.  Masa e dënimit të caktuar nga 

Gjykata varion nga 6 muaj deri në 1 vit burg duke bërë pezullimin e ekzekutimit të dënimit me 

burgim dhe vënë në provë të pandehurin nga 1 vit e tetë muaj  ose me detyrimin për të kryer një 

punë në interes publik. 

4. Është nxjerrë urdhër ekzekutimi për një vendim Gjykate për veprën penale të parashikuar 

nga neni 79/c i Kodit Penal, me një të dënuar për të cilin Gjykata ka caktuar masën e dënimit prej 

35 vjet burgim. 

5. Për veprën penale të parashikuar nga neni 278/a/2 i Kodit Penal rezulton se është nxjerrë 

urdhër ekzekutimi për një vendim Gjykate, me një të dënuar me masë dënimi 7 vjet e 4 (katër) 

muaj burgim. 

6. Për veprat penale të parashikuara nga nenet 319 – 25 dhe 319/ç e 25 të Kodit Penal është 

urdhëruar ekzekutimi i dy vendimeve të Gjykatës, e cila ka dënuar pesë autorë veprash penale. 

Masat e dënimit të caktuara nga Gjykata variojnë 1- 2 vjet burg, pezullim i ekzekutimit të dënimit 

me burgim e vënien në provë, si dhe dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për ushtruar funksione 

publike për një kohë prej 4 vjet. 

7. Për veprat penale të parashikuara nga nenet 298/2, 28/4, 334/1, 333/a/1 të Kodit Penal është 

nxjerrë urdhër ekzekutimi për një vendim  Gjykate me 10 të dënuar (njeri për nenin 186), me masë 

dënimi nga 5 vjet e 6 (gjashtë) muaj deri në 6 vjet e 8 (tetë) muaj burgim. 

8. Për veprën penale të parashikuar nga neni 245/1 i Kodit Penal është urdhëruar ekzekutimi 

i një vendimi të Gjykatës me 4 të dënuar, ku masa e dënimit shkon nga 6 – 8 muaj burgim, si dhe 

është urdhëruar pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim duke i vënë në provë të dënuarit. 

9. Për veprat penale të parashikuara nga neni 186/2 dhe 128/b (bashkim dënimesh) janë 

nxjerrë urdhëra ekzekutimi për 2 vendime të Gjykatës, me 2 të dënuar, ku masat e caktuara të 

dënimit shkojnë nga 2 deri në 10 vjet.  

10.  Prokuroria e Posaçme ka dërguar kërkesën për pushim akuze për veprën penale të 

parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal për një të hetuar. Gjykata ka pranuar kërkesën e Prokurorisë 

duke pushuar akuzën. Kundër këtij vendimi nuk është ushtruar ankim.  

11.  Prokuroria e Posaçme ka dërguar kërkesë për pushimin e akuzës ndaj 4 personave, për 

veprat penale të parashikuara nga nenet 333/1, 230/a/1, 232/b dhe 234/a/2. Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka pranuar kërkesën dhe ka pushuar 

akuzën për 4 persona. Kundër këtij vendimi nuk është ushtruar ankim. 
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Regjimi i posaçëm. 

 

 Bazuar në parashikimet e nenit 13/1 të Ligjit nr.108/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në Ligjin nr.8328 datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve” (shfuqizuar me Ligjin nr.81/2020), Prokuroria e Posaçme ka një rol të 

rëndësishëm në procesin e vendosjes së të dënuarve apo të paraburgosurve në regjimin e posaçëm. 

Është Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, që vë në lëvizje këtë proces, pas sigurimit të të dhënave 

të nevojshme dhe më tej i kërkon Ministrit të Drejtësisë që të urdhërojë vendosjen në regjim të 

posaçëm. Gjithë ky proces kërkon angazhimin e burimeve njerëzore me qëllim grumbullimin e 

akteve dhe provave dhe më tej edhe paraqitjen e kërkesës. Krahas kësaj, sipas parashikimeve të 

ligjit vendimi i Ministrit të Drejtësisë për vendosjen nën regjim të posaçëm të të dënuarit apo 

paraburgosurit ankimohet në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar. Në këtë mënyrë, Prokuroria e Posaçme ka përballur një ngarkesë të 

konsiderueshme në lidhje me zbatimin e detyrimeve ligjore që rridhnin nga Ligji nr.108/2018,  

detyrime të cilat tashmë parashikohen në nenin 17 të Ligjit nr.81/2020. 

 Për herë të parë në muajin Korrik 2020, Ministri i Drejtësisë, bazuar në propozimet e bëra 

nga Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme urdhëroi vendosjen në regjim të posaçëm të 7 persona, nga 

të cilët 5 të paraburgosur dhe 2 të dënuar. Kundër vendimit të Ministrit të Drejtësisë është ushtruar 

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

Prokuroria e Posaçme ka marrë pjesë në 6 raste në gjykimin e çështjeve me objekt “Ankim kundër 

urdhërit të Ministrit të Drejtësisë për vendosjen në regjim të posaçëm”. Shqyrtimi gjyqësor ka 

patur specifikën dhe dinamikën e tij ku dhe janë zhvilluar një numër i madh seancash gjyqësore. 

Në të gjashtë rastet është vendosur rrëzimi i kërkesës së kërkuesve për shfuqizim të urdhërit të 

Ministrit të Drejtësisë. Kundër disa prej këtyre vendimeve është ushtruar ankim, por Gjykata e 

Apelit në të gjitha rastet e shqyrtuara ka lënë në fuqi vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë Për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

 

Procesi i përzgjedhjes së Drejtuesit të BKH-së 

 

Pas krijimit të Prokurorisë së Posaçme dhe fillimit të ushtrimit të funksioneve nga kjo 

prokurori me datën 19.12 2019, procesi i përzgjedhjes se kandidatit për pozicionin e Drejtorit të 

Byrosë Kombëtarë të Hetimit, ka qënë procesi më i rëndësishëm i organizuar në Prokurorinë e 

Posaçme, në drejtim të ngritjes së strukturës së Byrosë Kombëtare të Hetimit.  

 

Fillimisht u procedua me zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përzgjedhjes, i cili 

formohet në zbatim të parashikimeve të nenit 33 të ligjit 95/2016. Ky komision përbëhet nga 

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme dhe dy prokurorë me eksperiencë pune më të gjatë. Ky 

komision dhe puna e tij vëzhgohet nga Komisioni i Pavarur i Rishikimit, i cili parashikohet në 

nenin 57, pika 9 të ligjit 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 
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korrupsionin dhe krimin e organizuar” dhe që përbëhet nga pjesëtarë të misioneve të Bashkimit 

Evropian dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri (2 + 2). 

Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Pastërtisë së Figurës për Prokurorinë 

dhe Gjykatat e Posaçme, i cili krijohet sipas pikës 12 të nenit 57, dhe e ushtron veprimtarinë e tij 

në bazë të pikës 6, të nenit 6, dhe nenit 7 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin 

e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Ky komision ka në përbërje 

të tij dy prokurorë të Prokurorisë së Posaçme dhe një gjyqtar nga gjykatat e posaçme kundër 

korrupsionit, të zgjedhur me short, ku procesi i përzgjedhjes me short është monitoruar nga 

Avokati i Popullit. 

Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Pastërtisë së Figurës për Prokurorinë 

dhe Gjykatat e Posaçme, përgjatë vitit 2020 ka përfunduar procesin e vlerësimit të Pasurisë dhe 

Pastërtisë së Figurës, për kandidatët për drejtor të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe ka filluar 

procesin e verifikimit për kandidatët për hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit, si dhe personelit 

administrativ të Prokurorisë së Posaçme. 

Komisioni i Përzgjedhjes, miratoi me datën 06.01.2020 dokumentin “Rregullore për 

procesin e përzgjedhjes së Drejtorit të BKH-së”. Aplikimet për kandidatët e interesuar ishin të 

hapura nga data 10.01.2020 deri me datën 30.01.2020. Gjatë kësaj periudhe kandiduan 41 shtetas 

për pozicionin e Drejtorit të BKH–së. Komisioni pasi vlerësoi çdo kandidat në lidhje me plotësimin 

e kritereve vendosi që kandidatët e kualifikuar për të vazhduar më tej fazat do të ishin 18 kandidatë. 

Në mbledhjen e datës 03.02.2020, Komisioni i Përzgjedhjes, përcaktoi procedurat dhe 

afatet për fazën e dytë të konkurrimit. Faza e dytë e konkurrimit përmban testin fizik dhe testin me 

shkrim. Në përfundim të dy testeve të mësipërme Komisioni i Përzgjedhjes bëri vlerësimin duke 

kaluar në fazën e mëtejshme të 8 (tetë) kandidatë, të cilët do i nënshtroheshin testimeve të 

mëtejshme siç ishte ai i testit të poligrafit. 

 

Ligji Nr.95/2016 në nenin 34/2, germa (gj), parashikonte detyrimin që kandidati për drejtor 

i BKH-së duhet të japë pëlqimin dhe t’i nënshtrohet testit të poligrafit. Informacioni në raportin e 

përgatitur nga specialisti i poligrafit mbahej në konsideratë gjatë procesit të përzgjedhjes. 

 

Për të realizuar këtë detyrim ligjor me datën 10.02.2020 u nënshkrua një “Marrëveshje 

Bashkëpunimi” ndërmjet Prokurorisë së Posaçme dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme.  

 

Në vijim, në mbledhjen e datës 11.02.2020 Komisioni i Përzgjedhjes miratoi aktet: 

 

1. Formulari i dhënies së pëlqimit për ekzaminimin e poligrafit. 

2. Lista e çështjeve dhe nënpyetjet e poligrafit. 

3. Rregullore për ekzaminimet e poligrafit. 
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Pas realizimit të testit të poligrafit, rezultatet tij, Komisioni i Përzgjedhjes, pasi mori dhe 

opinionin e Komisionit të Pavarur të Rishikimit, vendosi që të mos hapë asnjë zarf dhe ja delegoi 

vlerësimin e rezultateve të testit të poligrafit Komisionit të Posaçëm për Verifikimin e Pasurisë 

dhe Figurës për ata kandidatë që do bëhej veting-u. 

 

Në datë 25.02.2020, Komisioni i Përzgjedhjes për Drejtorin e BKH-së zhvilloi në praninë 

e Komisionit të Pavarura të Rishikimit (Komisionit Ndërkombëtar), mbledhjen e radhës, lidhur me 

procedurën e organizimit të intervistave të kandidatëve të kualifikuar deri në këtë moment për këtë 

pozicion. Komisioni vendosi që intervistat do zhvillohen në datat 26 dhe 27 shkurt, 2020, në Sallën 

e Mbledhjeve të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.  

 

Komisioni i Përzgjedhjes për Drejtorin e BKH-së, në datat 26 dhe 27 shkurt 2020, zhvilloi 

intervistat e strukturuara me 8 (tetë) kandidatët e përzgjedhur deri në ketë fazë, në praninë e 

Komisionit të Pavarur të Rishikimit (Komision me përfaqësues nga misionet e BE-së dhe Qeverisë 

së SHBA-ve). Çdo kandidat u intervistua duke përdorur të njëjtën metodë intervistimi, të miratuar 

më parë nga Komisioni i Përzgjedhjes. Rezultatet e vlerësimit të intervistave iu shtuan rezultateve 

të mëparshme të kandidatëve. Në përfundim të intervistave, Komisioni i Përzgjedhjes përzgjodhi 

4 (katër) kandidatët më të mirë deri në atë moment, të cilët do i nënshtroheshin fazës përfundimtare 

të verifikimit.  

 

Në vijim të procesit, 4 kandidatët e kualifikuar ju nënshtruan procesit të verifikimit të 

pasurisë dhe figurës nga Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës. Drejtuesi i 

Prokurorisë së Posaçme, i dërgoi zyrtarisht emrat e kandidatëve për verifikim, duke i shoqëruar 

me “Deklaratën për pasurinë dhe interesat private”, “Deklaratën për llogaritë financiare”, 

“Deklaratën për Kontrollin e Figurës”, “Raport ekzaminimi poligrafi” (zarf të mbyllur), etj., për 

secilin nga 4 kandidatët e kualifikuar. 

 

Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës së kandidatëve, pasi ka kryer 

verifikimet e nevojshme, me datën 22.07.2020, i ka paraqitur Komisionit të Përzgjedhjes “Raportet 

e Verifikimit” për secilin nga 4 kandidatët në garë, ku vetëm kandidatja Znj. Aida Veizaj, 

plotësonte kushtet e sigurisë të parashikuar në nenin 6, paragrafi i parë, germa “a”, të Ligjit 

nr.95/2016. 

 

Komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e katër kandidatëve që kishin ngelur ne garë, në 

raport me kriteret e parashikuara në nenin 34 të ligjit nr.95/2026, që duhet të plotësonte Drejtori i 

Byrosë Kombëtare të Hetimit, pasi administroi dhe “Opinionin këshillues të Komisionit të Pavarur 

të Rishikimit”, bazuar në përcaktimet e neni 33/2 të ligjit nr.95/2016, vendosi që t’i rekomandojë 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, emërimin e Znj. Aida Veizaj, në pozicionin Drejtorit të Byrosë 

Kombëtare të Hetimit, për një mandat pesëvjeçar. 
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Këshilli i Lartë i Prokurorisë, me vendimin Nr.183, date 30.07.2020 ka emëruar Znj Aida 

Veizaj në pozicionin Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit, për një mandat pesëvjeçar, i cili 

fillon nga data 01.09.2020. 

 

I gjithë procesi i përzgjedhjes së Drejtorit të BKH-së është monitoruar nga Komisioni i 

Pavarur i Rishikimit, i përbërë nga 4 ekspertë të drejtësisë penale të caktuar nga misionet e 

Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri.  

 

Procesi i përzgjedhjes së hetuesve të BKH-së 

 

Menjëherë pas fillimit punë të Drejtorit të BKH-së, ka filluar dhe procedura e përzgjedhjes 

së hetuesve të BKH-së. Bazuar në një urdhër të përbashkët të Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme 

dhe Drejtorit të BKH-së u krijua Komisioni i Përzgjedhjes, i përbërë nga 3 prokurorë të posaçëm. 

Kompetenca e këtij Komisioni ishte të realizonte procedurën e përzgjedhjes së hetuesve, bazuar 

në kriteret ligjore që duhet të plotësonin hetuesit para emërimit, të përcaktuara në ligjin nr.95/2016. 

Me datë 08.09.2020 u bë njoftimi nga Drejtori i BKH-së për hapjen e garës për aplikime 

për 60 pozicione hetues në BKH. Afati i fundit i paraqitjes së aplikimeve ishte data 29.09.2020. 

Në përfundim të këtij afati 653 persona aplikuan për pozicionin hetues i BKH-së. 

Komisioni i Përzgjedhjes fillimisht vlerësoj kriteret formale ligjore të 653 kandidatëve që 

kishin aplikuar dhe në përfundim me vendimin e datës 12.10.2020 kualifikoi 424 kandidatë për  të 

marrë pjesë në testimet që duhet të kryejnë kandidatët sipas parashikimeve të ligjit Nr.95/2016. 

Me datën 14.10.2020 u zhvillua testi logjik, në të cilin morën pjesë 424 kandidatë. Në 

përfundim të këtij testimi u kualifikuan 403 kandidatë, të cilët arritën të merrnin pikët e nevojshme 

për kualifikim. 

Me datën 23.10.2020 përfundoi testi fizik, të cilit e kryen 403 kandidatë e kualifikuar në 

testin logjik. Në përfundim të procesit u kualifikuan 104 kandidatë, të cilët arritën të kalonin 

normat minimale fizike të përcaktuara paraprakisht. 

Me datën 11.11.2020 përfundoi testi me shkrim i “esesë”, i cili u krye nga 104 kandidatët 

e mbetur në garë. Nga vlerësimi i këtij testi rezultoi se vetëm 55 kandidatë arritën të marrin pikët 

e nevojshme për t`u kualifikuar në fazën tjetër të konkurrimit. 

Me datën 19.11.2020 përfundoi faza e intervistës me gojë të kandidatëve, në të cilën morën 

pjesë 55 kandidatët që ishin na garë. Në përfundim të intervistave Komisioni i Përzgjedhjes 

kualifikoi 39 kandidatë për ta vazhduar garën në procesin e veting-ut. 

39 kandidatët e kualifikuar nga faza e intervistës ju nënshtruan procesit të veting-ut, i cili 

do të realizohet nga Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës, i përbërë nga dy 

prokurorë të posaçëm dhe një gjyqtar nga gjykatat e posaçme. Kandidatët fillimisht ju nënshtruan 

procesit  të testit të poligrafit, dhe në vijim procesit të verifikimit të pasurisë  dhe figurës. Ky proces 
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veting-u nuk u arrit të mbyllej brenda vitit 2020, për arsye objektive, sepse verifikimi kërkonte 

kohë të gjatë.  

I gjithë procesi i përzgjedhjes së hetuesve të BKH-së është monitoruar nga Komisioni i 

Pavarur i Rishikimit, i përbërë nga 4 ekspertë të drejtësisë penale të caktuar nga misionet e 

Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri.  

 

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET DHE MISIONET E HUAJA 

 

Që nga krijimi i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

kjo e fundit është asistuar në punën e saj nga programe të asistenës të Sh.B.A.-së, të cilat synojnë 

përmirësimin e drejtësisë kriminale të Shqipërisë dhe sektorin e zbatimit të ligjit — Programi 

Tejoqeanik i Ndihmës dhe i Trajnimit të Zhvillimit të Prokurorisë (OPDAT) dhe Programi 

Ndërkombëtar i Ndihmës së Trajnimit të Hetimit Kriminal (ICITAP), përfaqësues të së cilave janë 

të vendosur dhe fizikisht në ambientet e kësaj prokurorie. 

 

Misioni OPDAT është përfshirë në rishikimin e legjislacionit të drejtësisë kriminale, 

trajnimin e prokurorëve, gjykatësve, oficerëve të policisë, në dhënien e pajisjeve për zbatuesit e 

ligjit dhe dhënien e ndihmës teknike që synon vendosjen e strukturave më efektive të zbatimit të 

ligjit. Ky misioni me anë të Këshilltarëve Ligjorë të Përhershëm, gjatë periudhës që nga krijimi e 

në vazhdim, ka ofruar ekspertizë dhe asistencë konkrete për prokurorët në veçanti, por edhe më 

gjerë në sistemin e drejtësisë dhe në ndihmën për marrëdhëniet e kësaj prokurorie 

ndërkombëtarisht, me synimin për ta ndihmuar në luftën e saj kundër krimin ndërkombëtar, 

korrupsionit dhe terrorizmit. 

 

Programi ICITAP, i cili që nga 1998, ka ndihmuar Qeverinë e Shqipërisë për të zhvilluar 

kapacitetet për të siguruar shërbime të zbatimit të ligjit mbi bazën e praktikave më të mira policore, 

respektit për të drejtat e njeriut dhe të shtetit të së drejtës. Përfaqësues të këtij programi, të cilët 

janë atashuar fizikisht pranë Prokurorisë së Posaçme kanë asistuar në projektin e ngritjes së Byrosë 

Kombëtare të Hetimit, procesin e përzgjedhjes së Drejtuesit dhe hetuesve, hartimin e kurikulave 

të trajnimeve për Drejtuesin e BKH-së dhe hetuesit. 

 

Projekti EURALIUS, i financuar nga BE, për të mbështetur institucionet shqiptare në 

konsolidimin e sistemit të drejtësisë sipas standardeve evropiane, gjatë dhe pas krijimit të 

Prokurorisë së Posaçme, ka asistuar kryesisht në ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe  përpunimin 

e strukturave dhe procedurave të veçanta të nevojshme për funksionimin institucional të 

Prokurorisë së Posaçme. EURALIUS V ka ofruar mbështetje të vazhdueshme në trajnimet e 

ofruara për prokurorët e posaçëm dhe në procesin e punësimit të punonjësve të shërbimit civil.  

EURALIUS V, nëpërmjet përfaqësuesve të atashuar pranë Prokurorisë së Posaçme ka ndihmuar 

dhe në zgjerimin e bashkëpunimit të saj ndërkombëtar me agjencitë ligj zbatuese në rajon.  
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Mbështetja e EURALIUS V ka qënë gjithashtu shumë e rëndësishme, përsa i pëket 

përfshirjen dhe asistencën në përgatitjen e programit të punës, draftimit të  rregulloreve të 

ndryshme dhe e mendimeve juridike si dhe mbi ndryshimet ligjore të ligjit 95/2016 të propozuara 

së fundmi nga Prokuroria e Posaçme, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Gjykata e Posaçme për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

Projekti PAMECA V, ka qenë gjithashtu pjesë e asistencës në krijimin e Prokurorisë së 

Posaçme, pjesë në procesin e monitorimit të përzgjedhjes së Drejtuesit të Byrosë Kombëtare të 

Hetimit, si dhe hetuesve të BKH-së. Gjithashtu, ky projekt ka dhënë një ndihmesë të madhe në 

organizimin e trajnimeve të prokurorëve për tematika që kanë të bëjnë me zbatimin e dispozitave 

procedurale penale si dhe shkëmbimin e  praktikave më të mira në luftën kundër krimit të 

organizuar.  

 

Një tjetër mision, i cili operon dhe jep ndihmesë, në punën e Prokurorisë së Posaçme është 

projekti në kuadër të marrëveshjes "IPA 2019 - Lufta kundër Krimeve të Rënda në Ballkanin 

Perëndimor”, i përfaqësuar nga Qendra për Bashkëpunim ligjor Ndërkombëtar, Mbretëria e 

Hollandës. Dhe ky projekt ka dhënë dhe jep një kontribut të madh, praktik në thellimin e 

bashkëpunimit të Prokurorisë së Posaçme me autoritetet gjyqësore evropiane. Konkretisht, ky 

kontribut është fokusuar në organizimin dhe lehtësimin e takimeve, udhëtimeve, mbulimin e 

shpenzimeve për udhëtime e pajisje, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.  

 

Veprimtari të tjera të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar : 

 

Pjesëmarrje dhe kontribut periodik në Grupin Ndër-Institucional të Punës për zbatimin e 

Planit të ICRG (Grupi i Shqyrtimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar), FATF (Grupi i Posaçëm i 

Veprimit Financiar). 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, gjatë vitit 2020 ka 

qenë pjesë aktive dhe ka kontribuar nëpërmjet raportimit periodik të të dhënave të punës së saj. 

Duke qenë se Shqipëria është listuar në grupin e vendeve në monitorim të shtuar (listim në listën 

gri) nga FATF, në zbatim të hapave konkrete të hartuar nga Sekretariati Teknik i Grupit 

Ndërinstitucional të Punës për Ndjekjen dhe Përmbushjen e Rekomandimeve të Grupit të Posaçëm 

të Veprimit Financiar Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e ka 

realizuar raportimin e saj në dy drejtime: 

• Në lidhje me hetimet për pastrim të produkteve të veprës penale, për procedimet penale të 

hetuara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

• Në lidhje me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive. 
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Në kuadër të këtij angazhimi më datë 29.05.2020, është lidhur marrëveshje bashkëpunimi 

ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Prokurorisë së 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

 

Përfaqësuesit e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

kanë bërë raportime periodike në kuadër të Mbledhjes te 11-te te Komitetit te Stabilizim Associmit 

(KSA) Shqipëri–BE. Raportimet janë kryer në drejtim të: 

 

• fazave, të plotësimit me prokurorë dhe personel administrativ të Prokurorisë së Posaçme 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar  

• fazave, procedurave dhe afateve të krijimit të Byrosë Kombëtare të Hetimit. 

• numrit të hetimeve, përfundimeve të hetimeve dhe përfaqësimit në gjykim të çështjeve 

penale në kompetencë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

 

Përfaqësuesit e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

kanë bashkëpunuar dhe kanë bërë raportime periodike me/në Ministrinë e Drejtësisë mbi ecurinë 

e përmbushjes së përparësive, të përcaktuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian duke u fokusuar 

në funksionimin dhe veprimtarinë e Prokurorisë së Posaçme dhe krijimin e Byrosë Kombëtare të 

Hetimit. 

 

Përfaqësuesit e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

kanë bashkëpunuar me Ministrinë e Drejtësisë duke bërë edhe raportimet e nevojshme për 

funksionimin dhe veprimtarinë e Prokurorisë së Posaçme dhe krijimin e  Byrosë Kombëtare të 

hetimit në kuadër të raportit të Raundit të Pestë të Vlerësimit për Shqipërinë të GRECO-s, i cili ka 

për qëllim të vlerësojë efektivitetin e masave të marra nga autoritetet e Shqipërisë për të 

parandaluar korrupsionin dhe për të promovuar integritetin tek zyrtarët e lartë dhe agjencitë e 

zbatimit të ligjit. 

 

Bazuar në parashikimet e nenit 35 të Ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për Parandalimin 

dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave 

Parandaluese Kundër Pasurisë”, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar është anëtare e Komitetit Ndërinstitucional të Ekspertëve për Masat Kundër Krimit të 

Organizuar. Si anëtar i këtij Komiteti Prokuroria e Posaçme ka marrë pjesë në mbledhjet e tij si 

dhe ka kontribuar në mbarëvajtjen e punës e në vendimmarrjen e Komitetit. Vendimmarrja e 

Komitetit ka qenë shumë e rëndësishme në drejtim të mirë administrimit të pasurive të sekuestruara 

apo konfiskuara si dhe në vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit të posaçëm për parandalimin e 

kriminalitetit. Prokuroria e Posaçme me mendimet dhe qëndrimet e saj ka luajtur një rol shumë te 

rëndësishëm në drejtim të administrimit sa më efektiv të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara 

si dhe në një shpërndarje sa më transparente dhe në funksion të qëllimeve të parashikuara nga ligji 

të fondit të posaçëm. 
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PLOTËSIMI ORGANIKËS ME PUNONJËS ADMINISTRATIV 
 

Komisioni i Ristrukturimit pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, bazuar në nenin 113 të 

Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”; 

Ligjin Nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”; Nenin 50 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i 

ndryshuar, Vendimit Nr. 282 date 19.12.2019 “Për miratimin e rregullave të transferimit të 

personelit administrativ të prokurorive të krimeve të rënda” si dhe në bazë të Urdhërit Nr. 01 datë 

22.01.2019 i Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

urdhër detajues i strukturës së Prokurorisë së Posaçme ka propozuar në total 28 punonjës të ish-

Prokurorisë për Krime të Rënda, për pozicione të ndryshme për t’u emëruar si punonjës 

administrativ në Prokurorinë e Posaçme. 

Përsa më sipër, punonjësit administrativ të cilët janë përfshirë në ristrukturimin e 

institucionit paraqiten në tabelën si më poshtë: 

Numër Komisioni i Ristrukturimit Pozicioni sipas kategorisë   

1 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Specialist Ndërlidhës  

Kategori ekzekutive III-b (1) 

2 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Specialist në Sektorin e Individëve me 

Status të Posaçëm  

Kategori ekzekutive III-b (1) 

3 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Sekretar Ligjor 

Kategori ekzekutive III-b (5) 

4 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Specialist Regjistrues 

Kategoria ekzekutive III-b (3) 

5 Propozim mbi transferimin e përhershëm ne 

pozicionin Specialist Buxheti 

Kategoria ekzekutive III-b (1) 

6 Propozimin mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Specialist i Regjistrit Sekret 

Kategoria ekzekutive III-b (1) 

7 Propozimin mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Përgjegjës i Sektorit Protok-Arkiv 

Kategoria e ulet drejtuese III-

a (1) 

8 Propozimin mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Oficer Informacioni 

Punonjës Administrativ, VKM 

717, Klasa VIII (2) 
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9 Propozimin mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Shofer Prokurori 

Punonjës Administrativ, VKM 

717, Klasa VI (5) 

10 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Shofer Drejtuesi 

Punonjës Administrativ, VKM 

717, Klasa VII (1) 

11 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin punonjëse pastrimi 

Punonjës Administrativ, VKM 

717, Klasa III (3) 

12 Propozimin mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin magazinier 

Punonjës Administrativ, VKM 

717, Klasa VII (1) 

13 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin punonjës i postes sekrete 

Punonjës Administrativ Klasa 

VIII (1) 

14 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Përgjegjës Sektori i Regjistrave 

Kategoria e ulet drejtuese III-

a (1) 

15 Propozim mbi transferimin e përhershëm në 

pozicionin Kancelar 

Kategoria e larte drejtuese I-a 

(1) 

 Total: 28 punonjës  

 

Nga ana e Prokurorisë së Posaçme janë shpallur disa thirrje për plotësimin e vendeve 

vakante në faqen zyrtare te SPAK sipas Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM- së Nr. 

242 dhe Nr. 243 datë 18.03.2015 i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët 

dhe të mesme drejtuese” dhe “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin 

në kategorinë ekzekutive”. Nga këto procedura janë emëruar 12 punonjës. Nga të cilët dhjetë 

(10) pozicione për kategorinë ekzekutive, përkatësisht shtatë (7) me procedurën “Pranim në 

Shërbimin Civil” dhe tre (3) pozicione me procedurën “Lëvizje Paralele”. Përsa i përket kategorisë 

së ulët dhe të mesme drejtuese janë mbyllur me emërim pranë Prokurorisë Posaçme sipas 

procedurës “Ngritje në Detyrë”, dy (2) në pozicione të ndryshme. 

Për sqarim më të detajuar tabelat bashkëngjitur, për procedurat të cilat janë realizuar në 

vitin 2020. 

Numër Procedura e punësimit Pozicioni sipas kategorisë 

1 Pranim në shërbim civil Specialist Finance-Kategoria III-b (emëruar 1) 

2 Pranim në shërbim civil Specialist B. Njerëzorë-Kategoria III-b (emëruar 1) 

3 Pranim në shërbim civil Specialist IT-Kategoria III-b (emëruar 1) 

4 Pranim në shërbim civil Specialist Regjistrues-Kategoria III-b (emëruar 1) 
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5 Pranim në shërbim civil Sekretar Ligjor-Kategoria III-b (emëruar 3) 

 Total: 7 punonjës  

 

Numër Procedura e punësimit Pozicioni sipas kategorisë 

1 Lëvizje Paralele Specialist Arkive-Kategoria III-b (emëruar 1) 

2 Lëvizje Paralele Specialist Prokurimi-Kategoria III-b (emëruar 1) 

3 Lëvizje Paralele Sekretar Ligjor-Kategoria III-b (emëruar 1) 

 Total: 3 punonjës  

 

Numër Procedura e punësimit Pozicioni sipas kategorisë 

1 Ngritje në Detyre Drejtor Ekonomik-Kategoria II-b (emëruar 1) 

2 Ngritje në Detyre Përgjegjës Sektori IT-Kategoria III-a (emëruar 1) 

 Total: 2 punonjës  

 

Gjithashtu në bazë të VKM Nr. 215 date 12.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

Vendimin Nr. 47, datë 22.01.2020, Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të 

punonjësve me kontratë të Përkohshme, për vitin 2020, në njësitë e Qeverisjes Vendore” për 

Prokurorinë së Posaçme janë miratuar në total tetë (8) punonjës, ku përkatësisht kanë qënë pjesë e 

Strukturës se Posaçme për vitin 2020, vetëm katër (4) punonjës në pozicionet si më poshtë: 

 

Numër Pozicioni Pozicioni sipas kategorisë 

1 Specialist Arkive-Protokoll (2) Klasa IV-a (kontrate pune 2) 

2 Specialist Burimesh Njerëzore (2) Klasa IV-a (kontrate pune 1) 

3 Specialist Regjistrues (2) Klasa IV-a (kontrate pune 1) 

4 Teknik i Mesëm (2) Nuk ka të emëruar 

 Total: 4 punonjës (nga 8 sipas VKM)  
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Për vitin 2020 në total kanë qënë 70 (shtatëdhjetë) punonjës nga (100) njëqind të miratuar 

sipas strukturës për vitin 2020 (pa përfshirë punonjësit me kontratë të përkohshme). 

 

REALIZIMI I BUXHETIT TË SPAK. 
 

Analiza e shpenzimeve faktike të vitit 2020 

Buxheti i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për vitin 

2020 është miratuar me ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020” i ndryshuar, ku në total 

rezulton të jetë planifikuar një vlerë prejt 361 milion lekë. Këto burime financiare, SPAK si një 

institucion kushtetues, i ka përdorur në funksion të përmbushjes së plotë të detyrimeve të miratuara 

me ligj. 

Fondet buxhetore të miratuara përmes ligjit vjetor të buxhetit, SPAK i ka administruar për 

financimin e aktiviteteve në një program të përcaktuar me emërtimin “Veprimtaria e SPAK”. 

Pesha specifike sipas llogarive ekonomike të shpenzimeve të planifikuara mbi totalin e 

shpenzimeve, paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm:  

 

Grafiku 1: Pesha sipas llogarive ekonomike e planit të buxhetit 2020 

 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Ekonomisë, SPAK (2021); 

 

Duke marrë në analizë peshën e shpenzimeve sipas llogarive ekonomike mbi totalin e 

buxhetit të SPAK, ashtu siç mund të konstatohet në grafikun më lart, pjesën më të madhe të planit 

të shpenzimeve buxhetore e zënë llogaria “Paga” në rreth 70%, pas tij llogaria me peshën më të 

madhe është ajo e “Mallra dhe shërbime të tjera” me rreth 18%, ndërkohë që “Sigurime” dhe 

“Shpenzimet kapitale” zënë një peshë mjaft të vogël në vetëm nga 6%. Duke u mbështetur mbi 
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veprimtarinë bazë të instiucionit, kjo shpërndarje e planit të shpenzimeve buxhetore lidhet 

drejtpërdrejt me natyrën e punës dhe kërkesat e SPAK për të përmbushur detyrimet ligjore. 

Nga ana tjetër, pesha specifike sipas zërave të shpenzimeve faktike të buxhetit 2020 mbi totalin e 

realizimit, paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm: 

Grafiku 2: Pesha sipas llogarive ekonomike e realizimit faktik të buxhetit 2020 

 

Nëse do të marrim në analizë peshën e llogarive ekonomike ndërmjet atyre të planifikuara 

dhe të realizuara sipas grafikëve 1 dhe 2 të mësipërm, evidentohet një ruajtje të peshës së këtyre 

shpenzimeve si në buxhetin e planifikuar ashtu edhe në atë të realizuar për vitin 2020. 

Qëndrueshmëria financiare e institucionit dhe ndjekja me rigorozitet e procedurave të menaxhimit 

financiar publik, kanë udhëhequr veprimtarinë administrative të institucionit. 

Viti 2020, ishte viti i krijimit të SPAK si institucion buxhetor dhe sigurisht është përballuar 

me sfida të mëdha në drejtim të ngritjes së strukturave, të cilat do të hedhin themelet e institucionit 

të ri për të vazhduar më tej konsolidimin në vitin 2021. Gjatë viteve në vazhdim, do të synohet 

konsolidimi financiar dhe administrativ i institucionit me qëllim arritjen plotësisht të realizimit 

buxhetor dhe treguesve të performancës të përcaktuar në programin buxhetor afatmesëm 2021-

2023. 

Nga ana tjetër, faktorë të rëndësishëm në mosrealizimin e treguesve buxhetor të 

institucionit lidhen me efektet që shkaktoj pandemia COVID-19 si pasojë e ngadalësimit të 

proceseve të planifikuara në fillim të vitit.  Mungesa e stafit, por dhe vendosja në rikonstruksion 

nga Ministria e Brendshme e godinës së SPAK ka bërë që shumë shpenzime operative që lidhen 

me objektin nuk janë realizuar ne pjesën me të madhe të vitit. 

Për arsye të procedurave ligjore të ndërlikuara, nuk u përmbush jo vetëm kërkesa e 

vazhdueshme e SPAK për plotësimin me prokurorë në përputhje me numrin e miratuar nga 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, por gjithashtu nuk u përfundua procesi i rekrutimit të hetuesve pranë 

68%

6%

15%

11%
Pesha e realizimit Faktik 2020

Paga Sigurime Shoqërore Mallra dhe Shërbime të Tjera Shpenzime Kapitale
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Byrosë Kombëtare të Hetimit. Vonesa gjithashtu si pasojë e procedurave të zgjatura ligjore ka 

patur edhe në rekrutimit të punonjësve administrativë sipas strukturës së miratuar. Treguesit bazë 

të realizimit buxhetor për këtë program paraqiten si më poshtë: 

 

Tabela 1: Raporti i shpenzimeve të programit sipas llogarive ekonomike 

Në mijë lekë 

Llog. 

Ekonomike 
Emërtimi 

(1) (2) (3) (4) 
(5)=(4)/(3) 

 

% e 

realizimit 

Plan Fakt 

Buxheti 

Vjetor 

Buxheti 

Vjetor 
Buxheti  Fakti 

Plan 

Fillestar 

Viti 2020 

Plan i 

Rishikuar 

Viti 2020 

2020 12-mujor 

600 Paga 252,329.0 218,329.0 218,329.0 112,956.0 51.7 

601 

Sigurime 

Shoqërore 23,126.0 

23,126.0 23,126.0 10,597.0 45.8 

602 

Mallra dhe 

Shërbime të 

Tjera 65,600.0 

65,600.0 65,600.0 24,973.0 38 

606 

Trans për Buxh. 

Fam. & Individ   

120.0 120.0 50.0 41.6 

Totali 

Shpenzime 

Korrente 341,055.0 307,175.0 307,175.0 148,576.0 48.3 

230 

Kapitale të 

Patrupëzuara   

   
 

231 

Kapitale të 

Trupëzuara 20,000.0 

20,000.0 20,000.0 18,475.0 92.3 

Totali 

Shpenzime 

Kapitale 20,000.0 20,000.0 20,000.0 18,475.0 92.3 

Shpenzime nga Të ardhurat 

jashtë limiti     

 

0.0 

 

Totali (korrente + kapitale + 

Shp nga te ardh. jashtë limiti) 
361,055.0 327,175.0 327,175.0 167,011.0 51.1 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Ekonomisë, SPAK (2021); 
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Shpenzimet e personelit 

 

Plani i fondeve të akorduara përmes ligjit vjetor të buxhetit 2020, në zërin e shpenzimeve 

për paga dhe sigurime shoqërore janë në vlerën e rreth 241,455 mijë lekë ose e thënë ndryshe rreth 

73.8% e totalit të buxhetit të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

Nga ana tjetër, në raport me planin buxhetor shpenzimet për paga dhe sigurime janë realizuar në 

vlerën e rreth 123,553 mijë lekë ose rreth 51.1% e planit të miratuar për këtë natyre të shpenzimeve. 

Gjatë vitit buxhetor, përmes akteve normative nuk ka patur ndryshime në buxhetin e SPAK, duke 

ruajtura në këtë mënyrë qëndrueshmërinë buxhetore në funksion të përmbushjes së objektivave 

vjetore të plotësimit si të stafit administrativ ashtu edhe të personelit hetimor të Byrosë Kombëtare 

të Hetimit. Në fund të vitit buxhetor përmes VKM nr. 926, datë 25.11.2020 SPAK i është zbritur 

në masën 34 milion lekë në llogarinë korrente. Këto fonde kanë rezultuar të lira dhe të 

panevojshme për tu përdorur nga institucioni deri në mbyllje të vitit buxhetor. 

 Fonde për shpenzimet e personelit në zërin “Paga dhe Sigurime” të Strukturës së Posaçme 

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfshin pagat e punonjësve të strukturës dhe 

punonjësve me kontratë të përkohëshme të marrë në funksion të ngritjes së infrastrukturës së 

nevojshme për realizimin e aktiviteteve të insitutcionit. Në kushtet kur SPAK është një institucion 

i krijuar rishtazi në 19 dhjetor të vitit 2019, procesi i formimit si në kuadrin e aktiviteteve dhe 

gjithashtu të punonjësve është shtrirë në kohë përgjatë gjithë vitit 2020.  

 Në zbatim të përcaktimeve ligjore të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funskionimin 

e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e orgenizuar”, procesi i rekrutimit të 

punonjesve hetimorë dhe administrativë pranë SPAK ka një procedure specifike dhe mjaft të 

detajuar ligjore që synon përzgjedhjen e personave nën një listë kriteresh për respektimin e 

integritetit të institucionit. Si pasojë e këtyre procesve që kanë zgjatur në kohë për plotësimin e 

kërkesave ligjore me prokurorë, hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, por gjithashtu edhe të 

personelit administrativ shpenzimet e kësaj natyre kanë rezultuar me këtë nivel mosrealizimi. Ky 

proces është planifikuar të përmbushet gjatë vitit 2021, duke u kompletuar me të gjitha kapacitetet 

e nevojshme njerëzore e teknike në funksion të objektivave në luftën kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar.  

 

Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera 

 

Aktiviteti operacional dhe hetimor i SPAK gjatë vitit buxhetor 2020 është mbështetur nga 

buxheti i shtetit në llogarinë e mallarve dhe shërbimeve (Llogaria ekonomike 602) në vlerën e 

planifikuar prej rreth 65,600 mijë lekë. Gjatë vitit 2020, institucioni nga kjo llogari ka realizuar 

rreth 24,973 mijë lekë ose ndryshe 38% të planit të parashikuar vjetor. Gjatë vitit buxhetor nuk ka 
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patur ndryshime në planin e kësaj natyre të shpenzimeve duke ruajtur qëndrueshmërinë dhe 

objektivat fillestarë të institucionit. 

Ashtu siç mund të konstatohet në tabelën dhe përcaktimin e mësipërm, ky nivel i ulët 

mosrealizimi gjatë vitit 2020 ka ardhur për shkak se institucioni ka operuar në kushtet e mungesës 

së aktivitetit të plotë si pasojë e mos rekrutimit të stafit administrativ dhe Byrosë Kombëtare të 

Hetimit. Mungesa e personelit hetimor dhe administrativ ka bërë që shumë aktivitetet të 

planifikuara për tu realizuar kanë mbetur të parealizuara dhe janë shtrirë në kohë. Nga ana tjetër si 

pasojë e pandemisë COVID-19 dhe procesit të rikonstruksionit të godinës së SPAK nga Ministria 

e Brendshme, gjatë vitit 2020 prokuroria ka punuar në kapacitetet të reduktuar njerëzore rrjedhim 

i së cilës janë edhe mosrealizimi i kësaj natyre të shpenzimeve .  

 

Transferta për buxhete familjare 

 

Gjatë vitit buxhetor 2020, për Strukturës e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar është planifikuar si Fond i Veçantë (Llogaria 606) për mbulimin e rasteve të 

fatkeqësive në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave vlera prej 120,000 

lekë. Ky fond gjatë vitit 2020 është përdorur në vlerën e 50 mijë lekë, duke mbuluar rastet e 

sëmundjeve të rënda të punonjësve dhe daljes në pension. Gjatë vitit buxhetor 2020, nuk është 

kërkuar shtesë fondi për këtë natyre të shpenzimit për shkak të mirë menaxhimit të rasteve që 

mbulohen nga kjo llogari. 

Shpenzime për Investime Kapitale 

 

Në mbështetje të përcaktimeve të ligjit nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, është 

planifikuar për të realizuar në formën e investimeve pranë SPAK vlera prej 20,000 mijë lekë, me 

qëllim mbulimin e shpenzimeve të nevojshme në formën e investimeve. Gjithashtu, evidentohet 

që nga ky fond është realizuar gjatë vitit 2020 në vlerën e rreth 18, 475 mijë lekë ose ndryshe rreth 

92.3% e totalit të fondit të planifikuar. Gjatë vitit 2020, përmes rishikimeve buxhetore në Akte 

Normative, Struktura e Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në këtë llogari nuk 

ka patur ndryshime. Investimet e realizuara nga SPAK, kanë burim financimi plotësisht buxhetin 

e shtetit dhe nuk mbulohen në asnjë rast nga financimet e huaja. Në këtë kuptim, nuk ka patur 

aktivitete të cilat janë mbuluar nga kjo natyrë shpenzimi. 

Realizimi i Investimeve me Financim të Brendshëm sipas zërave është realizuar si më 

poshtë; 

• Blerje Automjete          17,760 mijë 

• Blerje pajisje zyre (makina lidhëse & grirëse)             119 mijë 

• Shpenzime te tjera pajisje zyre         596 mijë 

TOTALI                   18,475 mijë lekë 
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Shpenzimet kapitale të përfituara nga Këshilli i Ministrave, nëpërmjet Ministrisë së Brendshme. 

Ministria e Brendshme për shkak të specifikave të krijimit si institucion i ri të Strukturës 

së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka realizuar një pjesë të shpenzimeve 

për investime, për vendosjen në funksion të plotë të aktivitetit të institucionit. Këto shpenzime për 

investime janë realizuar për: 

• Rikonstruksioni i godinës ku do të vendoset SPAK; 

• Blerja e pajisjeve specifike teknike të punës hetimore dhe; 

• Mobilimi i zyrave dhe ambienteve të punës.  

 

Këto shpenzime, janë mbuluar brenda buxhetit të Ministrisë së Brendshme për vitin 2020 

dhe nuk pasqyrohen në treguesit buxhetorë të SPAK. Këto përfitime kapitale strukturat e SPAK i 

kanë evidentuar dhe regjistruar në librat kontabël, në përputhje të plotë me dokumentacionin 

shoqërues të përcjellë nga Ministria e Brendshme. 

 

Ndihma e Huaj 

 

Në zbatim të përcaktimeve të nenit 56 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizmin dhe 

funskionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Struktura e 

Posaçmë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si një institucion kushtetues dhe me një 

objekt të përcaktuar qartë në aktet ligjore, gjatë vitit 2020 është asistuar drejtpërdrejt nga disa 

projekte të partnerëve ndërkombëtar si OPDAT, EURALIUS, ICITAP dhe programet IPA. 

Asistenca e partnerëve pranë SPAK është dhënë si në formë teknike për ngritjen e 

strukturave hetimore dhe administrative, ashtu edhe në pajisje të ndryshme materiale, të cilat kanë 

ndihmuar aktivitetin institucionit. Asistenca e e huaj e dhënë është administruar nga SPAK, në 

funksion të arritjes së qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara ligjore. Ndihmat në pajisje nga 

OPDAT, ICITAP dhe IPA kanë konsistuar në: 

• Paisje teknologjike për funksionet bazë të institucionit; 

• Automjete për përdorim të strukturave hetimore dhe administrative; 

• Materiale të ndryshme për veprimtarinë periodike; 

 

Efakti financiar i kësaj ndihme nga këto institucione ndërkombëtare për SPAK llogaritet në 

vlerën e rreth e rreth 20 milion lekë, vlerë kjo e pasqyruar në aktive të insitucionit. 
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Programi Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 

 

Për të bërë realitet objektivat e institucionit sipas përcaktimeve të ligjit nr. 95/2016 “Për 

organzimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” 

dhe në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” e akteve nënligjire për përgatitjen e PBA 2021-2023, SPAK pa ngritur 

grupin për menaxhimin strategjik dhe ekipin e menxhimit të programit përmes udhërit të 

brendshëm nr. Extra, datë 11.06.2020. Anëtarët e këtij grupi kanë punuar në mënyrë të 

vazhdueshme për hartimin e kërkesva buxhetore për politikat ekzistuese dhe politikat e reja në 

përputhje me tavanet buxhetore të miratuara sipas VKM nr. 577, datë 22.07.2020 “Për miratimin 

e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023”. 

Kërkesat Buxhetore për vitin 2021, 2022 dhe 2023 janë planifikuar nga SPAK në përputhje me 

objektivat e institucionit për realizmin e misionit e vizionit nëpërmjet produketve buxhetore. 

Për vitin 2021, si viti i parë i PBA 2021-2023, për të realizuar funksionet ligjore të 

Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përmes ligjit vjetor te 

buxhetit nr. 137, datë 16.12.2020 “Për buxhetin e vitit 2021” janë miratuar fondet si më poshtë: 

• Paga dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore në vlerën rreth 380 milion 

lekë, për punonjësit e institucionit, sipas strukturës së miratuar. Gjithashtu, në këto 

shpenzime është parashikuar edhe plotësimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit me organikën 

e hetuesve sipas përcaktimeve ligjore. 

• Shpenzime Operative në vlerën rreth 89.3 milion lekë, për mbulimin e kostove të 

funksionimit dhe administrimit të institucionit. Këto fonde gjatë vitit 2021, SPAK do i 

përdor në funksion të realizimit të detyrave që ligji i ngarkon. 

• Shpenzime për investime janë parashikaur në vlerën e rreth 30 milion lekë, për t’u përdorur 

në funksion të realizimit të detyrave që ligji i ngarkon SPAK. 

 

Në këtë kuptim, përmes programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 

2021 do të synohet realizimi i veprimtarisë së identifikimit, ndjekje, hetimit dhe përfaqësimit të 

akuzës në gjyq në emër të shtetit shqipëtar për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. Gjithashtu, në përputhje me metodologjinë e hatimit të PBA-së, SPAK për vitin 2021 

ka përcaktuar treguesit e performancës që lidhin objektivat e institucionit me realizimin e buxhetit 

vjetor.  
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TABELA 1 

                                                                                                                     

Origjina e procedimeve të regjistruara   

Mënyra e regjistrimit 
Numri i 

procedimeve 

Nr.i  proc. 

të 

bashkuara 

Numri i 

procedimeve 

të hetura pas 

bashkimit të 

procedimeve  

1 
Ardhur me transferim nga Prokuroria 

e Krimeve të Rënda  

204 5 199 

2 

Ardhur me transferim nga 

Prokuroritë e rretheve 130 9 121 

3 

Referime nga Autoritetet e Huaja 

(Ambasada Gjermane + Olafi 

+Eurojusti) 3   3 

4 

Regjistruar kryesisht ose nga 

Prokuroria e Përgjithshme 18 1 17 

5  Kallëzime nga shtetasit  37 1 36 

6 

Referime nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë                                        22   22 

7 

Referime nga Drejtoritë Vendore të 

Policisë 48 2 46 

8 

Referime nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve                                        3   3 

9 

Referime nga Drejtoria e Shërbimit 

te Kontrollit të Brendshëm të 

Burgjeve 1   1 

10 

Referime nga Institucioni Publik             

( Bashki) 3   3 

11 Referime nga K.L.SH 3   3 

12 Kallëzime nga Persona Juridikë 12 2 11 

13 Kallëzime nga Subjekte Politikë 13 1 11 

14 Nga ndarja e procedimeve në dorë 54 1 53 

15 Procedime të rifilluara 2   2 

16 Referime nga SH.Ç. B.A              13   13 

17 

Kthyer nga Gjykata (Shfuqizim 

vendim mosfillimi + kthime në 

hetim) 22 2 20 

18 Bashkuar me procedime të tjera    24   

  Totali regjistruar  588   564 
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TABELA 2       

NUMRI I PROCEDIMEVE DHE ZGJIDHJA E TYRE SIPAS GRUPVEPRAVE PENALE 

      

 

 

Nr. Vepra Penale Gjyq Pushuar Pezulluar  Transferuar  

Ne 

hetim Totali 

1 101/1, 109/b/2, 333/a, 334 1         1 

2 

109, 283/a, 278, 303, 

333/a, 334         1 1 

3 109/3, 79/dh, 278/6, 333/a         1 1 

4 109/b, 152/1,   333/a      1     1 

5 109/b, 333/a         1 1 

6 110/a,  333/a, 334         2 2 

7 110/a, 278/a, 283/a, 333/a       1   1 

8 134, 333/a         1 1 

9 134/3, 287/a/ç, 333/a, 334       1   1 

10 134/3, 287/b, 333/a, 334 1       1 2 

11 

135, 283/a, 333/a, 287/a, 

76, 278/2,  197, 109/b, 334       1   1 

12 139, 248, 333/a         1 1 

13 140, 186, 278,  333/a, 334 1         1 

14 140, 278, 333/a     1     1 

15 

150, 143, 248, 134, 300, 

333/a       1   1 

16 

186, 143, 248, 309,  333/a, 

334         1 1 

17 

186, 190, 199, 248, 283, 

333/a, 334       1   1 

18 

186, 190, 248, 306, 319/ç, 

333/a         1 1 

19 186, 248, 259, 319/ç, 333/a         1 1 

20 189, 190, 298, 259, 333/a     1     1 

21 189, 190, 298, 333/a, 334         1 1 
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22 189, 298, 333/a 334         1 1 

23 

189/2, 190/2, 298/2,  333/a, 

334 1         1 

24 213, 214, 217, 333/a         1 1 

25 

245/1, 319/ç, 283/a, 333/a, 

334         1 1 

26 248, 333/a   1       1 

27 259, 248, 186, 333/a         1 1 

28 278/a, 283/a, 333/a         1 1 

29 278/a, 333/a        1   1 

30 283, 283/a, 333/a, 334 1   1 3 5 10 

31 283, 284, 283/a, 333/a         1 1 

32 283, 284, 287, 333/a         1 1 

33 283, 284, 333/a, 334         2 2 

34 

283/1, 278/3, 280, 333/a, 

334       1   1 

35 283/a, 141/a, 333/a       1   1 

36 283/a, 248, 259, 334, 333/a         1 1 

37 283/a, 278/a, 333/a         1 1 

38 283/a, 278/a, 333/a, 334         1 1 

39 283/a, 284/c,  333/a, 334 1         1 

40 283/a, 287, 333/a, 334         12 12 

41 283/a, 298, 189, 287, 333/a         1 1 

42 283/a, 333/a, 334 6 1 6 5 46 64 

43 283/a, 334/1, 333/a         1 1 

44 284, 283/a, 333/a         1 1 

45 284, 333/a, 334     1 1 2 4 

46 284/a, 283/a, 334          1 1 

47 287, 283/a, 333/a         1 1 

48 287, 333/a, 334       1   1 

49 287/1/a/b,  333/a, 334 1         1 

50 298, 189, 333/a     1     1 
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51 298, 259, 333/a, 334         1 1 

52 298, 333/a, 334 1   1 3 6 11 

53 78, 278, 333/a, 334         1 1 

54 78, 333/a, 334 1   1   1 3 

55 

78/2, 79/dh, 278/1, 274, 

333/a/1, 334 1         1 

56 79/a, 278/1,  334, 333/a         1 1 

57 

79/a, 79/dh, 278/1, 134, 

333/a         1 1 

58 

79/b, 140, 278, 333/a, 248, 

334         2 2 

59 79/dh, 278, 333/a, 334         2 2 

60 79/dh, 333/a, 334         1 1 

61 

79/dh, 78, 79/ë, 109, 152, 

197, 278, 279, 333/a         1 1 

  

Gjithsej procedimet ne 

kuadrin e krimit te 

organizuar (1) 16 2 14 21 111 164 

62 76         1 1 

63 109/b       1   1 

64 134       1   1 

65 135       1   1 

66 143       1   1 

67 150       1   1 

68 180         1 1 

69 186 1     1 2 4 

70 189       1   1 

71 197       1   1 

72 199/a         1 1 

73 230         1 1 

74 230/a   1     1 2 

75 230/b       1   1 

76 234/a         4 4 
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77 234/b         1 1 

78 248 2     23 34 59 

79 248/d         1 1 

80 250         1 1 

81 257/a         5 5 

82 257/a/2 1         1 

83 258   2   1 47 50 

84 265       1   1 

85 265/a       2   2 

86 278       1   1 

87 279       1   1 

88 283   1   4   5 

89 283/a       2   2 

90 284/a         1 1 

91 288/a       1   1 

92 287         1 1 

93 298       4   4 

94 302       1   1 

95 320         1 1 

96 327/a       1   1 

  

Gjithsej procedimet per 

vepra penale te tjera  (2)  4 4   51 103 162 

97 244 25   1 1 3 30 

98 245         1 1 

99 245/1       3 12 15 

100 245/1/1 1         1 

101 245/1/2 6   2     8 

102 259 16 8   14 60 98 

103 260       3 9 12 

104 312       1   1 

105 319   1     4 5 
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106 319/ç 2 13 1 6 45 67 

  

Gjithsej procedimet per 

vepra penale qe lidhen 

me korrupsionin (3) 50 22 4 28 134 238 

   Totali 70 28 18 100 348 564 
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TABELA 4 

NUMRI I PROCEDIMEVE, I TE PANDEHURVE DHE MASAT PERKATESE TE 

SIGURIMIT PERSONAL, SIPAS GRUPVEPRAVE KRYESORE 

      

Nr. 

Vepra 

penale  Çështje 

Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 pa mase 

1 

101/1, 

109/b/2, 

333/a, 334 1 3 2 1                 

2 

109, 283/a, 

278, 303, 

333/a, 334 1 9 9                   

3 

109/3, 79/dh, 

278/6, 333/a 1                       

4 

109/b, 152/1,   

333/a  1                       

5 109/b, 333/a 1                       

6 

110/a,  333/a, 

334 2                       

7 

110/a, 278/a, 

283/a, 333/a 1                       

8 134, 333/a 1                       

9 

134/3, 

287/a/ç, 

333/a, 334 1 1 1                   

10 

134/3, 287/b, 

333/a, 334 2 4 4                   

11 

135, 283/a, 

333/a, 287/a, 

76, 278/2,  

197, 109/b, 

334 1 10 8                 2 
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12 

139, 248, 

333/a 1                       

13 

140, 186, 

278,  333/a, 

334 1 2 2                   

14 

140, 278, 

279, 333/a, 

334   2 2                   

15 

140, 278, 

333/a 1                       

16 

140, 278, 

333/a,   334   5 5                   

17 

150, 143, 

248, 134, 

300, 333/a 1                       

18 

186, 143, 

248, 309,  

333/a, 334 1                       

19 

186, 189, 

298, 333/a, 

334    2       1           1 

20 

186, 190, 

199, 248, 

283, 333/a, 

334 1 3 1     2             

21 

186, 190, 

248, 306, 

319/ç, 333/a 1                       

22 

186, 248, 

259, 319/ç, 

333/a 1                       

23 

189, 190, 

298, 259, 

333/a 1                       

24 

189, 190, 

298, 333/a, 

334 1                       
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25 

189, 298, 

333/a 334 1 18 12   5 1             

26 

189/2, 190/2, 

298/2,  333/a, 

334 1 1   1                 

27 

189/2, 192, 

298/2,  333/a, 

334   1 1                   

28 

213, 214, 

217, 333/a 1                       

29 

245/1, 319/ç, 

283/a, 333/a, 

334 1                       

30 248, 333/a 1                       

31 

259, 248, 

186, 333/a 1                       

32 

278/a, 283/a, 

333/a 1                       

33 278/a, 333/a  1                       

34 

283, 283/a, 

333/a, 334 10 11 5   1             5 

35 

283, 284, 

283/a, 333/a 1                       

36 

283, 284, 

287, 333/a 1 9 8   1               

37 

283, 284, 

333/a, 334 2 1 1                   

38 

283, 284/c, 

283/a, 333/a, 

334   1 1                   

39 

283, 287/1/b, 

333/a, 334   1 1                   

40 

283, 333/a, 

334   2 1   1               
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41 

283/1, 278/3, 

280, 333/a, 

334 1                       

42 

283/a, 141/a, 

333/a 1                       

43 

283/a, 248, 

259, 334, 

333/a 1                       

44 

283/a, 278, 

284/1, 333/a, 

334   1 1                   

45 

283/a, 278/1, 

333/a, 334   6 6                   

46 

283/a, 278/a, 

333/a 1                       

47 

283/a, 278/a, 

333/a, 334 1                       

48 

283/a, 284/c,  

333/a, 334 1 4 4                   

49 

283/a, 284/c, 

287/1/b, 

333/a, 334   4 2 2                 

50 

283/a, 287, 

333/a, 334 12 16 9 1               6 

51 

283/a, 298, 

189, 287, 

333/a 1                       

52 

283/a, 333/a, 

334 64 76 49 4 1 2           20 

53 

283/a, 333/a, 

334, 323   1 1                   

54 

283/a, 334/1, 

333/a 1                       

55 

284, 283/a, 

333/a 1                       
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56 

284, 283/a, 

334   2 2                   

57 

284, 333/a, 

334 4 21 14     3     1     3 

58 

284/a, 283/a, 

334  1                       

59 

287, 283/a, 

333/a 1                       

60 

287, 333/a, 

334 1                       

61 

287/1/a/b,  

333/a, 334 1 2 2                   

62 

298, 189, 

333/a 1                       

63 

298, 259, 

333/a, 334 1                       

64 

298, 333/a, 

334 11 16 6 8 1             1 

65 

78, 278, 

333/a, 334 1                       

66 

78, 333/a, 

334 3 9 1 7   1             

67 

78/2, 79/dh, 

278/1, 274, 

333/a/1, 334 1 3 2 1                 

68 

79/a, 278/1,  

334, 333/a 1                       

69 

79/a, 79/dh, 

278/1, 134, 

333/a 1 2 2                   

70 

79/b, 140, 

278, 333/a, 

248, 334 2 1       1             

71 

79/dh, 278, 

333/a, 334 2 2   2                 
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72 

79/dh, 333/a, 

334 1 6 6                   

73 

79/dh, 78, 

79/ë, 109, 

152, 197, 

278, 279, 

333/a 1                       

  

Gjithsej 

procedimet 

ne kuadrin e 

krimit te 

organizuar 

(1) 164 258 171 27 10 11     1     38 

74 76 1                       

75 109   5 1   2 2             

76 109/b 1 2                   2 

77 134 1                       

78 135 1 1                   1 

79 143 1                       

80 150 1                       

81 180 1                       

82 183   5 1   1             3 

83 186 4 2       1           1 

84 188   5               1   4 

85 189 1 6     1 5             

86 197 1 5       2           3 

87 199/a 1 5                   5 

88 199/b   1                   1 

89 230 1                       

90 230/a 2                       

91 230/b 1                       

92 234/a 4                       
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93 234/b 1 18                   18 

94 248 59 57 4   4 13       5   31 

95 248/d 1                       

96 250 1                       

97 257/a 5                       

98 257/a/2 1 1                   1 

99 258 50 24 1     9           14 

100 265 1                       

101 265/a 2                       

102 272   1       1             

103 278 1 11 3   2 4           2 

104 279 1 1                   1 

105 283 5 22 9 2 2 1           8 

106 283/a 2 13 6 1               6 

107 284/a 1 1               1     

108 287/1/b   1 1                   

109 288/a 1                       

110 284   14 11     3             

111 285   2     1 1             

112 287 1                       

113 298 4 36 9   4 21           2 

114 300   6 2     3     1       

115 302 1 3 1                 2 

116 320 1                       

117 324/a   1                   1 

118 327/a 1 21 10   8 3             

  

Gjithsej 

procedimet 

per vepra 
162 270 59 3 25 69     1 7   106 
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penale te 

tjera  (2)  

119 244 30 50 1   5 27           17 

120 245 1                       

121 245/1 15 45 16     14           15 

122 245/1/1 1 5                   5 

123 245/1/2 8 15     5 1       1 1 7 

124 259 98 87 8 1 7 32 1 2   2   34 

125 260 12 1                   1 

126 312 1 1 1                   

127 319 5 7 1   2             4 

128 319/ç 67 7     3             4 

  

Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale qe 

lidhen me 

korrupsionin 

(3) 238 218 27 1 22 74 1 2   3 1 87 

  Totali 564 746 257 31 57 154 1 2 2 10 1 231 
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TABELA 5 

 

NUMRI I PROCEDIMEVE, I TE PANDEHURVE DHE MASAT PERKATESE TE 

SIGURIMIT PERSONAL, SIPAS GRUPVEPRAVE KRYESORE 

(Çështjet e dërguara për gjykim) 

 

      

Nr. 

Vepra 

penale  Çështje 

Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 

pa 

mase 

1 

101/1, 

109/b/2, 

333/a, 334 1 3 2 1                 

2 

134/3, 287/b, 

333/a, 334 1 4 4                   

3 

140, 186, 

278,  333/a, 

334 1 2 2                   

4 

140, 278, 

279, 333/a, 

334   2 2                   

5 

140, 278, 

333/a,  334   4 4                   

6 

189/2, 190/2, 

298/2,  333/a, 

334 1 1   1                 

7 

189/2, 192, 

298/2,  333/a, 

334   1 1                   

8 

283, 283/a, 

333/a, 334 1 2 2                   

9 

283, 284, 

333/a, 334   1 1                   
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10 

283, 287/1/b, 

333/a, 334   1 1                   

11 

283, 333/a, 

334   2 1   1               

12 

283/a, 278, 

284/1, 333/a, 

334   1 1                   

13 

283/a, 278/1, 

333/a, 334   6 6                   

14 

283/a, 284/c,  

333/a, 334 1 4 4                   

15 

283/a, 284/c, 

287/1/b, 

333/a, 334   4 2 2                 

16 

283/a, 333/a, 

334 6 55 48 4 1 2             

17 

283/a, 333/a, 

334, 323   1 1                   

18 

284, 283/a, 

334   2 2                   

19 

284, 333/a, 

334   1             1       

20 

287/1/a/b,  

333/a, 334 1 2 2                   

21 

298, 333/a, 

334 1 10 6 2 1             1 

22 

78, 333/a, 

334 1 1 1                   

23 

78/2, 79/dh, 

278/1, 274, 

333/a/1, 334 1 3 2 1                 
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Gjithsej 

procedimet 

ne kuadrin e 

krimit te 

organizuar 

(1) 16 113 95 11 3 2     1     1 

24 186 1 1                   1 

25 188   5               1   4 

26 248 2 9 1   1         3   4 

27 257/a/2 1 1                   1 

28 283   4 3 1                 

29 283/a   7 6 1                 

30 284   6 6                   

31 285   2     1 1             

32 287/1/b   1 1                   

33 298   10 7   3               

34 300   6 2     3     1       

  

Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale te 

tjera  (2)  4 52 26 2 5 4     1 4   10 

35 244 25 43 1   5 24           13 

36 259 16 28 7   7 8 1     2   3 

37 245/1/1 1 5                   5 

38 245/1/2 6 15     5 1       1 1 7 

39 319   1                   1 

40 319/ç 2 3                   3 
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Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale qe 

lidhen me 

korrupsionin 

(3) 50 95 8   17 33 1     3 1 32 

  Totali  70 260 129 13 25 39 1   2 7 1 43 
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PROCEDIMET E PEZULLUARA 

  

    

Nr. Vepra penale  Çështje  

 

1 109/b, 152/1,   333/a  1 
 

2 140, 278, 333/a 1 
 

3 189, 190, 298, 259, 333/a 1 
 

4 283, 283/a, 333/a, 334 1 
 

5 283/a, 333/a, 334 6 
 

6 284, 333/a, 334 1 
 

7 298, 189, 333/a 1 
 

8 298, 333/a, 334 1 
 

9 78, 333/a, 334 1 
 

  

Gjithsej procedimet ne kuadrin e grupit 

te strukturuar (1) 14 
 

10 244 1 
 

11 245/1/2 2 
 

12 319/ç 1 
 

  

Gjithsej procedimet per vepra penale qe 

lidhen me korrupsionin (2) 4 
 

  Totali  18 
 

 

 

NUMRI I PROCEDIMEVE, I TE PANDEHURVE DHE MASAT PERKATESE TE 

SIGURIMIT PERSONAL, SIPAS GRUPVEPRAVE KRYESORE 

(Çështjet e transferuara për kompetencë  në Prokuroritë e Rretheve) 
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Nr. 

Vepra 

penale Çështje 

Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 

pa 

mase 

1 

110/a, 278/a, 

283/a, 333/a 1                       

2 

134/3, 

287/a/ç, 

333/a, 334 1 1 1                   

3 

135, 283/a, 

333/a, 287/a, 

76, 278/2,  

197, 109/b, 

334 1 10 8                 2 

4 

150, 143, 

248, 134, 

300, 333/a 1                       

5 

186, 190, 

199, 248, 

283, 333/a, 

334 1 3 1     2             

6 278/a, 333/a 1                       

7 

283, 283/a, 

333/a, 334 3 4 3   1               

8 

283/1, 278/3, 

280, 333/a, 

334 1                       

9 

283/a, 141/a, 

333/a 1                       

10 

283/a, 287, 

333/a, 334   2                   2 

11 

283/a, 333/a, 

334 5 1 1                   
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12 

284, 333/a, 

334 1 20 14     3           3 

13 

287, 333/a, 

334 1                       

14 

298, 333/a, 

334 3 6   6                 

  

Gjithsej 

procedimet 

ne kuadrin e 

grupit te 

strukturuar 

(1) 21 47 28 6 1 5           7 

15 109/b 1 2                   2 

16 134 1                       

17 135 1                       

18 143 1                       

19 150 1                       

20 183   5 1   1             3 

21 186 1 1       1             

22 189 1 4       4             

23 197 1 5       2           3 

24 199/a   5                   5 

25 199/b   1                   1 

26 230/b 1                       

27 248 23 27       11       1   15 

28 258 1 9       9             

29 265 1                       

30 265/a 2                       

31 272   1       1             
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32 278 1 10 2   2 4           2 

33 279 1 1                   1 

34 283 4 17 6 1 2 1           7 

35 283/a 2 6                   6 

36 288/a 1                       

37 298 4 24 2     20           2 

38 302 1 2                   2 

39 327/a 1 21 10   8 3             

  

Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale te 

tjera  (2) 51 141 21 1 13 56       1   49 

40 244 1 2       1           1 

41 259 14 9       2           7 

42 260 3                       

43 312 1 1 1                   

44 245/1 3 31 15     7           9 

45 319/ç 6                       

  

Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale qe 

lidhen me 

korrupsionin 

(3) 28 43 16     10           17 

  Totali 100 231 65 7 14 71       1   73 

 

 

 

KERKESAT PER PUSHIM SIPAS GRUPVEPRAVE 
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Nr. Vepra 

penale  

Çështje Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 pa 

mase 

1 140, 278, 

333/a,   334 

  1 1                   

2 186, 189, 

298, 333/a, 

334  

  2       1           1 

3 248, 333/a 1                       

4 283, 284/c, 

283/a, 

333/a, 334 

  1 1                   

5 283/a, 

333/a, 334 

1 1                   1 

  Gjithsej 

procedimet 

ne kuadrin e 

krimit te 

organizuar 

(1) 

2 5 2     1           2 

6 135   1                   1 

7 248   9               1   8 

8 258 2 1                   1 

9 283 1 1                   1 

10 230/a 1                       
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  Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale te 

tjera  (2)  

4 12               1   11 

11 244   2                   2 

12 259 8 19       10   2       7 

13 319 1 3                   3 

14 245/1   1                   1 

15 319/ç 13 1                   1 

  Gjithsej 

procedimet 

per vepra 

penale qe 

lidhen me 

korrupsionin 

(3) 

22 26       10   2       14 

  Totali 28 43 2     11   2   1   27 
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PROCEDIMET E MBETURA NE HETIM 
 

Nr. Vepra penale  Çështje Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 pa 

mase 

1 109, 283/a, 278, 

303, 333/a, 334 

1 9 9                   

2 109/3, 79/dh, 

278/6, 333/a 

1                       

3 109/b, 333/a 1                       

4 110/a,  333/a, 

334 

2                       

5 134, 333/a 1                       

6 134/3, 287/b, 

333/a, 334 

1                       

7 139, 248, 333/a 1                       

8 186, 143, 248, 

309,  333/a, 334 

1                       

9 186, 190, 248, 

306, 319/ç, 

333/a 

1                       

10 186, 248, 259, 

319/ç, 333/a 

1                       

11 189, 190, 298, 

333/a, 334 

1                       

12 189, 298, 333/a 

334 

1 18 12   5 1             

13 213, 214, 217, 

333/a 

1                       
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14 245/1, 319/ç, 

283/a, 333/a, 

334 

1                       

15 259, 248, 186, 

333/a 

1                       

16 278/a, 283/a, 

333/a 

1                       

17 283, 283/a, 

333/a, 334 

5 5                   5 

18 283, 284, 283/a, 

333/a 

1                       

19 283, 284, 287, 

333/a 

1 9 8   1               

20 283, 284, 333/a, 

334 

2                       

21 283/a, 248, 259, 

334, 333/a 

1                       

22 283/a, 278/a, 

333/a 

1                       

23 283/a, 278/a, 

333/a, 334 

1                       

24 283/a, 287, 

333/a, 334 

12 14 9 1               4 

25 283/a, 298, 189, 

287, 333/a 

1                       

26 283/a, 333/a, 

334 

46 19                   19 

27 283/a, 334/1, 

333/a 

1                       

28 284, 283/a, 

333/a 

1                       

29 284, 333/a, 334 2                       
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30 284/a, 283/a, 

334  

1                       

31 287, 283/a, 

333/a 

1                       

32 298, 259, 333/a, 

334 

1                       

33 298, 333/a, 334 6                       

34 78, 278, 333/a, 

334 

1                       

35 78, 333/a, 334 1 8   7   1             

36 79/a, 278/1,  

334, 333/a 

1                       

37 79/a, 79/dh, 

278/1, 134, 

333/a 

1 2 2                   

38 79/b, 140, 278, 

333/a, 248, 334 

2 1       1             

39 79/dh, 278, 

333/a, 334 

2 2   2                 

40 79/dh, 333/a, 

334 

1 6 6                   

41 79/dh, 78, 79/ë, 

109, 152, 197, 

278, 279, 333/a 

1                       

  Gjithsej 

procedimet ne 

kuadrin e grupit 

te strukturuar 

(1) 

111 93 46 10 6 3           28 

42 76 1                       

43 109   5 1   2 2             
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44 180 1                       

45 186 2                       

46 189   2     1 1             

47 199/a 1                       

48 230 1                       

49 230/a 1                       

50 234/a 4                       

51 234/b 1 18                   18 

52 248 34 12 3   3 2           4 

53 248/d 1                       

54 250 1                       

55 257/a 5                       

56 258 47 14 1                 13 

57 278   1 1                   

58 284   8 5     3             

59 284/a 1 1               1     

60 287 1                       

61 298   2     1 1             

62 302   1 1                   

63 320 1                       

64 324/a   1                   1 

  Gjithsej 

procedimet per 

vepra penale te 

tjera  (2)  

103 65 12   7 9       1   36 

65 244 3 3       2           1 

66 245 1                       

67 245/1 12 13 1     7           5 
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68 259 60 31 1 1   12           17 

69 260 9 1                   1 

70 319 4 3 1   2               

71 319/ç 45 3     3               

  Gjithsej 

procedimet per 

vepra penale qe 

lidhen me 

korrupsionin (3) 

134 54 3 1 5 21           24 

  Totali 348 212 61 11 18 33       1   88 
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ÇESHTJE E GJYKUARA SIPAS GRUPVEPRAVE PER PERIUDHEN 01.01.2020 – 

31.12.2020 

 

Nr. Neni Nr. i vendimeve  Te pandehur  

1 109, 283/a, 333/a, 334 1 1 

2 134, 287/1/a, 333/a, 334 1 1 

3 134, 333/a, 334 1 5 

4 140, 333/a,334 1 1 

5 189, 244, 283/a, 287/a, 333, 334 1 1 

6 283/a, 278, 280 333/a, 334 1 1 

7 283/a, 333/a, 334 2 7 

8 298, 333/a 1 9 

9 298, 333/a, 334 2 35 

10 78, 278, 283, 284,  283/a, 333/a, 334 1 2 

  Krimi i organizuar (1) 12 63 

11 244 12 13 

12 244, 291 2 2 

13 245/1/1 2 3 

14 245/1/2 1 6 

15 259 1 1 

16 319 1 2 

17 319, 305/b    1 

18 319/ç 1 1 

  Korrupsioni (2) 20 29 

19 186 1 4 

20 283 2 9 

21 283, 278, 236   1 

22 298   8 

  Veprat e tjera (3) 3 22 

  Totali 35 114 
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TE DHENA PER PROCEDIMET E ARDHURA NGA PROKURORITE E RRETHEVE 

GJYQESORE 

 

Ardhur nga 

Prokurorite e 

rretheve gjithsej  

Regjistruar 

  

Mospranim dhe 

ridergim  

Bashkuar 

  

Regjistruar 

ne 2021  
206 130 71 3 2 
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TABELA PËRMBLEDHËSE PËR VITIN 2020 
 

Nr. 

Vepra 

penale  Çështje 

Të 

hetuar/të 

pandehur  

Masa e sigurimit 

238 238m 237 234 233 236 239 242 243 

pa 

mase 

1 
Totali 

gjyq 
70 260 129 13 25 39 1   2 7 1 43 

2 
Totali  

pushuar 28 43 2     11   2   1   27 

3 
Totali 

pezulluar 18                       

4 
Totali 

transferuar 
100 231 65 7 14 71       1   73 

5 

Totali 

mbetur në 

hetim 348 212 61 11 18 33       1   88 

  

Totali 

hetuar 

gjithsej 564 746 257 31 57 154 1 2 2 10 1 231 

 


