
RAPORT 
MONITORIMI 
mbi Ecurinë e Procesit 
për Ngritjen e Strukturës 
së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit 
të Organizuar dhe 
Gjykatave të Posaçme 
Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar 

Nëntor 2018





Ky raport është realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes.
Mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.

Mendimet e shprehura në këtë botim janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë

domosdoshmërisht mendimet e donatorit.

Raporti u hartua nga Arjan Dyrmishi dhe Mirsada Hallunaj.
Për hartimin e raportit kontribuan Gentiola Madhi dhe Besnik Baka.

Përpunimi Grafik, Ergys Temali

Raport Monitorimi 
mbi Ecurinë e Procesit 

për Ngritjen e Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatave të Posaçme 

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

 
Nëntor 2018





Përmbajtja

I. Përmbledhje Ekzekutive 7

�
II. Hyrje 9

III. Ngritja e Gjykata të Posaçme dhe SPAK  12
III.1 Organizimi dhe përbërja 14
III. 1.1. Gjykatat KKKO 14
III.1.2. SPAK 15
III. 2. Fushat e Veprimtarisë dhe kompetencat  17
III.2.1. Rekrutimi 19
III.2.2. Siguria dhe integriteti  21
III.2.3. Koordinimi me strukturat e tjera 22

IV. Hapat dhe afatet e ngritjes së SPAK 22

V. Cur non SPAK? 25
V. 1. Procesi i rivlerësimit  26
V.1.1. Vlerësimi i Pasurisë 27
V.1.2.Kontrolli i Figurës  27
V.1.3. Vlerësimi i Aftësive Profesionale 27
V.2. Organizimi dhe Funksionimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor 29
V.3. Organizimi dhe Funksionimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë 32

VI. Problematikat e evidentuara dhe ndikimi në ecurinë e zgjedhjes 
së anëtarëve kandidatë në KLGJ dhe KLP 34
VI.1. Mos harmonizimi dhe mungesa e koordinimit në zbatimin e afateve ligjore 
dhe administrative të organeve ndihmëse 36
VI.2. Mungesa e afateve të përcaktuara kohore për ecurinë e procesit të rivlerësimit 37
VI.3. Mungesa e parashikimeve në rastet e mosplotësimit të numrit të anëtarëve kandidatë 
dhe mos përmbushjes së kritereve  38
VI.4.Nevoja për të prioritarizuar vlerësimin e kandidatëve gjyqtarë në Gjykatat KKKO 
dhe prokurorë në Prokurorinë e Posaçme 40

VII. Konkluzione 42



Lista e shkurtimeve

BKH Byroja Kombëtare e Hetimit

DBKH Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit

DPP Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme

DSIK Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

EURALIUS  Projekti "Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”

IKP Institucioni i Komisionerëve Publikë

ILD Inspektori i Lartë i Drejtësisë

ILDKPKI Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 

 dhe Konfliktit të Interesave

GJKR Gjykata e Krimeve të Rënda

Gjykatat KKKO Gjykatat Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

KED Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

KLGJ Këshilli i Lartë Gjyqësor

KLP Këshilli i Lartë i Prokurorisë

KPA Kolegji i Posaçëm i Apelimit

KPK/Komisioni Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

KPVPFK Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës së Kandidatëve

MPP Mbledhja e Prokurorëve të Posaçëm

ONM Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit

OPDAT  Zyra Tejoqeanike për Zhvillimin, Ndihmën dhe Trajnimin e Prokurorisë 

OPGJ Oficerët e Policisë Gjyqësore

PKR Prokuroria e Krimeve të Rënda

PP Prokuroria e Posaçme

SPAK Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar



7

I. Përmbledhje ekzekutive

Reforma në sistemin e drejtësisë është një 

nga reformat më të thella dhe gjithëpërfshirësë 

të ndërmarra në Shqipëri gjatë viteve të fundit, e 

cila synon të adresojë problemin e hetimit të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar, të 

evidentuara ndër pengesat kryesore për 

zhvillimin e mëtejshëm ekonomiko shoqëror të 

vendit dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. 

Një nga komponentët kryesorë të kësaj 

reforme është ngritja e institucioneve për të 

luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Këto institucione përbëhen nga Gjykata e 

Shkallës së Parë kundër korrupsionit dhe krimit 

të organizuar dhe Gjykata e Apelit kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe 

nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar (SPAK). 

SPAK do të jetë një strukturë, e cila përbëhet 

nga dy komponentë: Prokuroria e Posaçme dhe 

Byroja Kombëtare e Hetimit. Prokuroria e Posaçme 

ka për mision të ushtrojë ndjekjen penale dhe 

përfaqësojë akuzën në të tre nivelet e gjyqësorit 

(Gjykatën e Shkallës së Parë kundër korrupsionit 

dhe krimit të organizuar, Gjykatën e Apelit kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe 

Gjykatën e Lartë). Byroja Kombëtare e Hetimit, e 

cila vepron vetëm nën drejtimin e Prokurorisë së 

Posaçme, do të jetë një strukturë e specializuar e 

Policisë Gjyqësore, e cila do të hetojë veprat penale 

në juridiksionin penal të kësaj Prokurorie.

Edhe pse ngritja e institucioneve për të 

luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar 

përbën një nga komponentët më të rëndësishëm 

të reformës në drejtësi, proceset kanë hasur në 

pengesa, të cilat kanë bërë që të tejkalohen afatet 

e parashikuara në ligj për ngritjen dhe vënien në 

funksion të tyre. Sipas ligjit për organizimin dhe 

funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, brenda 

300 ditëve nga hyrja në fuqi e tij, konkretisht në 

fund të muajit gusht 2017, parashikohet që 

Prokuroria e Posaçme të kishte filluar ushtrimin e 

funksioneve të ndjekjes penale nëpërmjet kalimit 

automatik të çështjeve nga Prokuroria e Krimeve 

të Rënda. 

Ky afat jo vetëm që nuk është arritur, por 

procesi do të zgjasë edhe më, pasi ngritja e 

SPAK është parashikuar si një proces kaskadë, i 

cili nuk mund të fillojë pa emërimin e Drejtuesit 

të Prokurorisë së Posaçme (DPP). 

Për të garantuar pavarësinë dhe ndikimin nga 

politika apo të çdo lloji, krijimin e një standardi të 

lartë sigurie, paisjen me kapacitete adekuate 

njerëzore, financiare, teknike dhe logjistike të 

Gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar (dy shkallët) dhe SPAK, proceset për 

kushtet e sigurisë dhe aftësive profesionale, 

përzgjedhjes, emërimit, shkarkimit, kontrollit, 

mbikqyrjes, etj, në legjislacion parashikohet 

ndërthurja e veprimtarisë së një sërë aktorësh 

institucionalë, afatesh dhe procedurash, të cilat e 

bëjnë të pashmangshëm anashkalimin apo 

kapërcimin e tyre. 

Për pasojë, që nga emërimi i DPP-së do të 

duhen disa muaj të tjerë (minimalisht gjashtë 

deri në dymbëdhjetë muaj) për të përfunduar 

ngritjen e strukturës sipas parashikimeve 

ligjore, pasi në të përfshihen hapa të tillë si 

shpallja për aplikime, kryerja e verifikimit për 

kushtet e sigurisë dhe aftësive profesionale, 

intervistimi dhe rekrutimi, trajnimi, etj.

Nga ana tjetër, paketa e ndryshimeve 

kushtetuese parashikon që gjykatat kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe SPAK 
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të rezultojnë nga reformimi i organeve të 

drejtësisë, i cili parashikon së pari rivlerësimin 

kalimtar të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve 

dhe së dyti riorganizimin e organeve të qeve-

risjes së sistemit të drejtësisë nëpërmjet krijimit 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 

Në këtë mënyrë, krijimi i Gjykatave kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe SPAK 

është i kushtëzuar më së pari nga ecuria dhe 

zhvillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ngritjes së 

organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. 

Deri në këtë fazë të proceseve, edhe pse ka 

kaluar mbi një vit nga afatet e parashikuara ligjore, 

akoma nuk nuk mund të konsiderohet i  

përfunduar rivlerësimi i  gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, të cilët do të formojnë Këshillin e 

Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e  Lartë të 

Prokurorisë, të cilët do të emërojnë në vijim 

gjyqtarët e Gjykatave kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar dhe prokurorët e posaçëm. 

Emërimi i tyre shënon vetëm fillimin e procesit të 

ngritjes së Gjykatave kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar dhe SPAK, pasi sipas 

parashikimeve ligjore përfundimi i tij do të kërkojë 

siç u theksua edhe më lart disa muaj të tjerë. 

Vonesat në ngritjen e këtyre institucioneve 

dhe vështirësia për të ndjekur dhe kuptuar 

aspektet teknike të procesit rrezikojnë që të 

zbehin mbështetjen e gjerë të reformës në 

drejtësi  nga qytetarët.  Nga ana tjetër, 

teknikaliteti i proceseve dhe vështirësia për t’i 

kuptuar dhe ndjekur ato në mënyrë aktive 

r r e z i k o n  t ë  s h t o j ë  i n d i f e r e n c ë n  d h e 

mosbesimin e publikut dhe për pasojë edhe 

kërkesat e publikut për transparencë dhe 

llogaridhënie në këto procese.

Vonesat e krijuara dhe presioni si nga 

publiku ashtu edhe nga faktori ndërkombëtar 

për të përshpejtuar proceset mund të shpjerë në 

prirjen për të mos t’i zbatuar me përpikmëri 

kërkesat ligjore si p.sh. ato të parashikuara për të 

garantuar meritokracinë dhe integritetin e 

punonjësve që do të rekrutohen në Prokurorinë e 

Posaçme dhe Byronë Kombëtare të Hetimit. Vetë 

natyra teknike e proceseve dhe procedurave 

lejon që devijime te tilla të mos jenë lehtësisht të 

evidentueshme. 

Ky raport monitorimi paraqet një përshkrim 

të detajuar të proceseve ligjore për krijimin e 

Gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar dhe SPAK, si dhe një vlerësim të 

ecurisë së deritanishme të proceseve dhe sfidat 

me të cilat mund të ndeshen këto procese. 

Raporti ka për qëllim të përmirësojë 

informimin e publikut mbi këto procese, të 

inkurajojë dhe nxisë diskutimin dhe pjesëmarrjen 

e mirëinformuar të qytetarëve si dhe të advokojë 

dhe mbështesë institucionet përgjegjëse për 

ngritjen e Gjykatave kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar dhe SPAK. 
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Gjatë dy dekadave të fundit Shqipëria 

është përballur me nivele të larta të korrupsionit 

dhe në mënyrë të veçantë korrupsionit në nivele 

të larta, i cili vazhdon të konsiderohet një nga 

problemet më shqetësuese në vend. Ndikimi i 

tij në sistemin e drejtësisë ka sjellë për pasojë një 

sistem gjyqësor me mungesa të theksuara të 

pavarësisë dhe paanshmërisë, përhapje të gjerë 

të korrupsionit në radhët e gjyqtarëve dhe 

administratës  gjyqësore,  mungesë  të 

profesionalizmit, efiçencës, integritetit, 

përgjegjshmërisë, llogaridhënies, transpa-

rencës, si dhe mungesë të theksuar të besimit të 

publikut në sistemin e drejtësisë, faktorë të cilët 

janë evidentuar në mënyrë të vazhdueshme në 

një sërë raportesh të rëndësishme ndër-

kombëtare. 

Fredom House e përcakton sistemin 

gjyqësor në Shqipëri si një sektor me nivele të 

larta korrupsioni dhe nivele të ulta efiçense, 

problematika të cilat nuk kanë shënuar 
1përmirësim gjatë 6-7 viteve të fundit.  Ndërkohë 

që Trasparency International në analizën 

rajonale të vendeve të Evropës Lindore, 

evidenton progres shumë të ulët dhe të 

paqëndrueshëm në luftën ndaj korrupsionit 

dhe thekson nevojën për më shumë progres në 
2përpjekjet anti-korrupsion të vendit.  Ndikimi i 

lidhjeve politike, korrupsioni në nivele të larta 

dhe lidhjet me krimin e organizuar janë 

përcaktuar si shkaqet kryesorë të gjendjes së 
3sistemit të drejtësisë,  duke e transformuar atë 

në një mekanizëm korruptiv me evidenca dhe 
4të dhëna larg realitetit  dhe me pasojë jo vetëm 

për demokracinë dhe qeverisjen, por edhe për 

sektorë të tjerë mjaft të rëndësishëm përfshirë 
5zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja.

Pavarësisht përpjekjeve në vite në drejtim 

të përmirësimit të kuadrit ligjor dhe strategjive 
6ekzistuese anti-korrupsion,  rezultatet në 

drejtim të përmirësimit të pavarësisë dhe 

profesionalizmit të të gjithë sistemit gjyqësor 

do të përkeqësoheshin duke çuar në një 

paralizim dhe mos-funksionim të të gjithë 

sistemit, por edhe më gjerë, fakt i cili do të 

pranohej jo vetëm nga drejtues të lartë 
7ndërkombëtarë prezentë në Shqipëri,  por 

edhe nga vetë politikanët në vend duke e bërë 
8nevojën për ndërhyrje në sistem emergjente.  

Si pasojë e situatës së krijuar, nevoja për 

ndërhyrje dhe reformimin e sistemit të 

drejtësisë e mbështetur edhe nga vetë 

II. Hyrje

1. Freedom House: Nations in Transit (2018). https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/albania
2. Transparency International: Regional Analysis of Eastern Europe and Central Asia 2017 (Part II).  
https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_more_civil_engagement_needed_part_II
3. BTI 2018: Albania Country Report. http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Albania.pdf
4. Besar Likmeta. The Integrity Gap: Albania's Appeals Court Judges Asset Disclosures Raise Red Flags. BIRN Tirana,17 June 2016. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/the-integrity-gap-albania-s-appeals-court-judges-asset-disclosures-raise-red-flags-06-16-2016
Leonard Bakillari. Albanian Judges' Wealth Escapes Scrutiny. BIRN Tirana, 1 May 2015. http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-judges-suspicious-wealth-
escapes-scrutiny
5. US Department of State: Investment Climate Statements for 2018. 
 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=2018&dlid=281551#wrapper
6. Regional Anti-Corruption Initiative. Legislation – Albania Anti Corruption Institutional Framework. http://rai-see.org/legislation-albania-anti-corruption-institutional-
framework/
7. Armand Mero. “Drejtësia, në 4 vjet asnjë përmirësim” (Intervistë e Joaquin Urias, Drejtues i Misionit EURALIUS III). 26 Maj 2014. 
https://www.zeriamerikes.com/a/drejtesi-shqiperi-reforma-urias/1922763.html. Korrupsioni dhe të drejtat e njeriut: Opinion nga Kryetari i Prezencës së OSBE, 
Ambasadori Bernd Borchardt. https://www.osce.org/sq/albania/288166?download=true 
8. Aleksandra Bogdani. Albanian Justice System Slammed as Totally Corrupt. BIRN Tirana, 09 June 2015 
http://www.balkaninsight.com/en/article/judges-in-albania-pays-up-to-300-000-for-their-positions-report-says
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9qytetarët  u konsiderua nga Bashkimi Evro-

pian prioritare në axhendën evropiane të 
10vendit dhe kushti kryesor  për hapjen e 

11negociatave në vitin 2019.

Në përgjigje të këtyre shqetësimeve në 

Nëntor të vitit 2014 Kuvendi i Shqipërisë 

krijoi Komisionin e Posaçëm Parlamentar për 
12Reformën në Sistemin e Drejtësisë,  i përbërë 

nga një grup ekspertësh të nivelit të lartë, 

konsulentë të jashtëm dhe një sekretariat 

teknik. Komisioni pati si qëllime kryesore: 

1) kryerjen e një analize të detajuar dhe 

gjithpërfshirëse të funksionimit të sistemit 

duke evidentuar problematikat dhe nevojat 

ekzistuese; 

2) përcaktimin e objektivave nëpërmjet 

hartimit të një dokumenti strategjik; dhe 

3) ofrimin e propozimeve për ndry-

shime respektive kushtetuese dhe ligjore, me 

ndikim në zbatimin e reformës. 

Pavarësisht mosmarrëveshjeve politike në 

vend, të treja këto qëllime u finalizuan deri në 

shtator 2015, dhe u reflektuan në Dokumentin 
13 14Analitik,  Dokumentin Strategjik  dhe Planin e 

15Veprimit  si edhe paketën e projektligjeve të 
16 nevojshme, të cilat u miratuan nga Komisioni. 

Ndryshimet morën mbështetjen e aktorëve 

kryesorë ndërkombëtarë pjesë e procesit siç 

ishte Komisioni i Venecias, të cilët duke e 

konsideruar gjendjen e sistemit kritike dhe 

nevojën për ndërhyrje urgjente, ofruan 
17rekomandimet përkatëse.  Gjatë muajit mars 

2016 Komisioni i Venecias miratoi opinionin 

final mbi tekstin e rishikuar të projekt 
18ndryshimeve kushtetuese  dhe vetëm pas një 

sërë bisedimesh të ekspertëve vendas me ato 

ndërkombëtarë (EURALIUS dhe OPDAT) dhe 

sugjerimeve të anëtarëve, Komisioni miratoi në 

qershor 2016 tekstin e projektit kushtetues. 

Paketa e ndryshimeve kushtetuese u miratua 

unanimisht me 140 vota pro nga Kuvendi i 

Republikës së Shqipërisë në datën 22 korrik 
192016 me Ligjin Nr.76/2016,  duke i hapur 

rrugën fillimit të zbatimit të një ndër reformave 

më radikale dhe të rëndësishme të vendit gjatë 

dy dekadave të fundit.

Paketa e ndryshimeve kushtetuese 

parashikon një sërë ndryshimesh gjithë-

përfshirës të thuajse të gjitha aspekteve të 

sistemit të drejtësisë, por në mënyrë të 

veçantë synon krijimin e një strukture të 

specializuar dhe të posaçme hetimi e gjykimi 

antikorrupsion, bazuar në modelet e 
20 

suksesshme të vendeve të rajonit.

Në mënyrë specifike, ndryshimet 

kushtetuese parashikojnë krijimin e një 

9 IDRA: Reforma në Drejtësi: Njohuritë, Mbështetja dhe Pritshmëritë e Publikut. OSFA 11 Prill 2016. http://www.osfa.al/publikime/idra-reforma-ne-drejtesi-sondazhi-i-
opinionit-publik
10 Georgi Gotev. EU gives Albania ultimatum over judicial reform. EURACTIV.com. Jul 19, 2016
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-gives-albania-ultimatum-over-judicial-reform/
11 Albanian parliament passes judiciary reform key to EU accession. EURACTIV.com with Reuters. Jul 22, 2016
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/albania-parliament-passes-judiciary-reform-key-to-eu-accession/
12 Vendim i Kuvendit nr. 96/2014 datë 27.11.2014. Për krijimin e Komisionit të PosaçëmParlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë. 
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/189-2014.pdf
13 Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (Qershor, 2015). http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip.pdf
14 Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë (24 Korrik 2015). http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf
15 Dokumenti Strategjik dhe Plani i Veprimit. http://www.reformanedrejtesi.al/dokumenti-strategjik-dhe-plani-i-veprimit
16http://www.reformanedrejtesi.al/dokumentacioni/projektligje
17 Komisioni i Venecias: Opinion mbi Projekt Ndryshimet Kushtetuese për Gjyqësorin (18-19 Dhjetor 2015)
  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)045-e
18 Komisioni i Venecias: Projekt Opinioni Përfundimtar për Projekt Ndryshimet e Rishikuara Kushtetuese për Gjyqësorin (11-12 Mars 2016). 
http://www.euralius.eu/old/images/pdf/Opinioni-perfundmtar-per-projekt-ndryshimet-e-rishikuara-kushtetuese-per-gjyqesorin-ne-Shqiperi.pdf 
19 Ligj nr. 76/2016 datë 22.7.2016. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/138-2016.pdf
20 Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë, faqe 43-44. http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf 
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Gjykate të Posaçme për të gjykuar veprat 

penale kundër krimit të organizuar dhe 
21korrupsionit,  si dhe të gjitha veprat penale të 

kryera nga funksionarë të lartë apo ish-
22funksionarë të lartë,  duke reflektuar kështu 

nevojën e krijimit të një strukture të 

specializuar dhe të posaçme antikorrupsion. 

Ndryshimet e mësipërme kanë parashikuar 

gjithashtu krijimin e dy institucioneve të tjera 

kushtetuese Prokurorinë e Posaçme dhe 

Njësinë e Posaçme Hetimore emërtuar si 
23Byroja Kombëtare e Hetimit  për ndjekjen 

penale dhe hetimin e veprave penale të 

korrupsionit, krimit të organizuar dhe 
24 çështjeve penale.

Sanksionimi në Kushtetutë i ngritjes së 

Strukturës së Posaçme kundër korrupsionit 

dhe krimit të organizuar (SPAK) thekson 

garancinë, rëndësinë dhe vazhdimësinë që 

këto organe do të kenë gjatë ushtrimit të 

mëtejshëm të veprimtarisë së tyre, duke sjellë 

një riorganizim të Gjykatës dhe Prokurorisë 

aktuale për Krimet e Rënda. Rëndësia e 

krijimit të këtyre institucioneve është 

theksuar edhe në konkluzionet e fundit të 
25

Këshillit të Evropës të muajit qershor 2018,  

ndërkohë që roli i Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës dhe Bashkimit Evropian nuk do të 

kufizohet vetëm me finalizimin e krijimit të 

tyre, pasi ato do të asistojnë për një periudhë 

2 vjeçare në zhvillimin e mëtejshëm të 

institucioneve anti-korrupsion, në mënyrë të 
26veçantë të Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Procesi për ngritjen dhe fillimin e 

ushtrimet të kompetencave të Gjykatave 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

dhe SPAK është konceptuar si një proces i 

ndërlidhur, i cili do të kryhet nëpërmjet 

zbatimit të harmonizuar të ligjeve të tjera 

pjesë e paketës të ndryshimeve kushtetuese, 

siç janë procesi i rivlerësimit kalimtar të të 

gj ithë gjyqtarëve dhe prokurorëve,  i 

konsideruar si një proces mjaft i rëndësishëm 
27dhe themelor  dhe riorganizimit të organeve 

ekzsituese apo krijimit të organeve të reja të 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë. 

21 Neni 135, paragrafi 2, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ndryshuar me Ligjin 76/2016, datë 22/07/2016 (në vijim : Kushtetuta e Shqipërisë)
22 Subjektet, të cilat përfshihen në kategorinë e zyrtarëve të lartë parashikohen në Nenin 135, pika 2 të Kushtetutës.
23 Neni 148, paragrafi 4 dhe 148/dh, Kushtetuta e Shqipërisë
24 Neni 135, paragrafi 2, Kushtetuta e Shqipërisë
25 Vendimet e Këshillit mbi Procesin e Zgjerimit, Stabilizimit dhe Asociimit (26 Qershor 2018). https://eeas.europa.eu/delegations/albania/47498/konkluzionet-e-
k%C3%ABshillit-mbi-zgjerimin-dhe-procesin-e-stabilizimit-dhe-asociimit-si%C3%A7-u_sq 
26 Neni 57, pika 9, Ligji Nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” (në vijim : Ligji për SPAK)
27 Neni 179/b, pika 1, po aty 
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Kjo pjesë shqyrton dhe analizon proceset dhe procedurat për ngritjen e Gjykatave të 

Posaçme dhe SPAK. Sipas Ligjit për “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të 
28luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” (në vijim: Ligji për SPAK),  këto struktura duhet të 

ishin ngritur në 31 Gusht të vitit 2017. Meqenëse ky afat nuk u arrit të realizohej sipas 

parashikimeve ligjore, kjo analizë synon të japë një panoramë të proceseve organizative dhe 

kompetencave të institucioneve përgjegjëse për të kuptuar shkaqet se përse afati i parashikuar 

ligjor nuk u arrit dhe për të bërë të mundur hartimin e një kalendari afatesh për realizimin e 

ngritjes së këtyre strukturave. 

I miratuar në zbatim të ndryshimeve kushtetuese, të cilat krijojnë një gjykatë dhe prokurori 

të dedikuar vetëm për hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e korrupsionit, krimit të organizuar 
29

si dhe të gjitha veprave penale nga zyrtarë të kaluar dhe aktualë të nivelit të lartë,  Ligji për SPAK 

është ligji kryesor, i cili normon organizimin dhe funksionimin e Strukturës së Posaçme Anti-

Korrupsion (SPAK), të përbërë nga Prokuroria e Posaçme (PP) dhe Byroja Kombëtare e Hetimit 

(BKH). 

Ligji për SPAK parashikon në mënyrë specifike: organizimin, përbërjen, fushën e 

veprimtarisë dhe kompetencat e Gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

(Gjykatave KKKO), të PP-së, të BKH-së, dhe të strukturave përbërëse të tyre, kriteret, rregullat 

dhe procedurat e rekrutimit dhe trajnimit, rregullat e sigurisë dhe garantimit të integritetit të 

zyrtarëve të të gjitha niveleve, koordinimin me strukturat e tjera ligjzbatuese dhe shtetërore si 

dhe detyrimet e këtyre të fundit ndaj SPAK.

Megjithatë ngritja dhe funksionimi i Gjykatave KKKO dhe SPAK janë të ndërlidhura edhe 

me një sërë ligjesh të tjera, ç’ka i bën këto procese tepër komplekse dhe të ndërvarura (Figura 1). 

Për pasojë, boshllëqet apo harmonizimi i paplotë i këtyre ligjeve ka ndikuar dhe mund të ndikojë 

në procesin e krijimit të këtyre strukturave. 

III. Ngritja e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK 

28 Ligj Nr. 95/2016, Ligji për SPAK 
29 Nenet 135, 148, 148/dh, Kushtetuta e Shqipërisë
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Figura 1. Kuadri ligjor për rregullimin dhe funksionimin e institucioneve 

për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar

Në vijim jepet një panoramë e organizimit, kompetencave, rekrutimit, rregullave të 

sigurisë, integritetit dhe pavarësisë së Gjykatave KKKO dhe SPAK, të cilat do të ndihmojnë për të 

kuptuar se në ç’fazë ndodhen këto procese, cili është ritmi dhe ecuria e tyre dhe kur pritet që të 

përfundohen. 

Për të lehtësuar analizën dhe ndihmuar për të kuptuar më mirë proceset organizative dhe 

kompetencat e strukturave dhe organizmave që janë objekt apo subjekt i këtyre proceseve, në 

këtë dokument janë përdorur gjerësisht figura, grafikë dhe tabela. 
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III.1. Organizimi dhe përbërja

III.1.1. Gjykatat KKKO

Gjykata e Posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar është e 

organizuar në dy nivele: shkalla e parë dhe e apelit. Gjykata e Posaçme KKKO e shkallës së parë 
30përbëhet nga së paku 16 gjyqtarë, ndërsa ajo e apelit nga së paku 11 gjyqtarë.  Secila nga gjykatat 

ka strukturën e vet, e cila përbëhet nga Kryetari, Kancelari, zyra e gjykatës, zyra administrative 
31(Figura 2).  

Kryetari përfaqëson gjykatën në marrëdhëniet me të tretët, merr pjesë në organizimin, drejtimin 

dhe kontrollin e administratës gjyqësore, sipas rregullave të këtij ligji dhe është nëpunës 

autorizues i nivelit të dytë për menaxhimin e sistemit buxhetor dhe administrimin e buxhetit 

gjyqësor. Kancelari është nëpunësi më i lartë i administratës gjyqësore nën vartësinë 
32 administrative të të cilit janë zyra e gjykatës dhe zyra administrative.

Figura 2. Struktura e Gjykatave të Posaçme

30 Neni 11, Ligji Nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ” (Në vijim: Ligji për pushtetin gjyqësor)
31 Nenet 9, 12, 14, Ligji Nr. 109/2013 “Për administratën gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” (Në vijim: Ligji për administratën gjyqësore)
32 Nenet 9-14, po aty.
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15

III.1.2. SPAK

Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare 

e Hetimit nën varësinë e saj, e përcaktuar në 
33Kushtetutë si Njësia e Pavarur Hetimore,  

përbëjnë Strukturën e Posaçme kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ose 

ndryshe e njohur si SPAK.

Prokuroria e Posaçme përbëhet nga Drejtuesi 

i saj dhe nga prokurorët e posaçëm, Mbledhja 

e Prokurorëve të Posaçëm (MPP), Kancelari i 

Prokurorisë së Posaçme, dhe administrata, e 

cila përbëhet nga pesë sektorë.

Numri minimal i prokurorëve të posaçëm 
34sipas Kushtetutës është dhjetë.  Megjithatë, 

ky numër nuk është taksativ dhe Këshilli i 

Lartë i Prokurorisë (KLP) nëse e sheh të 

arsyeshme mund të emërojë prokurorë të 

posaçëm mbi këtë numër. 

Mbledhja e Prokurorëve të Posaçëm, është 

një organ kolegjial, i cili formohet nga trupa e 
35 prokurorëve posaçëm.

Kancelari i Prokurorisë së Posaçme, është 

nëpunësi civil më i lartë i Prokurorisë së 

Posaçme, i cili mbikëqyr veprimtarinë e 

personelit administrativ, administron 

mjediset e punës, dosjet, arkivin, shërbimet 

mbështetëse dhe financat e Prokurorisë. 

Kancelari përgjigjet drejtëpërsëdrejti tek 
36Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme (DPP).  

N ë  v a r t ë s i  t ë  K a n c e l a r i t  d o  t ë  j e t ë 

administrata, e cila përbëhet nga 6 sektorë: 

Sektori  i  Dokumentacionit;  Sektori  i 

Ekspertizës; Sektori i Hetimit Financiar; 

Sektori i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe 

Ndërlidhjes për Hetimet e Përbashkëta; 

Sektori për Asistencën për Individët me 

Status të Posaçëm; dhe Koordinatori për 
37 Marrëdhënien me Mediat.

Byroja Kombëtare e Hetimit është organ i 

posaçëm, i cili kryen hetime vetëm për 

Prokurorinë e Posaçme. BKH drejtohet nga 

d r e j t o r i  d h e  k a  n ë  p ë r b ë r j e  t ë  s a j 

zëvendësdrejtorin, hetuesit, shërbimet e 

policisë gjyqësore dhe administratën. Përveç 

drejtorit dhe zëvendësdrejtorit, struktura 

organizative e administratës, numri i 

hetuesve dhe i policisë gjyqësore të BKH-së 

do të jenë subjekt i rregullimit nga Drejtori i 

BKH-së dhe Drejtuesi i PP-së. 

SPAK do të ketë edhe një strukturë ad hoc të 

përbërë nga 2 oficerë, të cilët emërohen me 

short për një mandat gjashtëmujor dhe janë 

përgjegjës për monitorimin periodik të 

telekomunikimeve të kryetarëve, gjyqtarëve 

dhe punonjësve të gjykatave, drejtuesit, 

prokurorëve dhe punonjësve të PP, drejtorit, 

zëvendësdrejtorit dhe hetuesve, punonjësve 

dhe oficerëve të shërbimeve të policisë 
38gjyqësore të BKH-së.  Organizimi i SPAK dhe 

vartësia strukturore përshkruhen në Figurën 

3.

33 Nenet 148 dhe 148/dh, Kushtetuta e Shqipërisë 
34 Po aty
35 Neni 16, Ligji për SPAK
36 Neni 18, Ligji për SPAK
37 Neni 17, Ligji për SPAK
38 Neni 42, Ligji për SPAK
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Figura 3. Struktura e organizimit dhe funksionimit të SPAK
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III.2. Fusha e veprimtarisë dhe kompetencat

Sipas përcaktimit të Kushtetutës, Gjykatat KKKO dhe SPAK hetojnë dhe gjykojnë veprat 

penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar sipas përcaktimit të Nenit 75/a të Kodit të 
39Procedurës Penale.

Gjykatat KKKO dhe SPAK kanë kompetencë gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre edhe për 

sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të krijuara nëpërmjet krimit të organizuar, dhe 

korrupsionit, apo për të zbatuar programe të mbrojtjes për dëshmitarë ose bashkëpunëtorë të 
40 drejtësisë.

Gjykatat KKKO dhe SPAK e kanë vendndodhjen në Tiranë, por kanë jurdiksion penal në të 
41gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  Edhe BKH e ka vendndodhjen në Tiranë, por është e 

autorizuar të krijojë zyra të përkohshme apo të përhershme jashtë Tiranës për të përmbushur 
42qëllimin e saj.

Në mënyrë që Gjykatat KKKO dhe SPAK të fillojnë veprimtarinë e tyre hetimore dhe gjykuese 

në përputhje me legjislacionin, do të duhet që ato të kenë ngritur strukturat respektive. Nga ana 

tjetër, krijimi i segmenteve të caktuara të Gjykatave KKKO dhe SPAK janë të rëndësishëm, pasi i 

hapin rrugën proceseve të tjera vijuese të ngritjes së strukturave administrative. 

Kështu, Këshillat e Gjykatave KKKO (shkallës së parë dhe apelit) dhe Mbledhja e Përgjithshme 

kanë kompetenca dhe afate ligjore nga ushtrimi i të cilave varet ecuria e procesit të ngritjes së 
43strukturave administrative të Gjykatave.  Këshilli i Gjykatës, miraton strukturën dhe organikën e 

administratës së gjykatës, përshkrimet e punës për të gjitha kategoritë e nëpunësve të shërbimit civil 

gjyqësor dhe punonjësve të gjykatës, strukturën dhe organikën e administratës së gjykatës, konfirmon 
44 të punësuarit në detyrë në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe Gjykatën e Apelit të Krimeve të Rënda, etj.

Një nga gjykatësit e Gjykatave KKKO do të jetë dhe pjesëtar i Komisionit të Posaçëm të 

përbërë dhe nga dy prokurorë të Prokurorisë së Posaçme, i cili për një periudhë tranzitore 2-

vjeçare do të kryejë verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin për drejtor të BKH-së, për 

kandidatët për nëpunës civilë gjyqësorë në Gjykatat e Posaçme, për personel administrativ në 
45 Prokurorinë e Posaçme, si dhe familjarët e afërm të tyre.

Prokuroria e Posaçme ka kompetencë të ushtrojë ndjekjen penale dhe përfaqësojë akuzën 

në emër të shtetit para Gjykatave KKKO për të njëjtat vepra penale të përcakturara në Nenin 75/a 

39 Neni 135, Kushtetuta e Shqipërisë
Neni 10, Ligji për SPAK
Sipas Nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale kompetencat e Gjykatës kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfshijnë: krimet e parashikuara nga nenet 
244, 244/a, 245, 245/1, 257, 258, 259, 259/a, 260, 312, 319, 319/a, 319/b, 319/c, 319/ç, 319/d, 319/dh dhe 319/e; çdo vepër penale e kryer nga grupi i strukturuar 
kriminal, organizata kriminale, organizata terroriste dhe banda e armatosur; akuzat penale kundër Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, 
anëtarit të Këshillit të Ministrave, gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Kryetarit të 
Bashkisë, deputetit, zëvendësministrit, anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe drejtuesve të institucioneve qëndrore ose të 
pavarura të përcaktuara në Kushtetutë ose në ligj; akuzat penale kundër ish-funksionarëve të mësipërm, kur vepra është kryer gjatë ushtrimit të detyrës.
40 Neni 9, Ligji për SPAK
41 Nenet 9, 10, Ligji për SPAK. Neni 11, Ligji për pushtetin gjyqësor 
42 Neni 10, Ligji për SPAK
43 Nenet 38-40, Ligji për pushtetin gjyqësor
44 Nenet 38, 86, po aty.
45 Neni 57, Ligji për SPAK
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46të Kodit të Procedurës Penale.  Juridiksioni penal për hetimin dhe ndjekjen penale përfshin të 
47 gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme është përgjegjës për organizimin e Mbledhjes së 
48Prokurorëve të Posaçëm, e cila ka kompetencë të hartojë udhëzime për PP-në dhe BKH-në.  

Megjithatë, rregullat dhe aktet normative të nxjerra nga DPP mund të hyjnë në fuqi vetëm pas 

miratimit të tyre me shumicën e prokurorëve të posaçëm me shumicë votash në MPP. 

Prokurorët e Prokurorisë së Posaçme kanë kompetencë të drejtojnë dhe kontrollojnë 
49hetuesit dhe shërbimet e Policisë Gjyqësore të BKH-së.  Kancelari i PP është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e veprimtarisë së personelit administrativ, administron mjediset e punës, dosjet, 

arkivin, shërbimet mbështetëse dhe financat. Veprimtaria hetimore dhe administrative e PP-së 

është e kushtëzuar nga administrata. 

Kështu Sektori i Dokumentacionit ruan, përpunon dhe administron të gjithë 

dokumentacionin e PP-së dhe është i nevojshëm të krijohet që në hapat e para. Po kështu, për 

shkak të interesit të madh publik mbi ngritjen e SPAK dhe më tej për ecurinë e proceseve 

hetimore, Koordinatori për Marrëdhënien me Mediat është një funksion, i cili do të duhet të 

plotësohet gjithashtu që në hapat e para të krijimit të SPAK. 

Sektori i Ekspertizës, i cili përbëhet nga ekspertë me arsim të avancuar në fushën e tyre dhe 

të paktën pesë vite përvojë do të jetë kyç në hetimet e specializuara. Për shkak të vetë specifikës 

me natyrë ekonomiko financiare që ka krimi i organizuar dhe korrupsioni, si dhe natyra 

transnacionale e tyre, Sektori i Hetimit Financiar dhe Sektori për Bashkëpunimin Ndërkombëtar 

do të jenë të domosdoshëm që në fillimet e krijimit të SPAK. 

Sektori për Asistencën për Individët me Status të Posaçëm, do të ketë si fokus dhënien e 

asistencës personave, dëshmitarëve apo viktimave të krimit dhe mund të mos jetë aq prioritar që 

në fillimet e SPAK, pasi funksionet që përmbush do të rezultojnë më së shumti nga veprimtaria e 

mëtejshme hetimore e institucionit. 

BKH është strukturë e specializuar e Policisë Gjyqësore, që heton veprat penale në 
50juridiksionin penal të Prokurorisë së Posaçme.  Duke qenë se BKH është e pavarur nga 

strukturat e tjera policore, ajo ka fleksibilitetin e nevojshëm për të ngritur zyra në mënyrë që të 

kryejë hetime specifike për të lehtësuar rolet e saj të mbledhjes së informacionit dhe hetimit.

46 Neni 4, Ligji për SPAK 

47 Neni 10, Ligji për SPAK

48 Neni 17, Ligji për SPAK

49 Neni 5, Ligji për SPAK

50 Neni 4, Ligji për SPAK
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III.2.1. Rekrutimi 

Për shkak të niveleve dhe profesioneve të larmishme të zyrtarëve të përfshirë në Gjykatat 
51KKKO dhe SPAK, rekrutimi i tyre parashikohet në disa ligje.  Nëpërmjet klauzolave të 

legjislacionit, por veçanërisht ligjit për SPAK, del se parimet e rekrutimit janë, siguria, 

meritokracia, transparenca dhe integriteti. 
52Gjyqtarët e Gjykatave KKKO emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ).  Mandati i 

53Kryetarit të gjykatave është tre vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.  Kryetarët e 

gjykatave të posaçme zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e gjykatës për një periudhë 3-
54vjeçare pa të drejtë rizgjedhjeje.

55Kancelarët e Gjykatave të Posaçme emërohen nga KLGJ.  KLGJ publikon dhe shpall 

konkurrim të hapur për vendet e lira në shërbimin civil gjyqësor dhe fillimin e procedurave për 
56ngritjen në detyrë dhe lëvizjen paralele.

Edhe pranimi i nëpunësve të tjerë civilë gjyqësorë bëhet nëpërmjet konkurrimit të hapur. 

Konkurrimi zhvillohet në dy faza: verifikimi paraprak nëse kandidatët i plotësojnë kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta, të publikuara në njoftim dhe më pas vlerësimi i kandidatëve. 

Verifikimi paraprak bëhet nga kancelari, ndërsa vlerësimi i kandidatëve bëhet nga Komisioni i 
57 Pranimit në gjykatë. Rregullat për vlerësimin paraprak, krijimin, përbërjen, kompetencat e 

58
Komisionit të Pranimit, si dhe për procedurën e vlerësimit miratohen nga KLGJ.  

Gjyqtarët e Gjykatave KKKO mund të shkarkohen nga detyra me dy të tretat e anëtarëve të 
59KLGJ.  KLGJ është gjithashtu përgjegjëse për dhënien e masave disiplinore ndaj kancelarit dhe 

60ndihmësve ligjorë.  Prokurorët e posaçëm dhe Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme (DPP) 

emërohen dhe largohen nga detyra vetëm me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP). 
61Mandati i kryetarit të Prokurorisë së Posaçme është tre vjet, pa të drejtë riemërimi.  Mandati i 

62prokurorëve të posaçëm është nëntë vjet pa të drejtë riemërimi.

Edhe kancelari i Prokurorisë së Posaçme emërohet nga KLP. Pas përfundimit të procedurës 

së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, kandidatët e renditur në listën e kandidatëve për 

51 -  Ligji Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” (Në vijim: Ligji për organet e drejtësisë)

 Ligji për SPAK

 Ligji Nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” (Në vijim: Ligji për prokurorinë)

 Ligji për administratën gjyqësore 

 Ligji Nr. 8677, datë 2.11.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” 

 Ligji Nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (Në vijim: Ligji për gjyqtarët dhe prokurorët)

 Ligji Nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (Në vijim: Ligji për rivlerësimin)

52 Neni 135, Kushtetuta e Shqipërisë

53 Neni 52, Ligji për gjyqtarët dhe prokurorët

54 Neni 51, Po aty

55 Neni 90, Ligji për organet e drejtësisë

56 Neni 51, Ligji për gjyqtarët dhe prokurorët

57 Neni 54, Ligji Për pushtetin gjyqësor 

58 Neni 54, Po aty

59 Neni 135, Kushtetuta e Shqipërisë

60 Neni 90, Ligji për organet e drejtësisë

61 Neni 52, Ligji për gjyqtarët dhe prokurorët

62 Neni 61, Po aty
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pozicionin e kancelarit, të publikuar nga Shkolla e Magjistraturës paraqesin kërkesën pranë KLP. 

KLP e zgjedh kancelarin duke marrë parasysh renditjen në listën e kandidatëve, njohuritë ose 
63përvojën e veçantë të kandidatit, vitet e përgjithshme të përvojës profesionale.

Rekrutimi i personelit për sektorët e Prokurorisë së Posaçme kryhet nëpërmjet procesit të 

hapur të aplikimit, i cili parashikon minimumin e kualifikimeve për pozicionin dhe numrin e 

vendeve vakante si dhe njoftimin për aplikim. 

Njoftimi për aplikim publikohet në faqen zyrtare të institucionit të paktën dy javë përpara 

përfundimit të afatit të dorëzimit të aplikimit dhe specifikon afatin përfundimtar të aplikimit, i 

cili është jo më pak se dy javë nga data e publikimit, informacionin mbi dokumentacionin e 

kërkuar, procedurën për aplikimet dhe se ku duhen dorëzuar aplikimet, rubrikën për vlerësimin 
64 

e të gjithë aplikantëve, si dhe informacionin rreth komisionit të vlerësimit dhe përbërjes të tij.

Drejtori i BKH-së (DBKH) është përgjegjës për funksionimin e saj. DBKH zgjidhet 

nëpërmjet një procesi të hapur dhe transparent konkurrimi sipas parashikimeve të përshkruara 

më sipër. Komisioni i përbërë nga DPP dhe dy prokurorë të posaçëm me më shumë vite 
65eksperiencë pune si prokuror i propozojnë KLP-së një kandidat për Drejtor të BKH-së.  KLP 

emëron DBKH për një mandat pesë vjeçar me të drejtë riemërimi një herë. DBKH mund të lirohet 

nga detyra vetëm me vendim të KLP-së, në rast se i përfundon mandati, jep dorëheqjen, mbush 

moshën e pensionit ose për kryerje të një vepre penale, shkelje të rënda ose nëse dalin të dhëna 
66

që bien ndesh me kriteret e përcaktuara për emërimin.  

Zëvendësdrejtori i BKH-së përzgjidhet për një mandat katër vjeçar nga radhët e hetuesve 

dhe emërohet nga DBKH, i cili duhet të marrë pëlqimin e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme në 
67mënyrë që të emërohet në këtë funksion.  Zëvendësdrejtori i BKH-së ka kompetencë specifike 

mbarëvajtjen dhe funksionimin e shërbimeve të policisë gjyqësore dhe mund të shkarkohet nga 

detyra vetëm me vendim të KLP-së, për kryerjen e një vepre penale, shkelje të rëndë të ligjit apo 

disiplinës gjatë kryerjes së detyrës dhe nëse dalin të dhëna që bien ndesh me kriteret e 
68përcaktuara për emërimin.

Hetuesit e BKH-së rekrutohen nëpërmjet procesit të konkurrimit të hapur dhe testimeve 

konjitive, të sjelljes dhe të arsyetimit logjik dhe testimit të aftësive fizike. Megjithatë ata/ato 

emërohen nga DBKH vetëm pasi të kenë përfunduar trajnimin përkatës dhe të kenë kaluar me 
69sukses testimin për aftësitë e nevojshme profesionale.  

DBKH, zëvendësdrejtori dhe hetuesit e BKH-së duhet të plotësojnë kritere të përcaktuara 
70

në ligj në mënyrë që të emërohen.  DBKH duhet të ketë përvojë pune të paktën pesë vjet në 

çështje që kanë të bëjnë me veprat penale në fushën e korrupsionit, krimit të organizuar apo 

63 Neni 79, Ligji për prokurorinë

64 Neni 7, Ligji për SPAK

65 Neni 33, Ligji për SPAK

66 Neni 33, 35, Ligji për SPAK

67 Nenet 33, 36, Ligji për SPAK

68 Neni 36, Ligji për SPAK

69 Nenet 37, 38, Ligji për SPAK

70 Nenet 34, 38 Ligji për SPAK
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krimeve të rënda dhe nëse vjen nga radhët e Policisë së Shtetit duhet të ketë mbajtur jo më pak se 
713 vjet gradën “Komisar”, “Kryekomisar”, “Drejtues” apo “Drejtues i Parë”.  Hetuesit, dhe për 

pasojë edhe zëvendësdrejtori i BKH-së duhet të kenë përvojë pune më shumë se një vit në 

institucionet e zbatimit të ligjit ose fusha të tjera, por me kusht që eksperienca të lidhet me 
72qëllimin e BKH-së.

Mbas përcaktimit të numrit të nevojshëm të pozicioneve të lira për oficerë të Policisë 

Gjyqësore, BKH rekruton nëpërmjet konkurrimit oficerë të Policisë Gjyqësore (OPGJ) për një 
73mandat pesë deri në shtatë vjet pranë BKH-së.  Përveç hetuesve dhe OPGJ, BKH rekruton dhe 

punonjës të tjerë sipas strukturës dhe procedurave të miratuara në mënyrë të përbashkët me 
74DPP.  Drejtuesit e sektorëve të BKH-së përzgjidhen nga radhët e hetuesve dhe emërohen nga 

75   DBKH.   

 

III.2.2.  Siguria dhe integriteti

Kandidatët për gjyqtarë dhe nëpunës civilë gjyqësorë në Gjykatat KKKO, si dhe familjarët e 

afërm të kandidatëve, para emërimit, i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe të figurës, si dhe 

japin pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe telekomunikimeve 
76vetjake, sipas ligjit.  Verifikimi për gjyqtarët dhe prokurorët do të kryhet nga Komisioni i Pavarur 

i Kualifikimit, i cili do ta luajë këtë rol për pesë vjet.

Në mënyrë që të pranohen në Gjykatat KKKO, Prokurorinë e Posaçme dhe BKH, nëpunësit 

e këtyre strukturave, përfshirë drejtorin dhe zëvendësdrejtorin, i nështrohen verifikimit të 
77sigurisë.  Kushtet e sigurisë parashikojnë verifikimin e pasurisë dhe të figurës, dhënien e 

pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake dhe 

anëtarëve të afërt të familjes.

Për verifikimin e sigurisë krijohet Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës 

së Kandidatëve (KPVPFK), i cili për periudhën fillestare dy vjeçare do të përbëhet nga një gjyqtar i 
78 Gjykatave KKKO dhe dy prokurorë të Prokurorisë së Posaçme të zgjedhur me short.

Pas verifikimit të sigurisë kandidatët për DBKH dhe hetues të BKH-së duhet të rezultojnë që 

të mos jenë dënuar dhe shpallur më parë fajtorë për vepra penale, të mos kenë marrë masa 

disiplinore të “shkarkimit nga detyra”, ose ndonjë masë tjetër disiplinore, të cilat janë në fuqi në 

momentin e kandidimit, të mos kenë qenë dhe të mos jenë bashkëpunëtor, informator ose 
79 

agjent të ndonjë shërbimi inteligjent, si dhe ti nënshtrohen testimit të poligrafit.

71 Neni 34, Ligji për SPAK

72 Neni 38, Ligji për SPAK 

73 Nenet 39, 40, Ligji për SPAK

74 Nenet 31, 41, Ligji për SPAK

75 Neni 33, Ligji për SPAK

76 Neni 135, Kushtetuta e Shqipërisë

77 Neni 57, Ligji për SPAK

78 Po aty

79 Nenet 34, 38, Ligji për SPAK
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Verifikimi i sigurisë është një proces, i cili do të kryhet jo vetëm përpara rekrutimit, por edhe 

gjatë ushtrimit të funksionit për secilin nga nivelet e zyrtarëve të Gjykatave KKKO dhe SPAK. Për 

këtë arsye punonjësit e të gjitha niveleve të Gjykatave KKKO dhe SPAK pranojnë heqjen dorë nga 

e drejta për privatësi në telekomunikime dhe llogari financiare për veten dhe anëtarët e afërt të 
80familjes.  Përveç sigurisë së personelit, Gjykatat KKKO dhe SPAK do të kenë dhe siguri të veçantë 

81të mjediseve sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

III.2.3. Koordinimi me strukturat e tjera

Megjithëse parashikohet që Gjykatat KKKO dhe SPAK të kenë të gjitha mjetet e nevojshme 

dhe pavarësinë për të përmbushur misionin dhe detyrat respektive, bashkëpunimi me 

strukturat e tjera do të jetë i pashmangshëm dhe i nevojshëm sidomos në fillimet e ushtrimit të 

veprimtarisë së tyre. 

Institucionet me të cilat do të duhet të bashkëpunojnë, veçanërisht SPAK janë Ministria e 

Financave, Policia e Shtetit, Prokuroria, Shërbimi Informativ Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme 

e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Banka 

Qendrore e Shqipërisë, Kontrolli i Lartë i Shtetit, por dhe institucione të tjera. Marrëdhëniet me 

këto institucione do të duhet të normohen nëpërmjet akteve të veçanta, të cilat do të jenë pjesë e 

procesit të ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK.

IV. Hapat dhe afatet e ngritjes së SPAK

Ligji për SPAK, i miratuar në 6 tetor 2016 parashikon një periudhë prej 300 ditësh për 

krijimin e Gjykatave KKKO dhe SPAK. Megjithatë, paketa e ndryshimeve kushtetuese parashikoi 

që Gjykatat KKKO dhe SPAK të rezultonin nga reformimi i organeve të drejtësisë, i cili parashikon: 

* Rivlerësimin kalimtar të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim përjashtimin e 

atyre të cilët nuk plotësojnë kriteret për të vazhduar ushtrimin e funksioneve të tyre ekzistuese, 
82apo për t’u konfirmuar në organet e reja të drejtësisë, Gjykatat KKKO dhe SPAK.

* Riorganizimin e organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë nëpërmjet krijimit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi si dhe ripërcaktimin e kompetencave, llogaridhënies, organizimit dhe 
83mënyrës së përzgjedhjes, emërimit dhe shkarkimit të anëtarëve të këtyre organeve.  

80 Nenet 48, 49, Ligji për SPAK

81 Neni 46, Ligji për SPAK

82 Ligji për rivlerësimin

83 Ligji për organet e drejtësisë
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Në këtë mënyrë, krijimi i Gjykatave KKKO dhe SPAK është i kushtëzuar nga ecuria dhe 

zhvillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ngritjes së 

organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë.

Hapat kyç që i ndërlidhin këto procese paraqiten në figurën më poshtë (Figura 4)

 

Figura 4. Hapat kyç deri në fillimin e procesit të ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK

Për shkak të misionit të Gjykatave KKKO dhe SPAK, konkretisht luftës kundër korrupsionit 

dhe krimit të organizuar, si dhe për shkak të përhapjes së këtyre fenomeneve si në shoqëri ashtu 

edhe brenda vetë institucioneve ligjzbatuese dhe të gjyqësorit, kombinimi i proceseve të hapura 

dhe transparente dhe garantimi i sigurisë për të shmangur penetrimin e këtyre strukturave nga 

korrupsioni dhe krimi i organizuar janë në vetvete komplekse dhe të ndërlikuara.

Për këtë qëllim procesi i krijimit të Gjykatave KKKO dhe SPAK është parashikuar në formën 

e kaskadës, që do të thotë se vetëm zyrtarët që kanë kaluar nëpërmjet procesit të rivlerësimit 

mund të jenë pjestarë të strukturave të reja dhe vetëm këto struktura kanë kompetencë për të 

marrë vendime për proceset dhe procedurat vijuese. Nga ana tjetër, kjo bën që çdo proces vijues 

të jetë i kushtëzuar nga realizimi i procesit paraardhës dhe nëse procesi paraardhës ngecet ose 

vonohet, kjo reflektohet në ecurinë e të gjitha proceseve në vazhdim. 

KPK kryen
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Hapat kyç të proceseve deri në fillimin e ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK
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Në Figurat 5 dhe 6 më poshtë paraqiten hapat kyç të procesit të ngritjes së Gjykatave KKKO 

dhe SPAK.

 

Figura 5. Hapat kyç të procesit të ngritjes së Gjykatave KKKO

 

Figura 6. Hapat kyç të procesit të ngritjes së SPAK

Siç shihet në figurat e mësipërme, hapat e parë, të cilët i çelin rrugën ngritjes së Gjykatave 

KKKO dhe SPAK respektivisht janë emërimi i gjyqtarëve të Gjykatave KKKO dhe prokurorëve të 

Prokurorisë së Posaçme. 

Hapat kyç të procesit për ngritjen e SPAK
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Sipas afateve të parashikuara në tre ligjet e miratuara në kuadër të reformës në drejtësi, në 

harkun e rreth dy muajve (30 gusht – 3 nëntor 2016), parashikohej që ngritja e Gjykatave KKKO 

dhe SPAK të realizohej brenda muajit gusht 2017  (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Ecuria e parashikuar e ngritjes së institucioneve 
84sipas legjislacionit të miratuar në përputhje me ndryshimet kushtetuese 

85V. Cur non SPAK? 

Edhe pse kanë qenë dhe mbeten ndër institucionet më të mirëpritura nga publiku si mjet 

për të filluar adresimin e problemit të korrupsionit në vend, Gjykatat KKKO dhe SPAK vazhdojnë 

të mbeten të pa ngritura akoma.

Nga ana tjetër janë bërë deklarata të njëpasnjëshme nga zyrtarë të lartë vendas, por dhe të 

huaj të cilët janë shprehur së funksionimi i SPAK do të fillojë menjëherë pas ngritjes së 

institucioneve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe se kjo do të 
86ndodhë brenda vitit 2018. 

84 Ligji për rivlerësimin

 Ligji për SPAK

 Ligji për organet e drejtësisë

85 Përse nuk kemi SPAK? 

86 ABCnews. “Ministrja Gjonaj për ngritjen e SPAK: Jemi në pritje të komisionit të Vettingut”. 16/02/2018 http://abcnews.al/ministrja-gjonaj-per-ngritjen-e-

spak-jemi-ne-pritje-te-komisionit-te-vettingut/. 

Belinda Ruçaj “Gjonaj: SPAK do të ngrihet menjëherë pas Vettingut”. Oranews, 21/12/2017. http://www.oranews.tv/article/institucionet-e-drejtesise-se-re-

gjonaj-spak-do-te-ngrihet-menjehere-pas-vettingut
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Në këtë pjesë paraqitet një përshkrim i proceseve të rivlerësimit të kandidatëve për organet 

e reja të drejtësisë dhe ngritjes së KLGJ-së dhe KLP-së, si parakushte për fillimin e ngrtjes së 

Gjykatave KKKO dhe SPAK.

V.1. Procesi i rivlerësimit

Procesi i rivlerësimit kalimtar të rreth 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend është 

konsideruar një nga qëllimet dhe masat kryesore të ndërmarra në kuadër të reformës. Ky proces 

synon ti shërbejë zbatimit të reformës jo vetëm nëpërmjet konfirmimit ose jo në detyrë të 
87subjekteve të parashikuara në Kushtetutë,  të cilat nuk plotësojnë kriteret për të vazhduar 

ushtrimin e funksioneve të tyre ekzistuese, por në të njëjtën kohë për shkak të ndërlidhjes së 

proceseve të shërbejë për ngritjen e organeve të reja të drejtësisë, Gjykatave KKKO dhe SPAK. Për 

këtë arsye Ligji Nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” specifikon me përparësi rivlerësimin e anëtarëve të Gjykatës 

Kushtetuese, Gjykatës së Lartë dhe Prokurorin e Përgjithshëm si edhe të gjithë kandidatëve për 
88organet e reja të drejtësisë.

Zbatimi i procesit të rivlerësimit parashikon një gjykim të ndryshëm nga ai që zhvillojnë 

gjykatat e zakonshme duke parashikuar ngritjen e tre strukturave përgjegjësë për zbatimin e 

procesit, të cilat janë: 1) Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK), 2) Kolegji i Posaçëm i Apelimit 
89 (KPA) dhe 3) Komisionerët Publikë.

Procedura për zgjedhjen e anëtarëve të tre institucioneve fillon menjëherë më hyrjen në 

fuqi të ligjit për rivlerësimin. Anëtarët e tre institucioneve votohen nga Kuvendi i Shqipërisë pas 

përfundimit të procedurave të aplikimit dhe atyre që zhvillohen nga komisionet (ad hoc) të 

verifikimit dhe përzgjedhjes si edhe në konsultim me Operacionin Ndërkombëtar të 
90Monitorimit (ONM).  ONM ka në këtë proces vetëm një rol konsultues dhe monitorues pa të 

drejtën e vendimmarrjes, e cila siç është theksuar edhe nga përfaqësues të lartë të misionit i 
91 përket strukturave vendase.

92Pranë Komisionit dhe Kolegjit të Apelimit funksionon Njësia e Shërbimit Ligjor,  e përbërë 

nga këshilltarë ligjorë dhe ekonomikë, e cila ushtron veprimtari këshilluese dhe ndihmëse në 

procesin vendimmarrës. Procesi i rivlerësimit realizohet mbi bazën e tre kritereve: vlerësimit të 
93pasurisë, kontrollit të figurës dhe vlerësimit të aftësive profesionale.

87. Neni 179/b, Kushtetuta e Shqipërisë

88. Neni 4, pika 4, Ligji për rivlerësimin

89. Neni 5, Ligji për rivlerësimin

90. Nenet 6-11, Ligji për rivlerësimin

91. Faxnew.al "TRE fazat e Vetingut dhe kur nis zyrtarisht, flet kryesuesja e OMN-së", 16.07.2017

https://www.faxweb.al/tre-fazat-e-vetingut-dhe-kur-nis-zyrtarisht-flet-kryesuesja-e-omn-se/  

92. Neni 4/1, Ligji për rivlerësimin
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V.1.1. Vlerësimi i pasurisë

Gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët i nënshtrohen rivlerësimit si dhe personat e tjerë, të cilët 

kanë lidhje me to, kanë detyrim të plotësojnë dhe dorëzojnë deklaratën e pasurisë dhe të gjitha 

dokumentet që justifikojnë vërtetësinë e deklarimit dhe ligjshmërinë e burimit të krijimit të 

pasurisë, pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 
94

Interesave (ILDKPKI) brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi e ligjit për rivlerësimin.

ILDKPKI-ja, bazuar në deklarimet e pasurive, zhvillon një procedurë të plotë kontrolli të 

pasurisë së subjekteve, i cili kryhet edhe mbi bashkëshortin/en, bashkëjetuesin/en, fëmijët 

madhorë, si edhe çdo person tjetër të përmendur në çertifikatën familjare të subjektit të 

rivlerësimit jo më vonë se 180 ditë nga dita e depozitimit të deklaratës së pasurisë dhe dërgon një 
95raport të hollësishëm mbi problematikat që mund të rezultojnë ose jo me pasurinë e deklaruar.

V.1.2. Kontrolli i figurës

Kontrolli i figurës ka si qëllim verifikimin nëse subjekti ka patur kontakte të papërshtatshme 

me personat e përfshirë në krimin e organizuar.

Të gjithë subjektet e rivlerësimit duhet të plotësojnë deklaratën e kontrollit të figurës 
96brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit.  Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar 

(DSIK) fillon menjëherë procedurën e kontrollit të figurës dhe verifikon nëse subjekti i 

rivlerësimit ka kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar ose 

me persona të dyshuar të krimit të organizuar dhe paraqet në përfundim një raport jo më vonë se 

100 ditë nga data e ngritjes së grupit të punës përgjegjës për verifikimin e deklaratës për 
97kontrollin e figurës.

V.1.3.Vlerësimi i aftësive profesionale

Ky kriter ka të bëjë me vlerësimin e aftësive profesionale dhe etike të subjektit të rivlerësimit 

për tre vitet e fundit, në bazë të vendimeve të dhëna dhe vlerësimeve të marra nga organet 

respektive. Subjektet të cilat i nënshtrohen rivlerësimit plotësojnë një formular të vetëvlerësimit 
98profesional brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit.

94 Neni 31/1, Ligji për rivlerësimin

95 Neni 33/4-5, Ligji për rivlerësimin

96 Neni 35/1, Ligji për rivlerësimin

97 Neni 39, Ligji për rivlerësimin

98 Neni 41/1, Ligji për rivlerësimin
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Organi që kryen vlerësimin pas përfundimit të procedurave të kontrollit dhe jo më vonë se 

90 ditë nga dita e depozitimit të formularit të vetëvlerësimit profesional përgatit një raport të 

hollësishëm dhe të arsyetuar, të cilin ja paraqet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Vetëm pas shqyrtimit të të gjitha raporteve përmendur më lart, Komisioni merr vendim për 

subjektet bazuar në një ose disa prej kritereve, në vlerësimin e përgjithshëm të tre kritereve, ose 
99në vlerësimin tërësor të procedurave.  Në përfundim të procesit, Komisioni mund të vendosë 

për subjektet e rivlerësimit: a) konfirmimin në detyrë; b) pezullim nga detyra për një periudhë 1-

vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurikulave të miratuara nga 
100Shkolla e Magjistraturës; c) shkarkimin nga detyra.

Tabela 2: Afatet ligjore për zgjedhjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit 

dhe procedurat e nevojshme për fillimin e procesit të rivlerësimit

Në të njëjtën kohë, megjithëse Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë do 

të jenë dy organet kryesore për emërimin e gjyqtarëve në Gjykatat KKKO dhe prokurorëve të 

99 Neni 4, pika 2, Ligji për rivlerësimin

100 Neni 58, pika 1, Ligji për rivlerësimin
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Prokurorisë së Posaçme pjesë e SPAK siç u përmend më lart, asnjë nga këto kandidatë nuk mund 

të kualifikohet për pozicionet respektive pa përmbushur më parë kushtin e sigurisë. Pavarësisht 

se ligji për SPAK parashikon krijimin e një Komisioni të Posaçëm të Verifikimit të Pasurisë dhe 

Figurës së Kandidatëve, në këtë fazë tranzitore ky vlerësim do të realizohet nga Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit, i cili përveç rivlerësimit të kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror në dy 

organet kryesore të qeverisjes së gjyqësorit dhe prokurorisë, KLGJ dhe KLP, proces i cili ka 

përfunduar gjatë muajit nëntor, do të luajë një rol kryesor edhe në kontrollin e verifikimit të 

pasurisë dhe figurës së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatat KKKO dhe prokurorët në Prokurorinë 

e Posaçme, si dhe familjarët e afërt të tyre. Këto të fundit nënkuptojnë bashkëshortin/ 

bashkëshorten, fëmijët mbi 18 vjeç dhe çdo person të lidhur nga gjaku apo martesa, i cili banon 

më shumë se 120 ditë në vit në të njëjtin vendbanim. Ky parashikim ligjor thekson rolin e 

Komisionit edhe pas ngritjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, 

dhe sjell në vëmendje faktin që emërimi përfundimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesë e 

institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk përfundon thjesht dhe vetëm 

me ngritjen e organeve të reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, përfshirë KLGJ-në dhe KLP-

në, përgjegjëse për emërimin e këtyre subjekteve. 

V.2. Organizimi dhe funksionimi 
i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Këshilli i Lartë Gjyqësor do të jetë organi kolegjial më i rëndësishëm qeverisës i sistemit 

gjyqësor dhe do të ketë në përbërje 11 anëtarë. Gjashtë prej anëtarëve do të jenë gjyqtarë dhe do 

të zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve. Për të siguruar një përfaqësim të të gjitha 

niveleve të pushtetit gjyqësor, gjyqtarët kandidatë në KLGJ do të përzgjidhen sipas një raporti ku 

përfshihen: 

* 3 gjyqtarë të shkallës së parë dhe së paku 1 prej tyre gjyqtar në një gjykatë të shkallës së parë 

jashtë Tiranës; 

* 2 gjyqtarë të apelit dhe së paku 1 prej tyre gjyqtar në një gjykatë të apelit jashtë Tiranës; 

* 1 gjyqtar nga Gjykata e Lartë. 

Duke konsideruar të rëndësishëm rolin që ky organ do të luajë në administrimin e sistemit 

gjyqësor në vazhdimësi ku përfshihet edhe zgjedhja e gjyqtarëve të Gjykatave KKKO, kriteret mbi 

bazën e të cilave do të kandidojnë gjyqtarët parashikojnë një formim profesional dhe etik të 
101lartë.

101 Neni 7/2, Ligji për organet e drejtësisë
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Figura 7. Përbërja e Këshillit të Lartë Gjyqësor

Ndërkohë pesë anëtarët e tjera të Këshillit të Lartë Gjyqësor do të jenë anëtarë jo-gjyqtarë, të 

cilët pavarësisht se zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë (2/3), propozohen nga rradhët e 

avokatëve, trupave akademike të fakulteteve të drejtësisë dhe shkollës së Magjistraturës si edhe 

nga shoqëria civile. Për secilën kategori të anëtarëve ligji ka parashikuar në mënyrë të qartë dhe 

të detajuar organet e veçanta (ad-hoc) dhe kriteret që duhet të përmbushin aplikantët, duke 

filluar nga organizimi i thirrjes tek verifikimi i plotësimit të kushteve ligjore, ankimeve, kuorumit, 

thirrjen e mbledhjes, procesin e votimit, numërimin e votave dhe deri tek ankimet kundër 
102vendimeve të organit përzgjedhës.  Ashtu sikurse edhe në rastin e anëtarëve gjyqtarë, kriteret e 

përzgjedhjes së anëtarëve jo-gjyqtarë parashikojnë një përvojë të konsiderueshme profesionale 

dhe kritere të tjera mbi etikën dhe integritetin e tyre. 

Rëndësia e ngritjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk lidhet vetëm me nevojën dhe 

funksionet që ky organ do të luajë në sistemin gjyqësor, por në mënyrë të veçantë me 

kompetencat që do të ketë në emërimin e gjyqtarëve në Gjykatat KKKO. 

Për këto arsye procesi i ngritjes së KLGJ-së, i cili përfundon me zgjedhjen e anëtarit të fundit 

102 Nenet 19-58, Ligji për organet e drejtësisë

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

KLGJ
Organ kolegjial
me 11 anëtarë

anëtarë 
gjyqtarë

anëtarë 
jo-gjyqtarë

gjyqtarë të Shkallës 
së Parë 

(≥1 jashtë Tiranës)
Avokatë

gjyqtarë të Gjykatës 
së Apelit 

(≥1 jashtë Tiranës)

Pedagogë

gjyqtar 
nga 

Gjykata e Lartë
Shoqëria civile

Anëtarët gjyqtarë përzgjidhen nga 
radhët e gjyqtarëve me integritet të 

lartë moral dhe profesional, sipas një 
procedure transparente dhe publike që 
siguron një përfaqësim të drejtë të të 

gjitha niveleve të gjyqësorit. 

Kryetari i KLGJ zgjidhet 
në mbledhjen e parë të 
Këshillit nga radhët e 
anëtarëve jogjyqtarë.

Anëtarët jo-gjyqtarë përzgjidhen nga 
radhët e juristëve të spikatur me ≥15 vjet 
përvojë pune në profesion, me integritet 
të lartë moral dhe profesional, si dhe që 
nuk kanë mbajtur funksione politike në 

administratën publike ose pozicione 
drejtuese në parti politike gjatë 10 

vjetëve të fundit përpara kandidimit. 
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103nga institucioni përkatës  u parashikua të zhvillohej me përparësi. Ndryshimet kushtetuese dhe 

vetë ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë parashikuan përfundimin e këtij procesi 

gjatë muajit prill 2017 dhe jo më vonë, çka nënkupton që gjatë muajit prill përfundon edhe 

zgjedhja e anëtarit të fundit kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Për kandidatët gjyqtarë 

përpara konfirmimit dhe përzgjedhjes së tyre nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve u 

parashikua të kryhej procesi i rivlerësimit. Pavarësisht se ky proces është i detyrueshëm dhe 

përfshin të gjithë gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë, rivlerësimi i kandidatëve gjyqtarë në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor u parashikua të zhvillohej me përparësi nga Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit, brenda 3 muajve nga data e shprehjes së interesit dhe dorëzimit të 

dokumentacionit të gjyqtarëve dhe afërsisht 6 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit për rivlerësimin. 

Tabela 3: Zgjedhja e anëtarëve gjyqtarë dhe jo-gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor

103 Neni 277/2, Ligji për organet e drejtësisë 
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V.3. Organizimi dhe funksionimi 
i Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do të jetë organi më i lartë qeverisës i prokurorisë dhe do të ketë një 

strukturë të njëjtë në konceptim më atë të Këshillit të Lartë Gjyqësor duke patur në përbërje 11 anëtarë, 

prej të cilëve gjashtë anëtarë prokurorë dhe pesë anëtarë jo-prokurorë. Anëtarët prokurorë të Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve ku përfshihen: 

* 3 prokurorë të shkallës së parë dhe së paku 1 prej tyre prokuror në një prokurori pranë gjykatës të 

shkallës së parë jashtë Tiranës; 

* 2 prokurorë të prokurorive pranë gjykatave të apelit dhe së paku 1 prej tyre prokuror në një 

prokurori pranë një gjykate apeli jashtë Tiranës; 

* 1 prej tyre prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Anëtarët prokurorë zgjidhen gjithashtu bazuar mbi kriteret e përvojës profesionale, integritetit dhe 
104etikës.

104 Neni 105/2, Ligji për organet e drejtësisë

KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË

KLP
Organ kolegjial 
me 11 anëtarë

anëtarë 
prokurorë

anëtarë 
jo-prokurorë

prokurorë të shkallës 
së parë 

(≥1 jashtë Tiranës)
Avokatë

prokurorë pranë 
gjykatës së apelit 
(≥1 jashtë Tiranës)

Pedagogë

prokuror 
nga Prokuroria e 

Përgjithshme
Shoqëria civile

Anëtarët prokurorë përzgjidhen nga 
radhët e prokurorëve me integritet të 
lartë moral dhe profesional, sipas një 

procedure transparente dhe publike që 
siguron një përfaqësim të drejtë të të 

gjitha niveleve të prokurorisë.

Kryetari i KLP zgjidhet në 
mbledhjen e parë të 
Këshillit nga radhët e 

anëtarëve jo-prokurorë.

Anëtarët jo-prokurorë përzgjidhen nga 
radhët e juristëve të spikatur me ≥15 vjet 
përvojë pune në profesion, me integritet 
të lartë moral dhe profesional, si dhe që 
nuk kanë mbajtur funksione politike në 

administratën publike ose pozicione 
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve 

të fundit përpara kandidimit. 

Figura 8. Përbërja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë
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Procesi i zgjedhjes së anëtarëve jo-prokurorë përbëhet nga të njëjtat procedura në afate kohore 

dhe kritere, të cilat zbatohen edhe për anëtarët jo-gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në këtë mënyrë 

5 anëtarët jo-prokurorë zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë (2/3) dhe propozohen nga rradhët e 

avokatëve, trupave akademike të fakulteteve të drejtësisë dhe shkollës së Magjistraturës si edhe nga 
105shoqëria civile, në përputhje me kriteret e përzgjedhjes përcaktuar në ligj.

Ashtu sikurse edhe në rastin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ngritja e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë do të ketë një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e anëtarëve prokurorë në Prokurorinë 

e Posaçme.

Në këtë mënyrë, ligji përcakton të njëjtat afate ligjore për ngritjen e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë, i cili u parashikua të përfundonte 8 muaj nga hyrja në fuqi e ndryshimeve 
106kushtetuese (11 gusht 2016),  ditën kur anëtari i fundit i tij zgjidhet nga autoritetet 

107kompetente.  Për zgjedhjen e anëtarëve jo-prokurorë, ligji parashikon zhvillimin e një procesi, i 
108cili duhet të përfundojë brenda 4 muajve nga hyrja në fuqi e tij.  Për kandidatët prokurorë në 

Këshillin e Lartë të Prokurorisë zhvillohet procesi i rivlerësimit me përparësi.

 
Tabela 4: Zgjedhja e anëtarëve prokurorë dhe jo-prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

105 Nenet 117-156, Po aty

106 Neni 179/5, Kushtetuta e Shqipërisë

107 Neni 277/2, Ligji për organet e drejtësisë

108 Neni 279/8, Po aty
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VI. Problematikat e evidentuara 
dhe ndikimi në ecurinë e zgjedhjes 
së anëtarëve kandidatë në KLGJ dhe KLP

Pavarësisht se të parashikuar për tu ngritur brenda muajit prill 2017, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk janë krijuar ende. Megjithëse zgjedhja e anëtarëve 

jo-gjyqtarë dhe jo-prokurorë ka përfunduar në muajin shkurt 2018 procesi i rivlerësimit për 35 

kandidatët anëtarë në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë arriti të 
109finalizohej në 23 nëntor 2018.

14 kandidatë gjyqtarë aplikuan fillimisht për Këshillin e Lartë Gjyqësor, prej të cilëve 9 

gjyqtarë të shkallës së parë (1 prej tyre i gjykatës së shkallës së parë Kurbin); 3 gjyqtarë të gjykatave 

të apelit (1 prej tyre i gjykatës së apelit Durrës) dhe 2 gjyqtarë nga Gjykata e Lartë.

Ndërkohë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë aplikuan në total 18 kandidatë, prej të cilëve 

12 prokurorë të shkallës së parë (5 prej të cilëve të prokurorisë së shkallës së parë në rrethe); 3 

prokurorë pranë gjykatës së apelit (2 prej tyre të prokurorive të gjykatës së apelit në rrethe) dhe 3 

prokurorë të Prokurorisë së Përgjithshme. 

 
Grafik 1. Rezultatet e vlerësimit të gjyqtarëve, të cilët i janë nënshtruar procesit të rivlerësimit

109 http://kpk.al/2017/12/12/njoftim/ 
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Një sërë problematikash kanë ndikuar në ecurinë me këto ritme të procesit dhe 

mosngritjen në kohë të organeve kryesore qeverisëse të sistemit të drejtësisë, të cilat kanë 

kompetenca të rëndësishme edhe në emërimin e anëtarëve të institucioneve kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto problematika, paraqesin që në fazën e parë 

pamundësinë për zbatimin korrekt dhe në kohë të të gjitha ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore 

të parashikuara në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë. 

Fillimi i procesit të rivlerësimit nxorri më tej në pah këto shqetësime, në konsideratë edhe të 

kohëzgjatjes 8 mujore të rivlerësimit për subjektet e listës së përparësisë. Përveç anomalive në 

mosfunksionimin e institucioneve më të rëndësishme në sistemin e drejtësisë si në rastin e 

Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese dhe së fundmi Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, 

procesi i rivlerësimit paraqet pasaktësi, të cilat janë prezente që në mënyrën e ndërtimit dhe 

parashikimeve mbi të cilat është konceptuar i gjithë cikli i reformës në sistemin e drejtësisë, deri 

në ngritjen e institucioneve kryesore kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vijimësia 

normale e këtij procesi do të shfaqte të njëjtat problematika edhe pa vonesat teknike dhe politike, 
110të cilat shoqëruan që në fillim procesin.

 
Grafik 2. Rezultatet e vlerësimit të prokurorëve, të cilët i janë nënshtruar procesit të rivlerësimit

110 https://pd.al/2016/10/vettingu-ne-kushtetuese-edi-rama-shkeli-konsensusin-dhe-parimet-themelore-te-se-drejtes/

        https://www.reporter.al/inagurohet-godina-institucionet-e-vetingut-nisin-zyrtarisht-punen/ 
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VI.1. Mos harmonizimi dhe mungesa e koordinimit 
në zbatimin e afateve ligjore dhe administrative 
të organeve ndihmëse

Ndërlidhja e proceseve të parashikuara në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë dhe 

respektimi i afateve ligjore dhe kushtetuese për zbatimin e tyre kërkon një koordinim të detajuar 

për secilin nga hapat për ti paraprirë zbatimit efiçent të ngritjes së institucioneve të parashikuara 

nga reforma në sistemin e drejtësisë. Në mënyrë të veçantë procesi i rivlerësimit kalimtar të të 

gjitha subjekteve përbën një proces komples, i cili përfshin zbatimin e një sërë procedurash 

ligjore dhe marrjen e informacioneve nga një numër i konsiderueshëm institucionesh. Mos 

harmonizimi i këtyre parashikimeve ligjore dhe afateve administrative krijon jo vetëm vështirësi 

në menaxhimin e procesit, por ndikon në shtyrjen e paparashikuar të tij.

Siç u përshkrua edhe më lart, procesi i rivlerësimit i bazuar në kriteret e pasurisë, figurës 

dhe aftësive profesionale është parashikuar të zhvillohet në përputhje me dy momente kryesore: 

1) plotësimin e deklaratave respektive nga subjektet 30 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit (7 tetor 

2016) dhe 2) kryerjen dhe përfundimin e procedurës së kontrollit nga institucionet respektive 

bazuar mbi këto deklarata. Zbatimi dhe përfundimi i këtyre dy hapave është mjaft i rëndësishëm 

për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili vetëm pas marrjes dhe shqyrtimit të raporteve të 
111hollësishme dhe të arsyetura,  vendos për konfirmimin ose jo në detyrë të subjekteve të 

rivlerësimit. Për kriterin e pasurisë, ligji përcakton një afat kohor më të gjatë të procedurës së 
112kontrollit, përfundimi i të cilit përkon me muajin maj 2017,  në tejkalim të afateve të 

parashikuara për ngritjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të 

parashikuara për tu krijuar brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e ndryshimeve kushtetuese (11 

gusht 2016) dhe afërsisht 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit për rivlerësimin. Mos harmonizimi i 

proceseve, ndërkohë që këto të fundit janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, nxjerr në pah 

parashikimet e gabuara dhe të pazbatueshme të kuadrit ligjor që në fazën e hartimit dhe 

konceptimit të tij. 

Aktualisht këto procedura kanë kërkuar kohën e nevojshme, e cila nuk përputhet me 

parashikimet ligjore. Në raportin vjetor 2017, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) ka specifikuar kohën e nevojshme për zhvillimin 

e procedurës së kontrollit dhe dorëzimin e raporteve të hollësishme vetëm për subjektet e listës 

së përparësisë, proces i cili sipas parashikimeve ligjore ka zgjatur rreth 6 muaj duke përfunduar 
113në tetor 2017.  Ndërkohë pas një viti, në tetor 2018, ILDKPKI ka deklaruar se ka përfunduar 

procesin e verifikimit të pasurisë për gjysmën e gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend, në total 410 

111 Neni 33/5, Ligji për rivlerësimin 

112 Neni 33/4, Po aty 

113 Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të  Interesave për vitin 2017 

http://www.hidaa.gov.al/raporti-vjetor-2017-ildkpki/
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raporte të arsyetuara, bashkë me dokumentacionin e plotë, duke përfshirë këtu periudhën që 
114prej tetorit të vitit 2017.  Ashtu sikurse evidentohet procesi i administrimit, vlerësimit, 

përpunimit dhe kontrollit ka përbërë një proces kompleks jo vetëm nga volumi i madh i 

informacionit të marrë (rreth 1 milion e 200 mijë faqe) dhe nevojës për përpunim, por në mënyrë 
115të veçantë procesit të menaxhimit të tij.

VI.2. Mungesa e afateve të përcaktuara kohore 
për ecurinë e procesit të rivlerësimit 

Megjithëse ligji për rivlerësimin përcakton fillimin e menjëhershëm të këtij procesi për 
116subjektet të cilat do ti nënshtrohen,  nuk parashikohet asnjë afat i detajuar dhe specifik brenda 

të cilit duhet të përfundojë procesi i rivlerësimit, duke përfshirë këtu fillimin e tij, zhvillimin e 

seancave dëgjimore deri në marrjen e vendimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 

Pavarësisht referencave që bën ligji për zhvillimin e një procesi të rregullt sipas parashikimeve në 

Kodin e Procedurës Administrative dhe Kodin e Procedurës Civile, mos përcaktimi i afateve të 

qarta dhe të detajuara jo vetëm të shtrirjes kohore të procesit, por edhe marrjes së vendimeve 

sjell që shqyrtimi i çështjeve dhe afateve respektive të përcaktohet bazuar në vlerësimin e 

organeve të rivlerësimit dhe çështjet e një procesi të njëjtë të shqyrtohen dhe përfundojnë në 

afate të ndryshme kohore dhe krejt të paparashikuara. 

117 Grafik 3. Ecuria e seancave dëgjimore për procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve  

114 http://pamfleti.net/mbi-1-milion-faqe-me-informacion-behen-gati-dosjet-e-nxehta-per-410-gjyqtare-e-prokurore/

115 Po aty

116 Neni 4/3, Ligji për rivlerësimin 

117 Numri i seancave deri ne daten 31 tetor 2018
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Mungesa e afateve të specifikuara kohore solli që ritmet e deritanishme të procesit të 

rivlerësimit, i cili është zhvilluar jo në mënyrë dinamike dhe me shkëputje kohore të ndjeshme, të 

ndikojnë në zgjatjen e procedurave dhe mos përfundimin e vlerësimit për 57 subjektet e listës 

prioritare. Megjithëse me rifillimin e punës së Komisionit në muajin shtator parashikohej të 

përshpejtohej ritmi i seancave dëgjimore duke sjellë përfundimin e procesit të rivlerësimit për 

kandidatët e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zhvillimi i tyre ka 

qenë i ulët dhe në ndryshim nga muajt e mëparshëm kalendari i punimeve të muajve të fundit 

nuk është publikuar i plotë. 

VI.3. Mungesa e parashikimeve në rastet 
e mosplotësimit të numrit të anëtarëve
kandidatë dhe mos përmbushjes së kritereve 

Pavarësisht se ligji për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë parashikon disa kritere 

specifike për kandidatët, të cilët aplikojnë për anëtarë në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin 

e Lartë të Prokurorisë, plotësimi i këtyre kritereve ka rezultuar shpesh i pa realizueshëm duke 

ndikuar në kualifikimin e anëtarëve për këto institucione. Specifikisht thirrja për anëtarët jo-

gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor është rishpallur tre herë dhe ajo për anëtarët jo-prokurorë 

të Këshillit të Lartë të Prokurorisë deri në 6 herë. Mosplotësimi i kushteteve ligjore nga kandidatët 

ka risjellë shtyrje të konsiderueshme të procedurave dhe afateve kohore. 

  
Grafik 4. Numri i thirrjeve për kandidatët jo-gjyqtarë dhe jo-prokurorë në KLGJ dhe KLP
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Gjithashtu, kontradiktor mbetet fakti i vendimeve të deritanishme të Komisionit të Pavarur 

të Kualifikimit në lidhje me kriteret për shkarkimin e subjekteve nga detyra. Pavarësisht se 

konkurrimi për anëtarë në organet e reja parashikon kritere mjaft të larta për kualifikim, pjesa më 

e madhe e shkarkimeve të gjyqtarëve dhe prokurorëve aktuale po bazohet vetëm mbi kriterin e 

pasurisë, duke mos marrë në konsideratë shpesh herë kriterin e aftësive profesionale. 

Në të njëjtën kohë mungesa për të parashikuar vijim e procesit nëse numri i duhur i 

anëtarëve kandidatë gjyqtarë apo prokurorë nuk plotësohet rezulton të sjellë një situatë 

problematike dhe bllokuese në lidhje me krijimin e institucioneve dhe shtyrje të afateve kohore 

të procesit. Megjithëse subjektet kandidatë për organin e Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë 

përfunduar rivlerësimin, procesi është vonuar për shkak të mos konfirmimit në detyrë të numrit 

të nevojshëm të gjyqtarëve në gjykatat e apelit jashtë Tiranës. Gjykata e Lartë rishpalli thirrjen për 
118këtë pozicion,  por përfundimi i afatit nuk solli aplikimin e asnjë kandidati, duke krijuar një 

situatë shtyrjesh të njëpasnjëshme, e cila mori vëmendjen edhe të aktorëve ndërkombëtarë siç 

ishte rasti i Ambasadës së SHBA në Shqipëri, e cila i bëri thirrje publike gjyqtarëve të aplikojnë për 
119anëtarë në KLGJ. Rishpallja e thirrjes u zhvillua sërish pas kalimit të afatit ligjor  dhe në 6 shtator 

Gjykata e Lartë publikoi listën e kandidatëve, të cilët paraqitën interes për anëtarë të KLGJ-së nga 
120gjykatat e apeleve jashtë Tiranës.  Gjithsesi edhe procedurat në vijim do të marrin kohën e 

nevojshme duke qenë se një nga kandidatët aplikantë, i cili nuk ishte pjesë e listës së përparësisë 

do ti nënshtrohet procesit të rivlerësimit duke zgjatur periudhën e përfundimit të plotë të 

zgjedhjes së anëtarëve kandidatë pjesë e organeve të reja të drejtësisë, të cilat do të jenë mjaft të 

rëndësishme në përzgjedhjen e anëtarëve të Gjykatave KKKO dhe strukturës kyçe në luftën 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. 

Në të njëjtën kohë edhe ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë u vonua si pasojë e një 

situate të ngjashme. Për shkak të mos konfirmimit të kandidatëve të fazës së parë, thirrja për 

prokurorë pranë prokurorisë së gjykatave të apelit u rishpall dy herë nga Prokuroria e 
121Përgjithshme.  Ndërkohë, vetëm në fund të muajit tetor u realizua plotësimi i pozicionit për 

prokurorë të apeleve.

118 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Rishpallje_e_thirrjes_per_paraqitjen_e_shprehjes_

        se_interesit_nga_gjyqtaret_e_gjykatave_te_apelit_jashte_Tiranes_per_pozicionin_e_anetarit_te_5317_1.php

119 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Rishpallje_e_thirrjes_per_paraqitjen_e_shprehjes_se_interesit_nga_gjyqtaret_

        e_gjykatave_te_apelit_jashte_Tiranes_per_pozicionin_e_anetarit_te_5317_1.php

120 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Kandidatet_qe_kane_paraqitur_interesin_per_ne_KLGJ_nga_gjykatat_e_apeleve_jashte_Tiranes_5333_1.php

121http://www.pp.gov.al/web/Rezultatet_e_Kerkimit_237_1.php?search=larte+i+prokurorise#.W8BvpnszYdU 
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VI.4. Nevoja për të prioritarizuar vlerësimin 
e kandidatëve gjyqtarë në Gjykatat KKKO 
dhe prokurorë në Prokurorinë e Posaçme 

122Pavarësisht se shorti i muajit dhjetor 2017  në të cilin u përcaktuan 57 subjektet e listës së 

përparësisë u hartua si rezultat i nevojës për të avancuar procesin e ngritjes së organeve të 

drejtësisë dhe për të përshpejtuar fillimin e ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK, finalizimi i 

rivlerësimit për subjektet e kësaj liste nuk ka përfunduar ende. Megjithëse kanë mbetur për t'ju 

nënshtruar rivlerësimit vetëm 3 subjekte, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vijuar gjatë 

muajve të fundit me shqyrtimin e subjekteve, të renditur në shortet e tjera pasuese.

Ecuria e deritanishme e procesit të rivlerësimit është e rëndësishme, pasi përveç rolit në 

ngritjen e organeve të drejtësisë dhe institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar, do të shërbejë edhe si një praktikë për zhvillimin e një procesi të ngjashëm të 

parashikuar për anëtarët e Gjykatave KKKO dhe SPAK. Gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët do të 

aplikojnë në Gjykatën KKKO dhe Prokurorinë e Posaçme, përfshirë familjarët e afërm të tyre, do 

të duhet ti nënshtrohen fillimisht verifikimit paraprak të pasurisë dhe kontrollit të figurës së tyre, 
123proces i cili realizohet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.  Përveç kandidatëve aplikantë, ligji 

parashikon konfirmimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ekzistues në Gjykatën e Krimeve të Rënda 

dhe Prokurorinë për Krimet e Rënda, nëse këto të fundit dhe familjarët e afërt të tyre japin 
124

pëlqimin për rishikimin periodik të llogarive të tyre financiare dhe telekomunikimeve vetjake.  

Në këtë mënyrë, gjyqtarët e GJKR dhe prokurorët e PKR janë kandidatët e parë të mundshëm për 

organet kryesore kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Emërimi i tyre do të kryhet nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë pas përfundimit të verifikimit të 

pasurisë dhe figurës për ta dhe familjarët e tyre të afërt. 

Duke patur në konsideratë nevojën e njëjtë për ngritjen në kohë të organeve anti-

korrupsion dhe kohëzgjatjen e procesit për kandidatët e listës prioritare, nevoja për të 

parashikuar fillimin e procesit të rivlerësimit të kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatat KKKO dhe 

për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, si edhe familjarët e tyre, do të ishte mjaft themelore jo 

vetëm për të shmangur vonesat e mundshme, por për të sjellë ngritjen sa më të shpejtë të këtyre 

strukturave. Përfshirja e këtyre kandidatëve për rivlerësim, i përket vetëm dy shorteve të fundit 
125 126 zhvilluar në muajt maj  dhe shtator 2018.

122 http://kpk.al/2017/12/12/njoftim/ 

123 Neni 57, Ligji për SPAK 

124 Neni 162/2; 163/2, Ligji për gjyqtarët dhe prokurorët 
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Tabela 5: Kandidatët e mundshëm për gjyqtarë dhe prokurorë në Gjykatat KKKO dhe Prokurorinë e Posaçme

125. http://kpk.al/2018/05/16/njoftim-15/ 

126. http://kpk.al/2018/09/18/njoftim-59/  
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VII. Konkluzione

Pavarësisht se tashmë ka kaluar më shumë se një vit nga koha e parashikuar për ngritjen e 

Gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe SPAK, ky proces ende nuk ka filluar. 

Si rezultat i natyrës komplekse dhe të ndërlidhur të reformës në sistemin e drejtësisë ende nuk 

janë përmbyllur proceset pararendëse, të cilat do të krijonin kushtet për fillimin e procedurave 

ligjore të ngritjes së intitucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ritmet e punës 

së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe si rrjedhojë përfundimi i zgjatur i procesit të 

rivlerësimit për kandidatët anëtarë në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të 

Prokurorisë ka krijuar vonesa në konstituimin e këtyre institucioneve, përgjegjëse për emërimet 

e gjyqtarëve në Gjykatat KKKO dhe prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme. 

Në këtë mënyrë, me rëndësi mbetet procesi i përcaktimit të afateve të qarta kohore për 

zhvillimin e procesit të rivlerësimit, pasi mungesa e këtij komponenti ka sjellë që ritmet e 

seancave dëgjimore të jenë tepër të paqëndrueshme dhe me shkëputje të vazhdueshme kohore. 

Përcaktimi i disa afateve specifike, të nevojshme për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, në 

mënyrë të veçantë në referencë të procesit të rivlerësimit, do të sillte edhe një kalendar më të 

mirëpërcaktuar kohor dhe administrativ për zhvillimin e aktivitetit dhe vendimmarrjes së 

Komisionit.

Duke qenë se roli I Komisionit të Pavarur të Kualifikimit mbetet po aq i rëndësishëm në 

rivlerësimin e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë në Gjykatat KKKO dhe Prokurorinë e 

Posaçme, kandidatët e mundshëm për këto organe (gjyqtarët e Gjykatës së Krimeve të Rënda dhe 

prokurorët e Prokurorisë së Krimeve të Rënda), ashtu si edhe në rastin e kandidatëve për KLGJ 

dhe KLP, do të jetë e nevojshme të konsiderohen si prioritarë në procesin e rivlerësimit. Emërimi 

i tyre në këto struktura nuk kufizohet vetëm me procesin e emërimit nga KLGJ apo KLP, pasi ky 

proces kërkon fillimisht kualifikimin e tyre nga Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në 

konsideratë të problematikave të deritanishme të zhvillimit të procesit, hartimi i një liste me 

kandidatët e mundshëm për këto pozicione do ti paraprinte procesit duke shmangur vonesat e 

mundshme dhe shtyrjet e njëpasnjëshme të afateve ligjore. Kandidatët e mundshëm për 

institucionet anti-korrupsion janë renditur në dy shortet e fundit dhe nëse rivlerësimi i tyre do të 

kryhet në referencë të listimit të shorteve, procesi mund të marrë një kohë të paparashikuar dhe 

mjaft të gjatë. 

Me qëllim mirëinformimin e publikut dhe të gjithë aktorëve të interesuar, ecuria e 

mëtejshme e këtyre proceseve do të jetë pjesë e rëndësishme e monitorimit në vazhdimësi, pasi 

rezultatet e rivlerësimeve të subjekteve të mbetura do të jenë përcaktuese për zhvillimin normal 

të procesit dhe shmangien e vonesave të mëtejshme. Në të njëjtën kohë për shkak të natyrës së 

ndërlidhur të tyre, rezultatet e afërta të procesit të rivlerësimit do të jenë vendimtare për ecurinë 

e ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK. 

Në këtë kontekst tabelat e hartuara në kuadër të këtij raporti të parë monitorimi, 



43

specifikisht Tabelat 6, 7 dhe 8, të cilat janë ndërtuar duke përfshirë të gjithë informacionin dhe 

hapat e nevojshëm për ngritjen e Gjykatave KKKO dhe SPAK do të shërbejnë për të ndjekur 

ecurinë në vazhdimësi të të gjitha proceseve, të cilat lidhen me ngritjen e tyre duke shërbyer dhe 

paraqitur në të njëjtën kohë një informacion sa më të plotë, gjithëpërfshirës dhe krahasimor mbi 

ecurinë e ngritjes së Gjykatave KKKO dhe SPAK.
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