
BULETIN INFORMATIV NR. 5 QERSHOR 2019 - GUSHT 2019

PËRMBAJTJA

Përfundon vlerësimi i aftësive profesionale 
për kandidatët në garë për prokurorë të 
posaçëm: Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
(KLP) gjatë muajit qershor 2019 ka 
finalizuar dhe miratuar të gjitha raportet 
e 22 kandidatëve  për prokurorë në 
Prokurorinë e Posaçme.

22 kandidatët në garë për ngritje në 
detyrë prokurorë në Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar i nënshtrohen procesit të 
intervistimit: Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
(KLP) rendit 15 prokurorët me pikët më 
të larta.

Rivlerësimi i gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda kandidatë për në 
Gjykatat e Posaçme Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar me ritme më të 
ngadalta:  30 dosje kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar pritet ti kalojnë 
Gjykatave KKKO.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i 
Lartë Gjyqësor fillojnë procedurat për 
rekrutimin e stafit administrativ: Inagurimi 
i Polit të Drejtësisë i rëndësishëm për 
mbarëvajtjen e aktivitetit të dy Këshillave.

Vendimet e Komisionit të Pavarur të 
Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të 
Apelimit për konfirmimin në detyrë të 
prokurorëve, deçizive për emërimin e tyre 
në Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Ky numër sjell në vëmendje gjithashtu 
edhe aspekte thelbësore në drejtim të 
ngritjes së Gjykatave të Posaçme KKKO, 
duke përfshirë, marrjen e masave 
organizative, hartimin e Strategjisë për 
Buxhetin, ridimesionimin e sistemit të 
sigurisë dhe aftësimin e teknologjisë për 
servarat, rregjistrat si dhe emërtesat dhe 
togat e reja.

Me rëndësi mbeten edhe përcaktimi 
përfundimtar i ambienteve të punës, 
alokimi i buxhetit si dhe rekrutimi i stafit 
të KLP-së për të mbështetur organizmin 
e veprimtarisë së një prej institucioneve 
të reja dhe më të rëndësishme në 
sistemin e drejtësisë. 

Ky numër i pestë i SPAK Monitor trajton 
ecurinë e procesit të rivlerësimit për 
prokurorët dhe gjyqtarët kandidatë në 
Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. 

Pjesë e rëndësishme e këtij numri i 
dedikohet edhe përmbylljes së hapave 
ligjorë të ndjekur nga Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë në drejtim të vlerësimit të 
aftësive profesionale dhe renditjes së 15 
kandidatëve për ngrijte në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme. 

SPAK Monitor është një përpjekje e 
shoqërisë civile për të monitoruar, 
vlerësuar dhe informuar mbi krijimin e 
Gjykatave të Posaçme dhe SPAK, si dhe 
për të sjellë këndvështrime dhe 
propozime që ndihmojnë në ecjen 
përpara të këtij procesi.

Emërimi i prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe emërimi i gjyqtarëve 
në Gjykatat e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar në varësi të institucioneve të rivlerësimit:

Vendimet e Komisionit të Pavarur 
të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm 
të Apelimit do të përcaktojnë ecurinë 
e plotësimit të vendeve vakante 
në organet e reja antikorrupsion 

Në këtë mënyrë, gjatë periudhës mars-korrik 2019 
KLP ka ushtruar një nga kompetencat më të 
rëndësishme me qëllim avancimin e procesit të 
rivlerësimit për kandidatët për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme. Gjatë kësaj periudhe KLP  ka 
miratuar të gjitha Raportet për Analizimin e Aftësive 
Profesionale për 20 prokurorë kandidatë për 
prokurorë të posaçëm. Ndërkohë për pjesën tjetër të 
tyre vlerësimi i aftësive profesionale është realizuar 
nga Prokuroria e Përgjithshme para se Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë të konstituohej.

Pas verifikimit të kushteve ligjore nga Komisioni i 
Posaçëm i krijuar sipas parashikimeve të Rregullores 
“Mbi kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë 
të prokurorëve pranë Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” dhe 
kualifikimit të 25 kandidatëve për të vazhduar garën 
për 15 vendet vakante në Prokurorinë e Posaçme, 
Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vazhduar me zbatimin 
e procedurave vijuese në drejtim të kandidatëve për 
prokurorë të posaçëm. 

Me finalizimin e këtij procesi dhe miratimin e 
raporteve respektive për të gjithë kandidatët për 
ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë i ka kërkuar dy institucioneve kryesore të 
rivlerësimit, specifikisht Komisionit të Pavarur të 

monitor
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Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 
zhilluar gjithashtu gjatë datave 
8-12 korrik intervistat me 
kandidatët për ngritje në 
detyrë në Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar duke 
miratuar listën me renditjen e 
15 kandidatëve për prokurorë 
në Prokurorinë e Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar.

………………………….

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 
përfunduar gjatë muajit korrik 
vlerësimin e aftësive 
profesionale të kandidatëve 
për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme. 
………………………….

Aktualisht, KPK ka dhënë 
vendimet për 66% të 
prokurorëve të renditur nga 
KLP për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme, duke 
konfirmuar në detyrë 10 
prokurorët. 2 nga vendimet e 
KPK janë ankimuar në KPA.

Me përfundimin dhe miratimin 
e Raporteve për Analizimin e 
Aftësive Profesionale nga KLP, 
Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit dhe Kolegji i 
Posaçëm i Apelimit do të 
përshpejtojnë procedurat e 
rivlerësimit për kandidatët 
prokurorë të posaçëm.
………………………….

………………………….
Procesi u zhvillua me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve 
dhe ekspertëve ndërkombëtarë 
të misioneve EURALIUS dhe 
OPDA. Intervistat u rregjistruan 
nga komisioni me audio dhe 
video me qëllim vënien në 
dispozicion të të intervistuarve 
për çdo ankimim të 
mundshëm.
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Emrat janë listuar bazuar në kriteret, 
aftësitë profesionale, duke përfshirë 
hetimin e çështjeve të rëndësishme dhe 
kontributin që secili prej kandidatëve ka 
dhënë në sistemin e drejtësisë si edhe 
të dhëna nga raportimet mediatike, 
apo nga burime të tjera të hapura.
…………………………..
Edhe për gjyqtarët e Gjykatave të 
Krimeve të Rënda, pjesa më e madhe e 
të cilëve kanë pranuar të japin pëlqimin 
për kontrollin periodik të llogarive të 
tyre bankare dhe të telekomunikimeve 
vetjake, emërimi i tyre pritet të 
përfundojë vetëm më dhënien e 
vendimeve nga Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i 
Apelimit.
………………………..
Aktualisht ende vetëm për 36% të 
gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të 
Rënda (pjesa më e madhe e të cilëve 
gjyqtarë në Gjykatën e Apelit për Krime 
të Rënda) KPK ka përfunduar 
rivlerësimin, ndërkohë që pjesa tjetër e 
tyre janë ende në proces. 
………………………..
Përcaktimi përfundimtar i ambienteve 
të punës me inagurimin e “Polit të 
Drejtësisë”, alokimi i buxhetit si dhe 
rekrutimi i stafit të KLP-së dhe KLGJ-së 
janë gjithashtu faktorë të rëndësishëm 
për të mbështetur organizmin e 
veprimtarisë së institucioneve të reja 
dhe më të rëndësishme në sistemin e 
drejtësisë.  

Aktualisht, KPK ka dhënë vendimet për 66% të prokurorëve të renditur nga 
KLP për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme, duke konfirmuar në 
detyrë të 10 prokurorët, të cilët janë paraqitur gjatë seancave dëgjimore. 
Deri tani asnjë nga prokurorët kandidatë për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme, të cilët janë paraqitur përpara Komisionit nuk është 
shkarkuar, ndërkohë që për 5 kandidatët e tjerë vetting-u ende nuk ka 
përfunduar. 

Një tjetër komponent kryesor në përzgjedhjen e kandidatëve për prokurorë 
të posaçëm ishte edhe procesi i intervistimit të tyre, i cili u zhvillua edhe me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve dhe ekspertëve ndërkombëtarë të misioneve 
EURALIUS dhe OPDAT gjatë datave 8-12 korrik 2019. Intervistat u 
rregjistruan nga komisioni me audio dhe video me qëllim vënien në 
dispozicion të të intervistuarve për çdo ankimim të mundshëm.

Në përfundim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vijuar me llogaritjen e pikëve të 
marra nga secili kandidat dhe ka miratuar listën me renditjen e 15 
kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar. Emrat janë listuar bazuar në kriteret, aftësitë 
profesionale, duke përfshirë hetimin e çështjeve të rëndësishme dhe 
kontributin që secili prej kandidatëve ka dhënë në sistemin e drejtësisë si 
edhe të dhëna nga raportimet mediatike, apo nga burime të tjera të hapura.

Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, rivlerësimin me përparësi 
për të gjithë këto kandidatë. 

Megjithatë për rastet e apeluara do të jetë Kolegji i Posaçëm i Apelimit, i cili 
do të përcaktojë ecurinë e këtij procesi. Deri tani nga 10 prokurorët e 
konfirmuar nga KPK, Institucioni i Komisionerëve Publikë ka ankimuar në KPA 
vendimet për 2 prej tyre, ndërkohë që për 5 prej tyre ka vendosur 
mosankimimin e vendimit të KPK-së. 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i hapave në drejtim të mbarvajtjes së 
aktivitetit të dy Këshillave ka qenë edhe akomodimi i ambienteve të punës 
dhe fillimi i procedurave për rekrutimin e stafit administrativ. “Poli i 
Drejtësisë” është përcaktuar si një program ku ndër të tjera synohet zhvillimi i 
një zone urbane në funksion të krijimit të një blloku të integruar infrastrukture 
për akomodimin e institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë si edhe 
të institucioneve të tjera të interesuara, me qëllim mbështetjen e këtyre 
institucioneve me infrastrukturën e nevojshme dhe bashkëkohore, në mënyrën 
më të shpejtë të mundshme. 

Nga ana tjetër edhe për gjyqtarët e Gjykatave të Krimeve të Rënda, pjesa 
më e madhe e të cilëve kanë pranuar të japin pëlqimin për kontrollin 
periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, 
emërimi i tyre pritet të përfundojë vetëm më dhënien e vendimeve nga 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Aktualisht 
ende vetëm për 36% të gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të Rënda 
(pjesa më e madhe e të cilëve gjyqtarë në Gjykatën e Apelit për Krime të 
Rënda) KPK ka përfunduar rivlerësimin, ndërkohë që pjesa tjetër e tyre janë 
ende në proces. 

Përcaktimi përfundimtar i ambienteve të punës, alokimi i buxhetit si dhe 
rekrutimi i stafit të KLGJ-së dhe KLP-së konsiderohen faktorë të rëndësishëm 
për të mbështetur organizimin e veprimtarisë së institucioneve të reja të 
drejtësisë me kompetenca të rëndësishme në drejtim të ngritjes së Gjykatave 
dhe Prokurorisë së Posaçme.  



Përpara konstituimit të Këshillit 
të Lartë të Prokurorisë, vlerësimi i 
aftësive profesionale të prokurorëve 
u realizuara nga institucioni i 
Prokurorisë së Përgjithshme. Kjo 
kompetencë u ushtrua nga ky organ 
në kuadër të procesit të rivlerësimit 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
Bazuar në të dhënat e paraqitura në 
R a p o r t i n  m b i  g j e n d j e n  e  
kriminalitetit për vitin 2018 të 
Prokurorisë së Përgjithshme, 
informohet për dorëzimin në 
Komisionin e Pavarur të Kualifikimit 
të 83 raporteve të vlerësimit 
profesional të subjekteve prokuror / 
drejtues të rivlerësimit kalimtar. 
Ndër këto subjekte përfshihen edhe 
prokurorë, të cilët me shpalljen e 
thirrjes aplikuan për ngritje në detyrë 
në Prokurorinë e Posaçme kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
si prokurorët Anton Martini, Arben 
Kraja, Besim Hajdarmataj, Besnik 
Muçi, Donika Prela, Dritan Prençi.

Me krijimin e Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë në dhjetor të vitit 2018, 
vlerësimi i aftësive profesionale filloi të 
ushtrohej nga ky organ, ndërkohë që 
35 praktika në proces ndjekje me 
prioritet në grupin e punës të 
Prokurorisë së Përgjithshme ju 
dërguan  /  t r an s fe ruan  për  
kompetencë KLP-së me qëllim 
hartimin e raporteve të vlerësimit 
p ro f e s i o n a l  t ë  s u b j e k t e ve  
prokuror/drejtues të rivlerësimit 
kalimtar. Gjithashtu, si rezultat i fillimit 
të procedurave për krijimin e 
Prokurorisë së Posaçme dhe aplikimit 
të prokurorëve për 15 vendet vakante 

Në këtë mënyrë, gjatë periudhës 
kohore mars-korrik 2019, për rreth 5 
muaj, anëtarët e Komisionit të KLP-
së për Vlerësimin e Veprimtarisë Etike 
dhe Profesionale përshpejtuan dhe 
përfunduan procesin e vlerësimit të 
aftësive profesionale për të gjithë 
p ro k u ro r ë t  k a n d i d a t ë  n ë  
Prokurorinë e Posaçme, raportet e të 
cilëve u miratuan nga KLP në 
mbledhjet respektive sipas datave në 
tabelën më lart. Vlerësimi i aftësive 
profesionale të prokurorëve 
kandidatë për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar 
është një fazë kryesore në funksion 
të rivlerësimit të tyre nga Komisioni i 
Pavarur i Kualifikimit. Për këtë qëllim, 
KLP i ka kërkuar Komisionit të 
Pavarur të Kualifikimit si edhe 
Kolegjit të Posaçëm të Apelimit 
rivlerësimin me përparësi për këta 
kandidatë. Vendimet e organeve 
kryesore të rivlerësimit janë 
vendimtare dhe të detyrueshme për 
emërimin e prokurorëve në 
Prokurorinë e Posaçme.

në organin kryesor të hetimit për 
veprat penale të korrupsionit dhe 
krimit të organizuar, KLP vendosi 
vlerësimin dhe miratimin me 
përparësi të raporteve profesionale 
për kandidatët në garë për 
prokurorë të posaçëm.
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Përfundon vlerësimi i aftësive profesionale për kandidatët në garë 
për prokurorë të posaçëm: Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) 

gjatë muajit qershor 2019 ka finalizuar dhe miratuar të gjitha raportet 
e 22 kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme

Prokurorët kandidatë 
për në Prokurorinë e 

Posaçme  

Periudha kohore e miratimit të Raporteve  për Analizimin e Aftësive Profesionale  nga KLP  

06.03.2019   15.04.2019   13.05.2019   24.05.2019   12.06.2019   16.07.2019  

Altin Dumani  
Enkeleda Millonai  

√           

Doloreza Musabelliu  
Elizabeta Imeraj   
Ened Nakuçi  
Eugen Beçi  
Manjola Kajana  
Vladimir Mara  

  

√         

Behar Dibra  
Klodjan Braho  

    √       

Edvin Kondili        √     
Anita Jella  
Dorina Bejko  
Elida Kaçkini  
Enkeleda Xhengo  
Ndini Tavani  

  

      √   

Maksim Sota            √ 
 

1. Prokurori Eugen Beçi u pezullua nga procedura për ngritje në detyrë për prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar si rezultat i vendimit të KPK-së 
në datë 26.06.2019 duke e shkarkuar nga detyra. http://klp.al/wp-content/uploads/2019/06/Nr.118-Dat%C3%AB-28.06.2019.pdf 
Prokurorët Vatë Staka dhe Shkëlzen Cena u dorëhoqën nga gara për prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.



Megjithë diskutimet e zhvilluara, KLP 
vendosi  për mos publikimin e 
rregjistrimeve tё seancave tё 
intervistave me kandidatёt pёr 
prokurorë, por me qëllim për të shmangur 
çdo lloj kontestimi, intervistat u regjistruan 
nga komisioni me audio dhe video me 
qëllim vënien në dispozicion të të 
intervistuarve për çdo ankimim të 
mundshëm. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 
publikuar në faqen e website-it intervistat 
e kandidatëve për SPAK vetëm në pjesën 
e prezantimit të shprehjes së interesit 
motivacionit të kandidatëve për të qenë 
pjesë e strukturës së SPAK.
Gjatë zhvillimit të procesit të intervistave 
të kandidatëve ka patur disa vështirësi, 
të cilat janë krijuar kryesisht si rezultat i 
keqkuptimit të kërkesave të Rregullores 
nga disa prej kandidatëve. Disa prej 
tyre kanë sjellë për shqyrtim përparë 
komisionit çështje, të cilat janë aktualisht 
në gjykim ose hetim. Ky keqkuptim, i cili 
është konsideruar keqkuptimi kryesor 
gjatë këtij procesi ka sjellë bazuar në 

Me përmbylljen e vlerësimit të aftësive 
profesionale dhe miratimin e raporteve 
respektive, Këshilli I Lartë i Prokurorisë ka 
vijuar me procesin e intervistimit të 22 
kandidatëve në garë për ngritje në 
detyrë në Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky 
proces, i cili u zhvillua gjatë muajit korrik 
(8-12 korrik 2019) duke i ndarë 22 
kandidatët sipas një rendi emëror në 
përputhje me kalendarin e intervistave të 
publikuar në faqen zyrtare të institucionit, 
u fokusua në pyejte specifike drejtuar 
kandidatëve në lidhje me hetimin e 
dosjeve të rëndësishme, teknikave të 
përdorura të hetimit apo edhe rasteve të 
kërcënimeve të mundshme të hasura 
gjatë ushtrimit të punës së tyre. Të 
pranishëm në procesin e intervistave të 
kandidatëve ishin edhe përfaqësues dhe 
ekspertë ndërkombëtarë të misioneve 
EURALIUS dhe OPDAT. 
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22 kandidatët në garë për ngritje në detyrë prokurorë në Prokurorinë 
e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i nënshtrohen 

procesit të intervistimit: Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) rendit 
15 prokurorët me pikët më të larta

Intervistat me kandidatët 
për prokuror ë në 

Prokurorinë e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar  
 

1.  
2. 
3. 
4. 

Altin Dumani  
Anita Jella  
Anton Martini  
Arben Kraja  

8 korrik 
2019 

 
Lista e kandidatëve të 

renditur për prokurorë në 
Prokurorinë e Posaçme 
kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të  Organizuar  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Altin Dumani  
Anton Martini  
Elizabeta Imeraj  
Arben Kraja  
Doloreza 
Musabelliu  
Klodian Braho  
Enkeleda Millonaj  
Manjola Kajana  
Edvin Kondili  
Ened Nakuçi  
Elida Kaçkini  
Ndini Tavani  
Behar Dibra  
Anita Jella  
Besnik Muçi  

   

5. 
6.  
7. 
8. 
9.  

Behar Dibra  
Besim Hajdarmataj  
Besnik Muçi  
Doloreza 
Musabelliu  
Donika Prela  

9 korrik 
2019 

   
10. 
11. 
12. 
13.  
14.  

Dorina Bejko  
Dritan Prençi  
Edvin Kondili  
Elida Kaçkini  
Elisabeta Imeraj  

10 
korrik 
2019 

   
15.  
16. 
17. 
18.  
19.  

Ened Nakuçi  
Enkeleda Millonai  
Enkeleda Xhengo  
Klodian Braho  
Manjola Kajana  

11 
korrik 
2019 

   
20. 
21. 
22. 

Ndini Tavani  
Vladimir Mara  
Maksim Sota  

12 
korrik 
2019 

 

kërkesat e Rregullores edhe përjashtimin 
e menjëhershëm të kandidatëve nga 
gara dhe për rrjedhojë penalizimin e 
tyre. Pavarësisht mosrenditjes së këtyre 
kandidatëve në listën përfundimtare të 
KLP-së, nevojat dhe struktura e ardhshme 
e Prokurorisë së Posaçme, të cilat do të 
përcaktohen nga drejtuesi i këtij organi 
pas fillimit të ushtrimit të veprimtarisë nuk 
përjashton mundësinë e ri-kandidimit të 
tyre në këtë institucion. 
Me përfundimin e procesit të intervistave 
me 22 kandidatët në garë për ngritje në 
detyrë në Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar në 
12 korrik, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 
vijuar me llogaritjen e pikëve të marra 
nga secili kandidat. Në mbledhjen e 
zhvilluar në datën 16 korrik, KLP  ka 
miratuar listën me renditjen e 15 
kandidatëve për prokurorë në 
Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar. Emrat janë listuar 

Megjithatë, edhe pse përfundimi i 
hapave ligjorë të lartëpërmenndur nga 
KLP përbën një nga momentet më 
kryesore dhe të rëndësishme në drejtim 
të ngritjes së organit më të rëndësishëm 
të hetimit, për të kryer emërimin 
përfundimtar të 15 prokurorëve në 
Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të ketë 
edhe konfirmimin e Komisionit të Pavarur 
të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të 
Apelimit (për vendimet e ankimuara).

bazuar në kriteret, aftësitë profesionale, 
duke përfshirë hetimin e çështjeve të 
rëndësishme dhe kontributin që secili prej 
kandidatëve ka dhënë në sistemin e 
drejtësisë. Ndërkohë, gjatë procesit të 
vlerësimit ,  krahas  dosjeve  të  
përzgjedhura nga vetë kandidatët, 
Këshilli ka marrë në konsideratë edhe të 
dhëna nga raportimet mediatike, apo 
nga burime të tjera të hapura. 
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Vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit 
të Posaçëm të Apelimit për konfirmimin në detyrë të prokurorëve, 

deçizive për emërimin e tyre në Prokurorinë e Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

Aktualisht, gjatë kësaj periudhe KPK ka 
dhënë vendimet për 66% të 

Me përfundimin e procesit të 
intervistimit në datën 12 korrik 2019 
dhe miratimin e listës me 15 kandidatët 
për prokurorë në Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar, Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit gjatë muajit korrik ka 
përshpejtuar zhvillimin e seancave 
dëgjimore dhe marrjen e vendimeve 
për këto kandidatë. Vendimet e KPK-së 
dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit 
janë vendimtare për emërimin 
përfundimtar të 15 prokurorëve, të cilët 
konkurrojnë për 15 vendet vakante në 
Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Statusi i vetting -ut për kandidatët e renditur për prokurorë në Prokurorinë  
e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar  

  Vendimi i KPK  Vendimi i IKP  Vendimi i KPA  

1. Altin Dumani  Konfirmuar nga KPK    
2. Anton Martini  Në proces rivlerësimi    
3. Elizabeta Imeraj  Në proces rivlerësimi    
4. Arben Kraja  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
5. Doloreza Musabelliu  Në proces rivlerësimi    
6. Klodian Braho  Konfirmuar nga KPK    
7. Enkeleda Millonai  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
8. Manjola Kajana  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK ankimuar në KPA  Në proces  
9. Edvin Kondili  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
10. Ened Nakuçi  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
11. Elida Kaçkini  Konfirmuar nga KPK    
12. Ndini Tavani  Në proces rivlerësimi    
13. Behar Dibra  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
14. Anita Jella  Në proces rivlerësimi    
15. Besnik Muçi  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK ankimuar në KPA  Në proces 

 

prokurorëve të renditur nga Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë për ngritje në detyrë 
në Prokuror inë e  Posaçme.  I  
rëndësishëm është fakti që Komisioni ka 
konfirmuar në detyrë të 10 prokurorët, 
të cilët janë paraqitur gjatë seancave 
dëgjimore. Deri tani asnjë nga 
prokurorët kandidatë për ngritje në 
detyrë në Prokurorinë e Posaçme, të 
cilët janë paraqitur përpara Komisionit 
nuk është shkarkuar, ndërkohë që për 5 
kandidatët e tjerë vetting-u ende nuk 
ka përfunduar.
Megjithëse këto vendime në drejtim të 
konfirmimit të kandidatëve për 
prokurorë të posaçëm janë të 
rëndësishme për plotësimin e 15 
vendeve vakante në Prokurorinë e 

Posaçme, duhet theksuar se rastet e 
apeluara dhe vendimet e Kolegjit të 
Posaçëm të Apelimit do të përcaktojnë 
në vazhdimësi ecurinë e këtij procesi. 
Deri tani nga 10 prokurorët e 
konfirmuar nga KPK, Institucioni i 
Komisionerëve Publikë ka ankimuar në 
Kolegjin e Posaçëm të Apelimit 
vendimet për 2 prej tyre, ndërkohë që 
për 5 prej tyre ka vendosur 
mosankimimin e vendimit të KPK-së. Sa 
i përket 3 prokurorëve të tjerë të 
konfirmuar së fundmi nga KPK, 
Institucioni i Komisionerëve Publikë do 
të vendosë gjatë përiudhës në vijim 
brenda afateve të parashikuara 
ligjore.



Rivlerësimi i gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të Rënda 
kandidatë për në Gjykatat e Posaçme Kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar me ritme më të ngadalta:  
30 dosje kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 

pritet ti kalojnë Gjykatave KKKO

Edhe gjyqtarët e Gjykatave të Krimeve 
të Rënda do të emërohen në mënyrë 
të përhershme në detyrë vetëm më 

Ashtu siç është evidentuar edhe më 
parë, krijimi i Gjykatave të Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar është konsideruar një 
proces i ndërlidhur me ngritjen e 
Prokurorisë së Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
Të dy organet kryesore për 
menaxhimin e sistemit gjyqësor dhe atij 
të prokurorisë, specifikisht Këshilli i 
Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë kanë ndërmarrë hapat e 
tyre në drejtim të koordinimit për 
ngritjen e harmonizuar të organeve të 
hetimit dhe gjykimit të veprave penale 
të korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

dhënien e vendimeve nga Komisioni i 
Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i 
Posaçëm i Apelimit (rastet e ankimuara). 
Në Raportin Vjetor "Mbi gjendjen e 
sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e 
Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 
2018" KLGJ informon mbi numrin e 
gjyqtarëve, të cilët kanë pranuar të 
nënshkruajnë deklaratat respektive për 
kufizimin e privatësisë. Bazuar në këtë 
raport, të gjithë gjyqtarët (14) e 
Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime 
të Rënda  kanë pranuar të japin 
pëlqimin për kufizimin e privatësisë, 
ndërkohë 8 nga 11 gjyqtarë të Gjykatës 
së Apelit për Krime të Rënda kanë 
pranuar të japin pëlqimin dhe 
dorëzojnë deklaratat respektive. 
Referuar numrit të përgjithshëm të 

gjyqtarëve në Gjykatat e Krimeve të 
Rënda (25 në total), numri i atyre, të 
cilët kanë pranuar kushtet mbi 
kufizimin e privatësisë, duke përfshirë 
këtu edhe familjarët e afërt të tyre 
është relativisht i konsiderueshëm. 
Aktualisht ende vetëm për 36% të 
gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të 
Rënda  KPK ka  përfunduar  
rivlerësimin, ndërkohë që pjesa tjetër 
e tyre janë ende në proces. KPK ka 
përfunduar rivlerësimin për pjesën më 
të madhe të gjyqtarëve të Gjykatës së 
Apelit për Krime të Rënda (rreth 
73%), ndërkohë që nga Gjykata e 
Shkallës së Parë për Krime të Rënda i 
është nënshtruar vetting-ut vetëm 1 
gjyqtar nga 14 gjyqtarë që ka kjo 
Gjykatë.
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 Statusi i vetting-ut për gjyqtarët e Gjykatës së Shkallës së Parë  të Krimeve të Rënda  

  Vendimi i KPK Vendimi i IKP Vendimi i KPA 

1. Sandër Simoni  Në proces rivlerësimi    
2. Ardit Mustafaj  Në proces rivlerësimi    
3. Irena Gjoka  Në proces rivlerësimi    
4. Daniela Shirka  Në proces rivlerësimi    
5. Etleva Deda  Në proces rivlerësimi    
6. Luan Hasneziri  Shkarkuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   
7. Flora Hajredinaj  Në proces rivlerësimi    
8. Fran Prendi  Në proces rivlerësimi    
9. Ilirjana Olldashi  Në proces rivlerësimi    
10. Liljana Baku  Në proces rivlerësimi    
11. Marsela Balili  Në proces rivlerësimi   
12. Bib Ndreca  Në proces rivlerësimi    
13. Miliana Muça Në proces rivlerësimi    
14. Klodian Kurushi  Në proces rivlerësimi    

 



Rëndësia e ngritjes së harmonizuar 
dhe në sinkron e Strukturës së 
Posaçmë kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar (SPAK) dhe 

Aktualisht mbi 30 dosja me 200 të 
paraburgosur (të pandehur), për 
çështje të korrupsionit dhe krimit të 
organizuar në Gjykatën e Krimeve të 
Rënda pritet ti kalojnë për shqyrtim 
Gjykatës së Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
Ndërkohë, Kryetari i Gjykatës së  
Shkallës së Parë për Krime të Rënda ka 
përmendur disa nga hapat më të 
rëndësishëm në këtë drejtim, duke 
përfshirë  marrjen  e  masave  
organizative, hartimin e Strategjisë për 
Buxhetin, ridimesionimin e sistemit të 
sigurisë dhe aftësimin e teknologjisë 
për servarat, rregjistrat si dhe 
emërtesat dhe togat e reja.
Ndërkohë ngritja, por në mënyrë të 
veçantë funksionimi i Gjykatave të 
Posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar, do të bazohet në 
përmbushjen e një sërë hapash ligjorë 
dhe administrativë. Përveç emërimit të 
gjyqtarëve në këto Gjykata, po kaq i 
rëndësishëm është edhe emërimi i 
kancelarëve, të cilët janë nëpunësit më 
të lartë të Gjykatës. Me një rol të 
rëndësishëm gjatë procesit të rekrutimit 
të nëpunësve dhe stafit administrativ në 
këto Gjykata duke përfshirë plotësimin 

Gjykatave të Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar 
është theksuar së fundmi edhe nga 
vetë Kryetari i Gjykatës së Shkallës 

së Parë për Krime të Rënda, i cili ka 
theksuar nevojën për konstituimin e 
njëkohshëm të Prokurorisë dhe 
Gjykatave të Posaçme.

 Statusi i vetting -ut për gjyqtarët e Gjykatës së Apelit p ër Krime  të Rënda  

  Vendimi i KPK  Vendimi i IKP  Vendimi i KPA  

1. Fehmi Petku  Shkarkuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar/ Ankimuar si subjekt  Në proces  

2. Gjovalin Pernoca  Në proces rivlerësimi    

3. Nertina Kosova  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK ankimuar në KPA  Konfirmuar nga KPA  

4. Dhurata Haveri  Në proces rivlerësimi    

5. Nure Dreni  Në proces rivlerësimi    

6. Saida Dollani  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   

7. Dhimitër Lara  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   

8. Sokol Binaj  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   

9. Gurali Brahimllari  Shkarkuar nga KPK    

10. Idriz Mulkurti  Shkarkuar nga KPK  Vendimi i  KPK i pa ankimuar   

11. Albana Boksi  Konfirmuar nga KPK  Vendimi i KPK i pa ankimuar   

 

Ashtu sikurse edhe në rastin e 
gjyqtarëve të Gjykatave të Krimeve të 
Rënda, edhe për kancelarët në detyrë 
në Gjykatat e Krimeve të Rënda është 
parashikuar vijimësia në detyrë, vetëm 
nëse këto të fundit japin pëlqimin për 
kontrollin periodik të llogarive të tyre 
bankare dhe telekomunikimeve vetjake. 
Në këtë mënyrë, KLGJ brenda gjashtë 
muajve nga krijimi duhet të verifikojë 
plotësimin e kushteve dhe kritereve 
ligjore të pozicionit të kancelarit, si dhe 
të bëjë verifikimin e figurës dhe të 
pasurisë së kancelarëve në detyrë.  
Nëse kancelari në detyrë nuk e kalon 
me sukses verifikimin e pasurisë, të 
figurës, kushteve dhe kritereve ligjore, 

e kushteve të sigurisë të parashikuara 
sipas legjislacionit.

Referuar Raportit  Vjetor të 
përmendur më lart, KLGJ ka filluar 
procesin e verifikimit paraprak të të 
gjithë kancelarëve në detyrë (37 
kancelarë), përfshirë ato të Gjykatave 
të Krimeve të Rënda (8 kancelarë nga 
gjykatat e Apeleve, 23 kancelarë nga 
Gjykatat e rretheve gjyqësore, 6 
kancelarë nga Gjykatat e Shkallëve të 
Para Administrative). Përmbushja e 
suksesshme e këtyre hapave përbën 
një proces mjaft thelbësor për fillimin 
e ushtrimit të aktivitetit të Gjykatave 
të Posaçme dhe realizimit të 
objektivave në drejtim të luftës kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

sipas ligjit, marrëdhëniet e punës të tij 
ndërpriten pasi vendimi i Këshillit 
bëhet i formës së prerë.
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Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor 
fillojnë procedurat për rekrutimin e stafit administrativ: 

Inagurimi i Polit të Drejtësisë i rëndësishëm 
për mbarvajtjen e aktivitetit të dy Këshillave

Megjithëse organet e reja të 
drejtësisë u konstituan në dhjetor të 
vitit 2018 një nga problematikat e 
lidhura me funksionimin e tyre ka qenë 
akomodimi i ambienteve të punës dhe 
aspekteve të tjera logjistike. Në 
mënyrë të veçantë, vështirësi në këtë 
drejtim ka patur Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë, një organ i ri i 
parash ikuar  në  kuadër  të  
ndryshimeve kushtetues, i cili e ka 
zhvilluar veprimtarinë e punës gjatë 
thuajse 8 muajsh pjesërisht në 
ambientet  e  Prokurorisë  së  
Përgjithshme dhe mbledhjet në zyrat 
e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
(aktualisht Këshillit të Lartë Gjyqësor). 
Pas diskutimit të disa variantesh mbi 
përcaktimin e ambienteve të punës, 
nëpërmjet një vendimi të muajit prill 
2019, Këshilli i Ministrave ka vendosur 
për fillimin e procedurave për 
programin e integruar të zhvillimit të 
quajtuar “Poli i Drejtësisë”. Nëpërmjet 
këtij programi ndër të tjera synohet 
zhvillimi i një zone urbane në funksion 
të krijimit të një blloku të integruar 
infrastrukture për akomodimin e 
institucioneve të qeverisjes së sistemit 
të drejtësisë si edhe të institucioneve të 
tjera të interesuara, me qëllim 
mbështetjen e këtyre institucioneve me 
infrastrukturën e nevojshme dhe 
bashkëkohore, në mënyrën më të 
shpejtë të mundshme. Godina, e cila 
është  ndër tuar  nga Dhoma 
Kombëtare e Avokatisë, është 
përcaktuar si pjesë integrale e 
zhvillimit të programit. Me qëllim 
sigurimin e ambienteve/zyrave të 
punës dhe të përfaqësimit do të 
akomohen përveç Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë edhe disa institucione të 

Një nga problematikat e tjera të 
institucioneve të reja të drejtësisë ka 
qenë edhe alokimi i buxhetit dhe 
miratimi i strukturës organike. Në 26 
shkurt të këtij viti, Kuvendi i Shqipërisë 
miratoi me 72 vota pro dhe asnjë 
kundër strukturën e Këshillit të Lartë të 

Pallati i ri i Drejtësisë, i quajtuar 
ndryshe Poli i Drejtësisë u inagurua në 
një ceremoni zyrtare të zhvilluar në 22 
korrik 2019, 3 vjet nga miratimi i 
ndryshimeve kushtetuese,  me 
pjesëmarrjen e përfaqësueve vendas 
dhe ndërkombëtarë, duke përfshirë të 
ngarkuarën me punë të SHBA-ve në 
Tiranë Leyla Moses-Ones, shefen e 
ONM-s Genoveva Ruiz Calavera, 
Ministren e Drejtësisë Etilda Gjonaj si 
dhe drejtuesit e KLP, KLGJ dhe Shkollës 
së Magjistraturës. Gjatë kësaj 
ceremonie u betuan gjithashtu edhe 
16 magjistratë të rinj.

tjera duke përfshirë, Këshillin e Lartë 
Gjyqësor, Inspektorin e Lartë të 
Dre j të s i së  dhe  Shko l l ën  e  
Magjistraturës.

Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, të cilat përbëhen 
respektivisht nga 65 dhe 125 
persona. Pavarësisht mungesës 
financiare dhe njerëzore KLP duke 
filluar që nga muaji janar deri në 
korrik 2019 ka kryer dhe përfunduar 
disa nga kompetencat më të 
rëndësishme, siç  kanë qenë 
procedurat në drejtim të përzgjedhjes 
së prokurorëve në Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar. Vetëm gjatë 
muajit qershor 2019 është alokuar 
buxheti për këtë institucion, ndërkohë 
që gjatë muajit gusht 2019, KLP ka 
publikuar në faqen zyrtare të 
institucionit vendet e para vakante, të 
cilat përfshijnë pozicione të 
rëndësishme në administratën e këtij 
organi. Ndërkohë gjatë ditëve në 
vijim KLP ka njoftuar për rezultatet e 
verifikimit paraprak për lëvizjet 
paralele në kategorinë ekzekutive, 
duke përcaktuar edhe datat e 
intervistave me gojë. 

Pozicioni  Drejtoria/Sektori/Njësia  
Nr. i 

pozicioneve  
Specialist i Administratë Protokollit  Drejtoria e Shërbimeve të Mirëmbajtjes  1 
Specialistë të Dokumentimit të 
Seancave  

Sektori i Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e 
Shërbimeve të Mirëmbajtjes  

2 

Përgjegjës Sektori në Sektorin e 
Financës  

Drejtoria Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore, në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse 
në Këshillin e Lartë të Prokurorisë  

- 

Këshilltar  
Njësia e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin 
e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë  

1 

Këshilltarë  
Njësia e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin 
e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë  

5 

Specialistë të burimeve njerëzore  - 2 

Specialistë  

Sektori i Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të 
Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të 
Prokurorisë  

2 

Specialist i IT -së 
Sektori i Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e 
Shërbime ve të Mirëmbajtjes  

1 
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Përcaktimi përfundimtar i ambienteve 
të punës, alokimi i buxhetit si dhe 
rekrutimi  i  stafit  të KLP-së 
konsiderohen faktorë të rëndësishëm 

Nga ana tjetër edhe Këshilli i Lartë 
Gjyqësor ka publikuar në faqen 
zyrtare të institucionit shpalljet për 
thirrje për pranim në konkurrim në 
kategorinë e nivelit të lartë drejtues si 
edhe nëpërmjet procedurës së lëvizjes 
paralele, të ngritjes në detyrë dhe të 
pranimit nga jashtë shërbimit civil, për 
kategorinë niveli i mesëm drejtues.

Pozicioni  Drejtoria/Sektori/Njësia  
Nr. i 

pozicioneve  

Drejtor Departamenti  
Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
Administrative/Këshilli i Lartë Gjyqësor  

1 

Këshilltar  
Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme/Këshilli 
i Lartë Gjyqësor  

8 

 

për të mbështetur organizimin e 
veprimtarisë së një prej institucioneve 
të reja dhe më të rëndësishme në 
sistemin e drejtësisë. Ndërkohë, 
përmbushja e këtyre aspekteve në 
drejtim të disa nga institucioneve më të 

rëndësishme të drejtësisë do të ketë 
ndikim në koordinimin  dhe 
mbarvajtjen e përgjithshme të 
veprimtarisë së këtyre organeve si 
edhe efiçensës në veprimtarinë e 
përditshme administrative.
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Ky buletin realizohet nË 
kuadËr tË projektit: Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi 
nëpërmjet monitorimit, 
vlerësimit dhe komunikimit të 
procesit të ngritjes dhe 
funksionimit të institucioneve 
për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar

Fondacioni 
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Projekt i f inancuar nga: 

Reforma në sistemin e 
drejtësisë është një nga 
reformat më të thella dhe 
gjithëpërfshirësë të ndërmarra 
në Shqipëri në vitet e fundit, e 
cila synon të adresojë 
problemin e hetimit të 
korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, të evidentuara ndër 
pengesat kryesore për 
zhvillimin e metejshëm 
ekonomiko shoqëror të vendit 
dhe për antarësimin në 
Bashkimin Evropian. Një nga 
komponentët kryesorë të kësaj 
reforme është ngritja e 
institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e 
organizuar. 

Gjatë periudhës Korrik 2019 – 
Prill 2019 Qendra për Studimin 
e Demokracisë dhe Qeverisjes 
(CSDG) do të punojë për 
zbatimin e projektit të 
mbështetur nga Fondacioni 
Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë “ Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi nëpërmjet 
monitorimit, vlerësimit dhe 
komunikimit të procesit të 
ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e 
organizuar”. 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN

Kohëzgjatja

Qëllimi 
i Projektit

Objektivat 
e Projektit

Institucionet 
e reformës 
në drejtësi, 
fokusi i Projektit

Produktet 
e Projektit

Rezultatet 
e pritshme 

Përfituesit 
kryesorë

Korrik 2019 – Prill 2020

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

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

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

• Të ndërveprojë me palët e interesuara nëpërmjet advokimit dhe mbështetjes 
së autoriteteve shtetërore përgjegjëse për zbatimin e reformës në drejtësi.

• Të informojë dhe ndërgjegjësojë qytetarët dhe palë të interesuara mbi 
procesin e krijimit dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

• Prokuroria e Posaçme 
• SPAK një strukturë e cila përbëhet nga dy komponentë: 

• Byroja Kombëtare e Hetimit

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

• Përgatitja e katër Buletineve Informuese, një në çdo tre muaj, nën titullin 
“SPAK Monitor”
• Përgatitja e Broshurave Informative, në çdo dy-tre javë, nën titullin “SPAK Info”

• Zhvillimi i 3 Tryezave Tematike 

• Hartimi i Strategjisë së Angazhimit të Palëve të Interesit (SAPI)
• Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese e 
informuese

• Përgatitja dhe prezantimi i Web Project – SPAK
• Përgatitja e një Plani Komunikimi

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 

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

• Monitorimi i saktë dhe gjithëpërfshirës i të gjitha hapave ligjore dhe 
administrativë për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 

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

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

Programi/
Fusha e zbatimit 

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

Nevoja e zbatimit 
të këtij Projekti

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

Instrumentat 
dhe mekanizmat 

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