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Përmbledhje Ekzekutive 
 

Raporti i Monitorimit të performancës së komunikimit me publikun nga Institucionet e reja 
të Sistemit të Drejtësisë është kryer nga CSDG - Qendra për Studimin e Demokracisë 
dhe Qeverisjes në kuadër të Projektit “Mbështetja e zbatimit të reformës në drejtësi 
nëpërmjet monitorimit dhe vlerësimit të SPAK dhe Gjykatave të Posaçme”. 
 
Pas krijimit të strategjisë së komunikimit të këtyre institucioneve dhe vendosjes në kornizë 
strategjike të të gjitha parametrave të komunikimit, vjen raporti i parë i monitorimit për vitin 
2020. Ky raport është bazuar në situatën paraprake të komunikimit, muajt Janar-Shtator 
2020, dhe situatën aktuale të komunikimit që përfshin muajt Tetor-Dhjetor 2020. 
 
Përmes këtij raporti janë evidentuar qartë aftësitë dhe gatishmëria e secilit institucion për 
të komunikuar me publikun në mënyrë transparente dhe mbi të gjitha në mënyrë të 
përgjegjëshme. Kriteri kryesor ku është bazuar ky komunikim është fakti që institucionet 
e drejtësisë kanë detyrimin ligjor për të komunikuar me publikun, në bazë të Ligjit për të 
Drejtën e Informimit, por mbi të gjitha kanë detyrimin që të jenë transparentë dhe të 
përgjegjshëm për të komunikuar me publikun si taksapagues dhe qytetarë të Republikës 
së Shqipërisë. Kjo formë komunikimi jo vetëm definohet qartë në Indikatorët Kryesorë të 
Performancës së institucioneve, por edhe në faktin që një komunikim i përgjegjshëm me 
publikun forcon besimin e qytetarëve tek institucionet e drejtësisë dhe jo vetëm.  
 
Në këtë kontekst është analizuar edhe Komunikimi Strategjik duke u ngritur nga 
Komunikim Publik ose Marrëdhënie Publike në Komunikim me Publikun, si një formë 
sipërore dhe gjithëpërfshirëse e komunikimit.  
 
Në këtë kuadër vihet re se Instucionet e reja të Sistemit të Drejtësisë kanë përgjithësisht 
dëshirën dhe vullnetin për të kryer një komunikim të përgjegjshëm me publikun. Ky është 
gur-themeli mbi të cilin do të bazohet edhe veprimtaria e tyre në të ardhmen për të rritur 
performancën institucionale.  
 
Pavarësisht dëshirës së mirë, për shkaqe nga më të ndryshmet, të cilat analizohen në 
mënyrë të detajuar në raport dhe përmenden shkurtimisht në këtë Përmbledhje 
Ekzekutive sigurisht, jo të gjitha institucionet kanë performuar në të njëjtën cilësi.  
 
Bazuar në kornizën institucionale dhe përgjegjësinë që kanë institucionet ndahen në dy 
kategori kryesore, institucionet eprore dhe institucionet vartësie. Këshilli i Lartë Gjyqësor 
dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë konsiderohen si maja e piramidës së sistemit të ri të 
Gjyqësorit dhe Prokurorisë. Ky përkufizim i dhënë nga ligji i vendos këto institucione në 
një pozicion sipëror, por njëkohësisht edhe shumë delikat në kuadër të përgjegjësisë që 
kanë kundrejt publikut.  
 
Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë dhe Apelit; SPAK dhe BKH konsiderohen si 
institucione vartësie. Përgjegjshmëria institucionale kundrejt sistemit të drejtësisë tek këto 
institucione është më e vogël se KLGJ dhe KLP, por përgjegjshmëria që kanë kundrejt 
publikut, për shkak edhe të marrëdhënieve të drejtë për drejta me publikun, i vendos 
përpara një përgjegjësie edhe më të madhe. Kjo bën që fokusi krysor i publikut të 
vendoset tek Gjykatat e Posaçme; SPAK dhe BKH pasi edhe kontakti i përditshëm është 
më i madh.
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Parë në këtë konstekst, Komunikimi Strategjik me Publikun i KLGJ dhe KLP për vitin 2020 
është në përputhje totale me Strategjinë e Komunikimit dhe praktikat më të mira. Të dy 
këto institucione kanë një kornizë të qartë dhe të saktë komunikimi me publikun, të cilën 
e zbatojnë në përditshmëri dhe me përpikmëri. Për shkak të kompetencave dhe 
detyrimeve që i përcakton ligji, këto dy institucione kanë në një farë mënyre përgjegjësi 
ndaj institucioneve të tjera poshtë tyre. Të dy këto institucione e kanë zbatuar më së miri 
edhe këtë pjesë të komunikimit duke u kujdesur që të jenë pjesë e diskursit publik jo vetëm 
për veten e tyre, por edhe duke u bërë pjesë e komunikimit më të gjerë që përfshin edhe 
institucionet e vartësisë.  
 
Parë në kuadër të ngritjes së sistemeve të komunikimit, trajnimit të stafit etj, të dy këto 
institucione tejkalojnë pritshmëritë dhe e kanë ngritur komunikimin në një shkallë sipërore 
krahasuar me institucionet e tjera. Sigurisht që edhe këto dy institucione kanë pika ku 
mund dhe duhet ta përmirësojnë performancën e tyre publike, siç shpjegohet edhe më 
poshtë në këtë material.  
 
Përsa i takon atyre që i konsiderojmë si institucione vartësie, për arsye metodologjie, 
bazuar në karakteristikat specifike të secilit institucion, ndahen Gjykatat e Posaçme 
(Shkalla e Parë dhe Apeli) dhe SPAK së bashku me BKH.  
 
Duke analizuar Komunikimin me Publikun të Gjykatave të Posaçme, vihet re se 
performanca e këtyre dy institucioneve mund të konsiderohet shumë e mirë. Mënyra 
kryesore që gjykata komunikon me publikun është përmes vetë institucionit dhe mënyrës 
se si përcjell informacionin tek publiku. Në këtë kuadër të dyja këto gjykata e kanë kryer 
shumë mirë detyrën e tyre ndaj publikut. Gjykata kanë ngritur sisteme funksionale 
informimi në faqet e tyre zyrtare duke i mundësuar publikut të gjerë që të mësojë në 
mënyrë transparente se çfarë ndodh në gjykatë. Këto sisteme i japin mundësi edhe 
publikut të specializuar (studiuesve, studentëve, aktorëve të ndryshëm të sistemit 
gjyqësor) që të marrin informacione dhe statistika pothuajse në kohë reale. Punonjësit e 
ngarkuar për komunikimin në këto gjykata kanë trajnimin e duhur për të kryer detyrën dhe 
njëkohësisht kanë një kornizë shumë të mirë rregullatore dhe institucionale të përcaktuar 
qartë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.  
 
Për sa i takon SPAK dhe BKH, duke marrë në konsideratë ngarkesën e lartë të punës, 
por edhe pritshmëritë e publikut, performanca e komunikimit nuk është në nivelet e 
prishme. Kjo krahasuar me Strategjinë e Komunikimit me Publikun të këtyre 
institucioneve, por edhe duke i krahasuar me institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë. 
Në të dy këto institucione ekziston vullneti pozitiv për të komunikuar me publikun në 
mënyrë të përgjegjshme dhe transparente, por mungon aftësia duke bërë që komunikimi 
i deritanishëm të jetë kaotik dhe në disa raste, edhe problematik. Kjo nxjerr në pah 
mungesën e personave me njohuritë përkatëse në fushën e komunikimit; mungesën e një 
ideje të qartë në lidhje me komunikimin; mungesë komunikimi të brendshëm; mungesë të 
mjeteve të komunikimit. Sigurisht, siç është përmendur edhe më sipër, shkaku kryesor që 
evidentohet në këtë situatë është ngarkesa e madhe e punës që kanë këto dy institucione.  
 
Në analizën e mënyrës së komunikimit të kryer nga SPAK gjatë vitit 2020 vihet re se ka 
një orientim shumë të mirë në lidhje me procedurat e brendshme dhe komunikimin me 
publikun për ngjarje që kanë të bëjnë me punën administrative të institucionit. Ndërsa 
çështjet që kanë lidhje me publikun dhe me pritshmëritë që publiku ka kundrejt këtij 
institucioni, vihet re që mungon koordinimi. 
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Kjo mungesë është plotësuar në disa raste përmes komunikimeve të kryera nga KLP, por 
duhet që vetë institucioni të marrë një rol më aktiv në këto çështje.  
 
Pothuajse e njëjta situatë vihet re edhe në performancën e BKH ku fokusi maksimal i jepet 
komunikimeve administrative dhe jo komunikimeve me publikun. Edhe në këtë institucion 
vihet re se mungon stafi i trajnuar për komunikimin e publikun duke bërë që puna e 
institucionit të eklipsohet dhe shpesh herë të përvetësohet nga institucione të tjera.  
 
Ajo që vihet re në të gjitha Institucionet e reja të Sistemit të Drejtësisë është mungesa e 
komunikimit direkt me publikun përmes rrjeteve sociale apo aktiviteteve të hapura me 
publikun. Edhe pse kjo formë komunikimi shihet si me “rrezikshmëri të lartë” nga 
institucionet, me zhvillimet e fundit në fushën e komunikimit, do të kthehet në një 
domosdoshmëri në një moment apo në një tjetër. Për këtë arsye do të ishte më mirë që 
institucionet e reja të fillojnë ta përqafojnë dalëngadalë këtë formë komunikimi për të 
krijuar bazat e saj gradualisht.  
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Tabelë përmbledhëse e vlerësimit të Institucioneve1 
 

Objektivat e vendosura / Institucioni KLP SPAK BKH KLGJ 
Gjykata  
Shkalla I  

Gjykata e 
Apelit 

Procese 

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

5 3 3 5 5 5 

Komunikim konstant me publikun dhe mediat 5 4 2 5 5 5 

Libri i identitetit të markës 3 1 1 4 4 4 

Staf i trajnuar 5 1 1 5 5 5 

Aktivitete 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme 5 2 1 5 3 3 

Informim proaktiv  5 3 1 5 5 5 

Organizimi konferencave për shtyp  5 1 1 3 n /a n /a 

Pjesëmarrja në aktivitete 5 1 1 5 n/a n/a 

Komunikim direkt me publikun përmes takimeve (seanca publike) n/a 1 1 n/a 5 5 

Ditë të hapura me publikun n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Produkte në fushën e komunikimit 

Njerëz të kualifikuar 5 1 1 5 5 5 

Sisteme të ngritura 2 1 1 5 5 5 

Komunikime të kryera 5 3 1 5 5 5 

Vendosja e sinjalistikës 1 1 1 5 5 5 

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 1 1 1 5 5 5 

Publikimi periodik i statistikave  4 3 3 5 5 5 

                                                             
1 Metodologjia e vlerësimit: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
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Hyrje  

 

Mungesa e Komunikimit Strategjik konsiderohet si një nga mangësitë funksionale të 
sistemit të mëparshëm të drejtësisë në Shqipëri. Me hartimin e strategjive të 
komunikimit dhe planeve të veprimit ka ndryshuar edhe qasja e institucioneve të reja 
kundrejt marrëdhënieve me publikun, të cilat tashmë shihen si një vlerë e shtuar e 
institucionit. Por që kjo qasje të funksionojë kërkon një sistem të qëndrueshëm, i cili 
do të zhvillohet paralelisht me institucionin duke korrigjuar dhe përmirësuar veten. 

Në këto kushte, ngritja e një sistemi të monitorimit të performancës të institucioneve 
kundrejt Komunikimit Strategjik me Publikun, merr një rëndësi të veçantë pasi jo vetëm 
do të kontrollojë mirëfunksionimin e strategjisë, por do të shërbejë edhe si mekanizëm 
vetëkorrektimi dhe përmirësimi. Bazuar në Strategjinë e Komunikimit, parimet mbi të 
cilat do të shqyrtohet efektiviteti i komunikimit strategjik me publikun janë: 
 

 Informimi i publikut, jo vetëm për proceset e ndjekura dhe trajtuara, por edhe 
për veprimtarinë e institucionit në tërësi. 

 Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit në dispozicion, përfshirë 
teknologjitë e reja, si dhe të përditësimi i Strategjisë së Komunikimit në zbatim 
të zhvillimeve të reja sociale dhe teknologjike. 

 Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën 
e duhur (publiku i gjerë, media, gjyqtarët dhe prokurorët, politikanët, avokatët, 
studentët, palët në proces, grupet e interesit dhe jo vetëm). 

 Identifikimi i situatave në të cilat çdo grup i synuar duhet të marrë informacion. 
 Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë. 

  
Secili nga parimet e mësipërme do të shqyrtohet duke e krahasuar edhe me shtyllat e 
komunikimit të përcaktuara në Strategjinë e Komunikimit me Publikun të institucionit. 
Kjo strategji i është dorëzuar institucionit dhe tashmë duhet të jetë vënë në zbatim. 
Shtyllat e Strategjisë përcaktojnë edhe principet kryesore ku duhet të bazohem 
institucionet e reja të drejtësisë për të pasur një  komunikim transparent dhe të 
përgjegjshëm me publikun. 
 
  
Shtyllat e komunikimit ku bazohet monitorimi janë: 
 

 Përgjegjshmëria; 
 Transparenca; 
 Qartësia në komunikim; 
 Disponibiliteti dhe ndërveprimi; 
 Aksesueshmëria, kuptueshmëria dhe përshtatshmëria; 
 Mos përfshirja në politikën ndërpartiake.
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Metodologjia  
 
 
Monitorimi i performancës të Institucioneve të reja të Drejtësisë është kryer nga CSDG 
- Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes përmes një metodologjie 
transparente duke ndërthurur kërkimin sasior me atë cilësor të strukturuar në disa 
faza. Fillimisht është zhvilluar një monitorim dhe analizë paraprake e situatës së 
komunikimit të institucioneve duke marrë në konsideratë tipologjinë e institucionit dhe 
mënyrën aktuale të komunikimit.  
 
Bazuar në këtë monitorim fillestar, duke marrë në konsideratë Strategjinë e 
Komunikimit me Publikun; si dhe duke analizuar praktikat më të mira, janë përcaktuar 
kriteret bazë të monitorimit dhe analizës së performancës së institucioneve. Duke 
përcaktuar qartë Indikatorët Kryesorë të Performancës dhe kapacitetin maksimal të 
secilit institucion ka nisur puna konkrete për monitorimin dhe analizën. Në këtë analizë 
ka ndikuar edhe korniza institucionale e secilit prej institucioneve duke u bazuar në 
detyrat konkrete të secilit prej tyre.  
 
Metodologjia e monitorimit është bazuar në analizën paraprake të secilit institucion 
dhe më pas është kaluar në monitorimin e tij periodik (ditor dhe javor). Monitorimi 
sasior përfshin sasinë e publikimeve të kryera nga vetë institucioni si dhe 
shumëfishimin që kanë pasur ato përmes organeve të medias. Ndërkohë monitorimi 
cilësor përfshin një analizë më të hollësishme të cilësisë së komunikimit bazuar në 
Indikatorët Kryesorë të Performancës; në llojin dhe cilësinë e veprimeve të kryera; si 
dhe në shumëfishimin e tyre përmes mediave.  
 
Duke kombinuar këto dy metoda monitorimi është arritur të përcaktohen qartë nëse 
veprimtaritë e kryera nga institucionet në fushën e komunikimit janë në përputhje me 
Strategjinë e Komunikimit me Publikun dhe Praktikat më të mira.  
 
Në përfundim të analizës të kryer përmes kësaj metodologjie monitorimi jemi në 
gjendje që të evidentojë jo vetëm pikat e forta të institucioneve në fushën e 
komunikimit, por edhe të zbulojmë pikat e dobëta dhe të sugjerojmë mënyra për 
përmirësimin e tyre.  
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Monitorimi për Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) 
 

Bazuar në Strategjinë e Komunikimit me Publikun, të dakordësuar me Këshillin e Lartë 
të Prokurorisë; në praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare; por edhe në 
kriteret e vendosura bashkërisht me vetë institucionin, Komunikimi i deritanishëm i 
KLP-së konsiderohet që i përmbush më së miri kriteret bazë të performancës 
institucionale. Në përgjithësi, komunikimi i institucionit me publikun ka qenë në 
parametra shumë të lartë, duke shfaqur integritet, qartësi dhe transparencë.  
 
Bazuar në indikatorët e performacës, komunikimi strategjik me publikun i kryer nga 
KLP merr vlerësim maksimal. Komunikimet e institucionit, si dhe marrëdhënia e 
ndërtuar prej KLP me publikun dhe mediat, janë në përputhje me bazat e strategjisë 
të komunikimit me publikun. Institucioni ka krijuar një lidhje reale me median, si një 
nga mjetet kryesore të komunikimit masiv dhe e ka përdorur këtë mjet për të 
shpërndarë mesazhin tek publiku në mënyrën e duhur.  
 
Njoftimet e publikuara nga KLP kanë gjetur publikim përgjithësisht pozitiv në median 
shqiptare. Gazetarët dhe palët e interesuara kanë qasje shumë pozitive ndaj 
institucionit dhe kanë treguar mbështetjen e tyre. Kjo është një bazë e mirë mbi të 
cilën mund të hidhen hapa të mëtejshëm për përmirësimin e situatës. Edhe vetë 
insitucioni ka treguar vullnet dhe gatishmëri të lartë për t’iu përgjigjur kërkesave për 
informacion të publikut, mediave, por edhe duke treguar inciativë personale. Prezenca 
e kreut të institucionit në Media dhe debatet publike është një vlerë e shtuar, e cila 
ndihmon në formimin e kornizës të komunikimit të institucionit si dhe rrit performancën 
e tij në sytë e publikut.  
 
Në përputhje edhe me kornizën ligjore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka marrë rolin që 
i takon në fushën e komunikimit me publikun. KLP është pozicionuar në krye të 
piramidës të prokurorisë, duke e fokusuar komunikimin strategjik me publikun në 
çështjet madhore të sistemit të prokurorisë dhe duke qendruar mbi palët. Roli proaktiv 
që ka marrë KLP në këtë situatë ka ndihmuar të forcohet besimi i publikut tek 
institucioni i prokurorisë.  
 
Parë në këndvështrimin e komunikimit strategjik, KLP ka shërbyer si “fija e artë” që ka 
krijuar lidhjen mes institucioneve të reja të prokurorisë. Duke marrë një rol proaktiv, 
KLP ka ndërhyrë në mënyrën dhe formën e duhur për të shpjeguar çështje apo për të 
orientuar debatin publik në tema që nuk prekin vetëm institucionin, por të gjithë 
sistemin. Në këtë mënyrë janë ndihmuar edhe institucione të tjera, të cilat nuk kanë 
pasur aftësinë ose mundësinë për të plotësuar të gjitha aspektet e komunikimit 
strategjik me publikun. Kjo është një vlerë pozitive, e cila duhet të vijojë edhe në të 
ardhmen.  
 
Procesi i rekrutimit të stafit të institucionit ka qenë shumë transparent, duke paraqitur 
një performancë shumë të mirë në këtë prizëm.  
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Komunikimi strategjik i Këshillit të Lartë të Prokurorisë 
 

Faqja online 

 
Faqja online, si dritarja kryesore e komunikimit të këtij institucioni me publikun, është 
hapur në kohë dhe është funksionale. Në këtë faqe janë pasqyruar në mënyrë korrekte 
të gjitha kërkesat ligjore në kuadër të komunikimit institucional dhe jo vetëm. Faqja 
online e KLP përmban një mori informacionesh të vlefshme për personat e interesuar 
dhe publikun e gjerë. Në këtë faqe janë pasqyruar më së miri të gjitha aktivitetet e 
institucionit, por edhe struktura administrative e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 
Pasqyrimi me korrektesë i të gjitha informacioneve, përfshirë raportet periodike për 
institucionet monitoruese apo struktura e detajuar e institucionit, duhen parë në 
këndvështrim tepër pozitiv dhe duhen inkurajuar që të kthehen në një standard edhe 
për institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë.  
 
Të gjitha aktet dhe vendimet janë publikuar në mënyrë transparente dhe në kohën e 
duhur, duke mbajtur një strukturë të qartë informuese. Edhe publikimet për vendet 
vakante janë kryer në formën më të mirë të mundëshme duke garantuar transparencë 
dhe besueshmëri tek publiku.  
 
Në faqen e internetit të KLP është arritur që të bëhet ndarja e lajmeve dhe njoftimeve 
të ndryshme, duke i kategorizuar sipas grupit të synuar për komunikim dhe tipologjisë 
së materialit të publikuar. Kjo krijon lehtësi në komunikim, ndihmon personat e 
interesuar për të gjetur materiale të caktuara dhe mbi të gjithë forcon indentitetin e 
institucionit.  
 
 

Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizën e mënyrës së zbatimit të Strategjisë së Komunikimit, vihet re se Këshilli i 

Lartë i Prokurorisë është i hapur për të përdorur të gjitha mjetet tradicionale të 

komunikimit që ka në dispozicion. E vetmja mungesë është përdorimi i rrjeteve sociale. 

Numri i njerëzve që përdorin rrjetet sociale dhe mbi të gjitha mënyra se si i përdorin, 

e ka kthyer përdorimin e tyre pothuajse në një domosdoshmëri dhe përdorimi i këtyre 

rrjeteve nga ana e instucionit do të ishte një hap pozitiv.  

 

Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën 

e duhur  

 

Në analizën e aplikimit të Strategjisë së Komunikimit nga KLP, vihet re se institucioni 

përdor me kujdes forma të ndryshme të komunikimit, duke përshtatur mesazhin me 

audiencën me të cilën po komunikon. Ky është një hap përpara për të gjithë 

institucionet e reja të sistemit të drejtësisë. Në këtë aspekt, vihet re edhe një 

protagonizëm pozitiv i institucionit kundrejt qasjes strategjike të komunikimit.  
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Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë tek publiku është tepër i 

rëndësishëm në zbatimin e strategjisë së komunikimit. Parë në këtë këndvështrim, 

mesazhet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë të përcaktuara qartë dhe siç është 

theksuar edhe më sipër, i drejtohen në mënyrë korrekte audiencave të caktuara.  

Mesazhet për publikun kanë qenë të qarta dhe të kuptueshme dhe ky është një aspekt 

pozitiv i komunikimit strategjik.  

 

Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe një nga pikat më të rëndësishme për të rritur 

besimin e publikut kundrejt institucionit dhe institucioneve të reja të drejtësisë në 

përgjithësi. Në këtë kuadër, KLP ka treguar një nivel shumë të lartë transparence, 

duke u shndërruar edhe në një shembull pozitiv për institucionet e tjera.  

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka treguar gatishmëri dhe iniciativë të lartë për të zënë 

rolin që i takon në fushën e komunikimit strategjik të institucionit të prokurorisë në 

përgjithësi. Në disa raste KLP ka marrë rolin kryesor në komunikim duke ndihmuar 

edhe institucione të tjera, si për shembull SPAK.  

Gatishmëria e institucionit për t’iu përgjigjur kërkesave të publikut apo të medias ka 

qenë e lartë, duke treguar transparencë dhe gatishmëri.  

Dëshira e mirë për të marrë rolin mbrojtës ndaj institucioneve të tjera, ka bërë që 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë të marrë edhe veprime në kufijtë e kompetencave të saj, 

siç është “tërheqja e vëmendjes” ndaj një emisioni investigativ. Ky veprim i KLP është 

në tejkalim të kompetencave të institucionit edhe pse qëllimi për të cilin është marrë 

është mbrojtja e integritetit të prokurorëve. Gjithsesi, ky veprim ka sjellë reagime jo 

pozitive në komunitetin e gazetarëve, duke ndikuar në një farë mënyre në 

marrëdhëniet me mediat.  

 

Seancat Plenare 

 

Seancat Plenare të institucionit dhe vendimet e marra prej tyre kanë qenë 

transparente dhe të hapura për publikun e gjerë. Të gjitha vendimet e marra janë 

pasqyruar në mënyrë korrekte dhe të shpejtë në faqen online të institucionit. Vendimet 

publikohen në formatin e tyre origjinal me firmat e pjesëmarrësve në mbledhje.  

 

Raporti vjetor 

 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor të 

institucionit në gjuhën shqip dhe anglisht. Raporti Vjetor garanton një nivel maksimal 

transparence dhe në të janë përshkruar në mënyrë të detajuar të gjitha aktivitetet e 
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kryera nga institucioni, si dhe planet për të ardhmen. Raporti Vjetor 2020 nuk është 

publikuar ende.  

 

Programi i transparencës 

 

Programi i transparencës të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është publikuar në një 

vend të dukshëm në faqen online dhe përmban të gjitha kriteret e kërkuara nga Ligji 

për të Drejtën e Informimit.  

 

Lidhjet me Institucionet e tjera 

 

KLP ka publikuar në faqen e saj zyrtare në një seksion të veçantë, lidhjet me 

institucionet e tjera, të cilat shërbejnë për të koordinuar informacionin mes 

institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Ky është një hap i nevojshëm për të rritur 

transparencën e institucionit dhe jo vetëm.  

 

Mos përfshirja në politikë 

 
Edhe pse në mënyrë të përsëritur politika është përpjekur që të përfshijë KLP në 
axhendën e saj të komunikimit, institucioni ka arritur të shmangë përfshirjen. Përmes 
komunikimit transparent dhe të përgjegjshëm, KLP ka arritur të mbajë balancat mes 
komunikimit me publikun dhe paanësisë politike. Edhe në rastet kur është sulmuar 
politikisht, KLP ka mbajtur distancën e duhur.  
 
 

 

Njoftim per 
publikun

44%

Njoftime 
punesimi 

sherbimi civil
28%

Njoftime 
punesimi ne 

drejtesi
7%

Seanca plenare
21%

NJOFTIMET NË WEBSITE
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Matrica e komunikimit 
 

 

 

• Institucioni ka qendruar 
mbi palët dhe ka treguar 
paanësi në komunikim 
dhe qendrime

• Është konform të 
gjitha parametrave 
të Strategjisë së 
Komunikimit

• Komunikimi i 
institucionit është i 
qartë. Përfaqësuesit e 
institucionit janë 
disponibël për të 
komunikuar me 
publikun

• Institucioni ka 
treguar 
përgjegjshmëri të 
lartë dhe 
transparencë 
maksimale në 
komunikim

Përgjegjshmëria 
& Transparenca

Qartësia & 
Disponibiliteti

Paanësia
Aksesueshmëria

&
Kuptueshmëria 
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Vlerësimi 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 5 5 5 5 5 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 5 5 5 5 5 5 
Libri i identitetit të markës 2 2 NA NA NA 3 

Staf i trajnuar 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme 5 5 5 5 5 5 

Informim proaktiv  5 5 5 5 5 5 
Organizimi konferencave për shtyp  3 5 5 5 5 5 

Pjesëmarrja në aktivitete 5 5 5 5 5 5 
Komunikim direkt me publikun përmes 
takimeve 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ditë të hapura me publikun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 

 
Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 5 5 5 5 5 5 

Sisteme të ngritura N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Komunikime të kryera 5 5 5 5 5 5 

Vendosja e sinjalistikës N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
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Monitorimi për SPAK 

 

Bazuar në Strategjinë e Komunikimit me Publikun të prezantuar për institucionin, në 
praktikat më të mira ndërkombëtare, por edhe në kriteret e vendosura bashkërisht me 
vetë institucionin, komunikimi i deritanishëm i SPAK konsiderohet që i përmbush kriteret 
bazë të performancës institucionale, me disa probleme që mund të zgjidhen me rritjen 
dhe eksperiencën e institucionit. 
  
Bazuar në indikatorët e performancës, komunikimi i SPAK me Publikun është i 
përgjegjshëm duke marrë vlerësim maksimal për këtë kriter. Të gjitha komunikimet kanë 
qenë brenda parametrave dhe normave etike dhe ligjore, duke pasur në bazë të tyre 
qëllimin për të informuar publikun.  
 
SPAK ka lidhur marrëveshje të rëndësishme me të gjitha institucionet shtetërore dhe këto 
marrëveshje janë publikuar gjerësisht në media, duke krijuar një frymë pozitive dhe 
bashkëpunuese për institucionin. 
 
Njoftimet e publikuara nga SPAK kanë gjetur publikim përgjithësisht pozitiv në mendia 
shqiptare, me përjashtim të disa rasteve sporadike, të cilat do të shtjellohen në vijim. 
Gazetarët dhe palët e interesuara në përgjithësi kanë qasje pozitive ndaj institucionit dhe 
kanë treguar mbështetjen e tyre. Kjo është një bazë e mirë mbi të cilën mund të hidhen 
hapa të mëtejshëm për përmirësimin e situatës.  
 
Procesi i rekrutimit të stafit të institucionit ka qenë shumë transparent duke paraqitur një 
performancë shumë të mirë në këtë prizëm.  
 

Komunikimi strategjik i SPAK 
 

Faqja online 

 
Faqja online, si dritarja kryesore e komunikimit të këtij institucioni me publikun, është 
hapur në kohë dhe është funksionale. Në këtë faqe janë pasqyruar në mënyrë korrekte 
të gjitha kërkesat ligjore në kuadër të komunikimit institucional dhe jo vetëm.  
 
Faqja zyrtare e SPAK pasqyron në mënyrë korrekte dhe transparente të gjitha njoftimet 
e këtij institucioni, si ato me karakter teknik, ashtu edhe ato me karakter informativ. Në 
këtë pikë konstatohet mungesa e një personi të posaçëm, i cili duhet të menaxhojë 
Komunikimin me Publikun në SPAK, pasi informacioni i përcjellë është pothuajse i pa 
përpunuar. Njoftimet publikohen në faqe në formën e tyre origjinale (p.sh: Një njoftim 
punësimi pasqyrohet në faqen online si “Urdhër” apo një komunikim për publikun 
pasqyrohet në faqe si “Njoftim) pa përmbushur tërësisht kriterin e transparencës apo të 
komunikimit strategjik me publikun.  
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Në faqe është vendosur mundësia për të raportuar raste korrupsioni nga qytetarë, të cilët 
mund të zgjedhin të qendrojnë anonim, por ndërkohë nuk ka asnjë mekanizëm që 
garanton anonimitetin apo privatësinë e individit denoncues. Në përgjithësi, në faqe 
mungon përshkrimi i Politikave të Privatësisë, ku duhet të shpjegohet se si institucioni 
mbledh dhe përdor të dhënat personale të individëve, vizitorëve, kandidatëve që marrin 
pjesë në procesin e rekrutimit të nëpunësve/punonjësve të ardhshëm, individëve që 
ankohen në lidhje me problematikat apo mbarëvajtjen e shërbimeve që ofrojmë etj.  
 
Gjithashtu, vendosja jashtë kontekstit dhe pa shpjegimet përkatëse e një dritareje të tillë, 
ku qytetarët mund të denoncojnë rastet e korrupsionit, mund të dëmtojë besueshmërinë 
e publikut tek institucioni, për faktin se iu krijon pritshmëri më të larta se sa duhet për 
institucionin. Çdo qytetar mund të denoncojë në këtë dritare ato që ai mendon se janë 
raste korrupsioni dhe më pas pret që institucioni të reagojë. Por jo çdo denoncim mund 
të hetohet nga SPAK, si nga këndvështrimi ligjor, ashtu edhe nga ai i mundësisë fizike 
për të kryer hetimet. Për këto arsye dhe jo vetëm, vendosja e një dritareje të tillë në faqe 
ngre pritshmëri shumë të larta tek publiku, i cili më pas përfundon i zhgënjyer dhe me 
besueshmërinë të ulur ndaj institucionit, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë në përgjithësi. 
Një dritare e tillë komunikimi me publikun, duhet të shqërohet me një shpjegim të qartë 
dhe gjithëpërfshirës se cilat raste mund të denoncohet në SPAK dhe cilat raste duhet të 
denoncohen tek institucionet e tjera të drejtësisë; të shpjegohet se si procedohet me 
denoncimet e mbërritura; të shpjegohet se si garantohet privatësia dhe anonimati i 
denoncuese etj. Përmirësimi i këtij aspekti të komunikimit është një domosdoshmëri, jo 
vetëm e parë në këndvështrimin e komunikimit strategjik, por edhe për rritjen e 
transparencës së institucionit dhe mbi të gjitha për rritjen e besimit të publikut tek 
institucionet e reja të drejtësisë.  
  
Mungesa e një personi të specializuar në fushën e komunikimit, ka bërë që në disa raste 
të përsëritur SPAK të publikojë materiale bruto të pafiltruara apo përpunuara. Kjo ka sjellë 
keqpërdorimin e tyre nga mediat, duke bërë që institucioni të përmendet për keq apo në 
formë qesharake. Rastet më të fundit janë hetimit nga SPAK dhe dënimit nga Gjykatat 
Speciale të një personi nga Korça sepse kishte korruptuar policin me 500 lekë, apo në 
Tiranë kishte korruptuar policin me 1000 lekë. Të shoqëruara edhe me lajme të tjera për 
arrestime personash të vdekur, cenojnë reputacionin e institucionit dhe jo vetëm.  
 
Kjo vjen edhe si pasojë e mungesës të marrëdhënieve të institucionit me gazetarët, ku 
keqpërdorimi i tillë i lajmit mund të ishte shmangur në rast se institucioni do të kishte një 
person të specializuar, i cili mund të komunikonte me mediat dhe të sqaronte situatën.  
 
Faqja zyrtare e institucionit pasqyron në mënyrë transparente dhe korrekte të gjitha 

zhvillimet rreth institucionit, por në mënyrë jo profesionale në kontekstin e komunikimit. 

Të gjitha njoftimet kanë të njëjtin titull dhe përdorin të njëjtën foto, duke bërë që publiku 

të mos jetë në gjendje të dallojë njërin njoftim nga tjetri. Njoftimet nuk janë emëruar sipas 

asaj që përmbajnë, por thjeshtë janë quajtur “Njoftim” apo “Urdhër”. Këto emërtesa janë 

tipologjia e brendshme e komunikimi dhe përdorimi i tyre për të komunikuar me publikun 

është e gabuar. Forma në të cilën shkruhet një Urdhër është përllogaritur të përdoret për 

përdorim të brendshëm, jo për përdorim të jashtëm apo komunikim me publikun. 
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Në këtë formë komunikimi, publiku nuk kupton dot se për çfarë bëhet fjalë, pasi do të 

kishte nevojë për arsim të kualifikuar dhe eksperiencë pune po aq sa stafi i brendshëm i 

institucionit. E njëjta gjë vlen edhe për komunikimet e llojit “Njoftim”, ku në mënyrë të 

përmbledhur jepen informacione nga dosje hetimore të përfunduara, por të 

pakuptueshme deri diku për publikun e gjerë. Edhe përdorimi i të njëjtës foto në të gjitha 

publikimet krijon kakofoni dhe monotoni në faqe. Publikimi në këtë formë i materialeve 

përmbush kriterin e Transparencës, por nuk përmbush kriteret e tjera si Përgjegjshmëria 

apo Qartësia në komunikim.  

Në rubrikën “Njoftime” pasqyrohen të gjitha materialet duke pasur vetëm dy tituj “Njoftim” 

ose “Urdhër” dhe pa ndarë nëse bëhet fjalë për njoftime punësimi, lëvizje paralele, apo 

njoftim i rëndësishëm për publikun e gjerë. Gjithashtu, duke përdorur të njëjtat fotografi, 

publiku e ka të vështirë të përcaktojë se për çfarë bëhet fjalë.  

Edhe pse Koordinatori për Marrëdhëniet me Mediat është i parashikuar në strukturën e 

institucionit, kjo strukturë ose nuk po funksionon, ose është konceptuar në mënyrën e 

gabuar. Kjo është një pikë, në të cilën institucioni duhet të marrë masa të menjëhershme 

për të përmirësuar situatën.  

Duke filluar nga mesi i Muajit Dhjetor 2020 vihet re një hap përpara në këtë kuadër. 

Tashmë njoftimet apo urdhërat nuk publikohen thjesht si të tillë, por ka edhe një element 

shpjegues që tregon se për çfarë bëhet fjalë.  

Në total, SPAK ka publikuar 62 materiale informative në seksionin “Të Reja” të faqes së 

saj online dhe 61 materiale në seksionin “Për media”. Të dyja këto seksione janë pjesë e 

kategorisë “Njoftime” dhe përmbajnë pothuajse të njëjtat materiale. Ndryshimi i vetëm 

është se tek seksioni “Të Reja” përfshihen edhe materiale që kanë të bëjnë me punën 

administrative të institucionit; njoftime për vende vakante; procedura të brendshme etj. 

  

Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizën paraprake të punës së Institucionit, vihet re mungesa e përdorimit të të të 

gjitha mjeteve apo kanaleve të komunikimit. Rrjetet sociale, forma e komunikimit që po 

zëvendëson në një farë mënyrë median tradicionale, nuk është përfshirë në mënyrën 

zyrtare të komunikimit të institucionit. Edhe pse mund të duket një formë komunikimi jo e 

përshtatshme për një institucion si Prokuroria Speciale, kemi të bëjmë me një realitet që 

nuk mund të shmanget apo anashkalohet. Numri i njerëzve që përdorin rrjetet sociale dhe 

mbi të gjitha mënyra se si i përdorin, e ka kthyer përdorimin e tyre pothuajse në një 

domosdoshmëri. Përmes kësaj forme komunikimi, Institucioni mund të komunikojë direkt 

me publikun pa pasur nevojë për mjetet e shumëfishimit të mesazhit, siç janë mediat. 

Gjithashtu, përmes komunikimit në mediat sociale, SPAK ka mundësi të marrë në mënyrë 

direkte përshtypjet e njerëzve dhe të angazhohet në një formë më proaktive komunikimi, 

duke rritur në këtë mënyrë transparencën dhe përgjegjshmërinë kundrejt publikut.  
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Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën e 

duhur  

 

Mungesa e një personi të specializuar për komunikimin, ka bërë që mënyra se si SPAK 

komunikon me publikun të ketë mangësi në këtë kontekst. Në asnjë nga rastet e 

komunikimit nuk është përcaktuar audienca e synuar, por është zgjedhur të komunikohet 

në një formë dhe mënyrë me të gjitha grupet e interesit. Siç është shpjeguar edhe më 

sipër, kjo formë bën që publiku të mos jetë i qartë për atë që do apo pret nga institucioni.  

Për mbarëvajtjen më të mirë të komunikimit, do të ishte më e përshtatshme që institucioni 

të përcaktonte në të ardhmen audiencën e synuar për objektivat e tij dhe secilës audiencë 

t’i ofrojë mënyrën dhe formën e komunikimit të përshtatshme për të. Në morinë e 

informacioneve të pafundme që qarkullojnë në Shqipëri, përcaktimi i audiencës së synuar 

dhe gjetja e formës më të përshtatshme të komunikimit për të, është mënyra e vetme për 

të komnunikuar në mënyrë të përgjegjshme me publikun. Format e tjera e bëjnë 

komunikimin e institucionit pjesë përbërëse e kakofonisë të përgjithshme, duke e kthyer 

komunikimin me publikun në format e institucioneve të vjetra të drejtësisë.  

Kjo do të rezultojë në rënie të besimit të opinionit publik tek institucioni dhe në mos 

përmbushje të objektivave të vetë institucionit.  

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë tek publiku është tepër i 

rëndësishëm në zbatimin e strategjisë së komunikimit. Edhe strategjia më e përkryer do 

të dëshonte në zbatim në rast se personat përgjegjës nuk angazhohen të zbatojnë me 

korrektese parimet bazë, mes të cilave përcaktimi i mesazhit. Institucioni ka mesazhet 

bazë të tij, siç janë: misioni, vizioni, vlerat etj. Këto mesazhe bazë shërbejnë për të 

përcaktuar kornizën e komunikimit dhe në bazë të kësaj kornize veprohet hap pas hapi 

dhe rast pas rasti.  

Realizimi me sukses i këtij kriteri varet thelbësisht nga komunikimi i brendshëm i vetë 

institucionit, pasi përcaktimi i mesazheve që duhet të përcillen tek publiku nuk është punë 

e një personi të vetëm, por e një grupi pune. Si për çështjet madhore, ashtu edhe për 

çështjet e vogla, roli i personit të komunikimit është të bëjë koordinimin dhe lehtësimin e 

punës për personat e tjerë. Personi i komunikimit mund të japë formën finale të materialit, 

apo të gjejë mënyrat më të mira të komunikimit, por përcaktimi i mesazheve nuk mund të 

kryhet vetëm nga ai.  

Parë në këtë kontekst, në komunikimin e deritanishëm SPAK nuk ka arritur të përcaktojë 

mesazhet që institucioni dëshiron të përcjellë. Komunikimet me publikun, siç është 

shpjeguar më sipër, janë kryer në formë “bruto” të papërpunuara dhe pa përcaktuar 

mesazhet që institucioni dëshiron të përcjellë. Në këtë formë komunikimi ka humbur 

mesazhin dhe qëllimin e tij. 
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Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik të SPAK 

dhe një nga pikat më të rëndësishme për të rritur besimin e publikut kundrejt institucionit 

dhe institucioneve të reja të drejtësisë në përgjithësi. Në këtë kuadër, SPAK ka treguar 

një nivel shumë të lartë transparence duke publikuar pothuajse çdo gjë që ka lidhje me 

institucionin. Për shkak të karakterit të veçantë të punës, sigurisht, detaje nga procedimet 

penale nuk mund të bëhen publike, por gjithçka që ka lidhje me anën administrative dhe 

manaxheriale të institucionit ka qenë shumë transparente. Edhe ana protokollare, si 

dorëzimi i çështjeve për gjykim apo kërkesat për konfiskim pasurish, janë publikuar në 

formë shumë transparente në faqen zyrtare të institucionit. Vlen për t’u përmendur fakti 

që faqja zyrtare përdoret gjerësisht nga media, e cila kryen rolin e saj si përcjellës i 

mesazhit tek publiku i gjerë.  

Për sa i takon gatishmërisë për të dhënë informacion, në këtë pikë performanca e 

institucionit duhet vlerësuar duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët. Në mungesë të 

një strukture të specializuar për komunikimin, ky proces është kryer herë nga kreu i 

institucionit dhe herë nga prokurorë të veçantë, por jo gjithmonë në rrugë zyrtare. Titullari 

i institucionit është përballur disa herë me kërkesa emergjente nga gazetarët, sidomos 

kur ka qenë i pranishëm në aktivitete të ndryshme dhe në përgjithësi e ka menaxhuar 

shumë mirë situatën, duke dhënë përgjigje të shkurtra brenda normave të etikës dhe 

komunikimit. Por, titullari i institucionit nuk duhet të përballet me situata të tilla pa pasur 

mbështetjen konstante të strukturës të caktuar për komunikimin. Personi i caktuar për 

komunikimin me publikun duhet të jetë në krah të titullarit, duke filtruar dhe amortizuar 

çdo kërkesë që paraqitet. Kjo vlen edhe për prokurorët e tjerë, të cilët nuk duhet të 

përballen me presionin mediatik, por duhet të jenë të lirë për të kryer punën e tyre.  

Parë në këtë këndvështrim, Gatishmëria dhe Vullneti i prokurorëvë të SPAK për të 

komunikuar me publikun ekziston, por ende nuk është gjendur mënyra më e mirë e 

mundshme për ta kryer këtë komunikim në baza institucionale dhe strategjike.  

 

Mos përfshirja në politikë 

 
Edhe pse në mënyrë të përsëritur politika është përpjekur që të përfshijë SPAK në 

axhendën e saj të komunikimit, institucioni ka arritur të qendrojë mbi palët dhe të shmangë 

përfshirjen. Përmes komunikimit transparent dhe të përgjegjshëm, SPAK ka arritur të 

mbajë balancat mes komunikimit me publikun dhe paanësisë politike.  

Me afrimin e fushatës elektorale dhe bazuar në ngjarjet e fundvitit, është rritur në mënyrë 

progresive presioni i politikës kundrejt institucionit të SPAK në veçanti, por edhe të gjitha 

institucioneve të reja të drejtësisë. Në mënyrë të qëllimshme institucionit i është dhënë 

një rol përtej asaj që përcaktohet në ligj duke iu kërkuar që të veprojë për çështje nga më 

të ndryshmet. mëndësisë së vjetër të të gjithë sistemit. Situata të tilla të stisura pritet që 

të shtohen në muajt në vijim.  
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Synimi i kësaj lëvizje është zhvlerësimi i institucionit në sytë e publikut për ta bërë të duket 

si një zgjatim apo vazhdimësi i institucioneve të vjetra të drejtësisë dhe SPAK, por edhe 

prokurorë të veçantë pjesë e institucionit, kanë arritur që ta kalojnë këtë situatë më së 

miri, duke qendruar jashtë politikës dhe duke kryer detyrat e tyre funksionale. Edhe 

përgjigjet e detyruara për mediat të dhëna nga kreu i institucionit për situata që kanë lidhje 

apo janë iniciuar nga politika, kanë qenë brenda praktikave më të mira të komunikimit.  

 

Raporti Vjetor 

 

SPAK ka publikuar në fund të vitit 2020 analizën e veprimtarisë vjetore të institucionit, 

bazuar në treguesit e punës. Kjo formë raportiomi proaktive është në përputhje me 

strategjinë e komunikimit të institucionit dhe në zbatim të praktikave më të mira. Të dhënat 

janë pasqyruar në mënyrë të saktë dhe transparente duke shënuar një hap përpara.  

Ky material mund të shndërrohet në një formë periodike më të shpeshtë raportimi dhe 

mund të transformohet në një format më interaktiv për publikun. Në përputhje me 

strategjinë e komunikimit, SPAK mund të publikojë një broshurë informative e cila të 

vendoset në faqen online të institucionit, por edhe të shpërndahet në mënyrë proaktive 

tek grupet e interesit apo palët e interesuara. E analizuar ngta pikëpamja e komunikimt, 

kjo broshurë informative është lehtësisht e realizueshme pasi të dhënat janë të 

disponueshme, duhet vetëm një përpunim më i mirë në përmbajtje dhe në grafik duke 

krijuar një material më të plotë dhe gjithëpërfshirës.  
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Matrica e komunikimit 
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Vlerësimi 
 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 2 5 5 5 4 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 5 3 4 4 5 4 

Libri i identitetit të markës 2 2 NA NA NA 3 
Staf i trajnuar 1 1 5 5 5 3 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet  

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme 3 2 3 3 5 3 
Informim proaktiv  5 4 5 5 5 5 

Organizimi konferencave për shtyp  1 1 3 1 5 5 

Pjesëmarrja në aktivitete 1 2 5 5 5 5 
Komunikim direkt me publikun përmes 
takimeve 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ditë të hapura me publikun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 1 1 4 5 5 5 

Sisteme të ngritura N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Komunikime të kryera 5 2 4 5 5 5 
Vendosja e sinjalistikës N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Publikimi periodik i statistikave 3 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
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Monitorimi për Byronë Kombëtare të Hetimit (BKH) 

 

Byroja Kombëtare e Hetimit është një njësi e specializuar e policisë gjyqësore, e cila 
është ngarkuar të hetojë veprat penale nën juridiksionin e Prokurorisë së Posaçme. Për 
vetë kriterin e punës së saj, Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) është e lidhur ngushtë me 
SPAK.  
 
BKH është i fundit ndër institucionet e reja të drejtësisë që është plotësuar me staf dhe 
ka nisur punën. Si i tillë, institucioni nuk ka pasur ende kohën e duhur për të krijuar një 
strategji të mirfilltë komunikimi me publikun. E parë edhe si pjesë e SPAK, komunikimi i 
BKH mund të jetë edhe pjesë e Prokurorisë së Posaçme. Pritshmëritë e publikut për këtë 
institucion janë shumë të larta dhe pritet që të tejkalojnë ato për SPAK. Teksa SPAK do 
të përfaqësojë akuzën në gjykatë ndaj personave të pandehur, BKH do të jetë institucioni 
që do të kryejë hetimin dhe do të ndjekë çështjet.  
 
Për këtë arsye BKH pritet që të marrë një rol shumë të rëndësishëm në hetimin dhe 
zbardhjen e veprave penale. Pritshmëritë e publikut paralelizojnë BKH-në me FBI-në 
amerikane dhe ky standard është shumë i rëndësishëm që të mbahet edhe në të 
ardhmen.  
 
Për sa më sipër, është ende herët për të kryer një vlerësim të komunikimit strategjik të 
kryer nga BKH me publikun bazuar në indikatorët e performacës e përcaktuar në bazat e 
Strategjisë të Komunikimit dhe praktikave më të mira.  
 
Ajo që vihet re është një qasje pozitive e medias dhe publikut kundrejt BKH. Zhvillimet e 
brendshme të institucionit, të cilat në fakt janë të gjitha komunikimet e kryera deri më tani 
nga institucioni, kanë gjetur pasqyrim pozitiv në media dhe publikun e gjerë.  
 
Në të ardhmen, institucioni duhet të ketë një qasje më të pranueshme dhe informative 
kundrejt Komunikimit Strategjik dhe të Përgjegjshëm me Publikun. Edhe pse vihet re që 
nuk mungon dëshira, vullneti apo gatishmëria, institucionit i mungojnë teknikat e duhura 
për të arritur një komunikim të përgjegjshëm me publikun.  
 

Komunikimi strategjik i Byrosë Kombëtare të Hetimit 
 

Faqja online 

 
Faqja online e Byrosë Kombëtare të Hetimit është hapur në kohën e duhur, por ende nuk 
është në funksionalitet të plotë. Në faqe ka kategori që nuk mund të hapen, duke treguar 
se ka mungesë materialesh dhe informacionesh. E krahasuar edhe me institucionet e 
tjera të drejtësisë, kjo faqe ka mangësi në informacion dhe probleme strukturore. Edhe 
pse në faqe reklamohet që lexuesi mund të gjejë statistika, ato nuk ekzistojnë. E njëjta 
situatë paraqitet edhe me kategori të tjera informacioni. Shumë nga kategoritë e faqes 
online janë vendosur fiktivisht në faqe dhe nuk kanë informacion brenda. 
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E njëjta gjë vihet re edhe me fotografitë, të cilat janë foto të vjetra dhe klasike interneti. 
Kjo formë paraqitje ndikon negativisht në imazhin e institucionit dhe tregon mungesë 
profesionalizmi e transparence. 
 
Në përgjithësi faqja është e orientuar drejt komunikimit të brendshëm të institucionit, 
mënyrën si mund të bëhesh pjesë e BKH, procedurat e brendshme etj. dhe jo drejt 
komunikimit të përgjegjshëm dhe transparent me publikun. Në faqe mungojnë edhe 
informacionet e detyrueshme me ligj si për shembull Programi i Transparencës.  
 
Në faqe reklamohet një “hot line” për informatorët, e cila praktikisht nuk ekziston. Kjo 
cënon besueshmërinë e institucionit tek publiku i gjerë dhe jo vetëm. Edhe tekstet e 
vendosura në faqe nuk janë në cilësinë e duhur dhe ka raste që nuk korespondojnë me 
kategorinë në të cilën duhet të jenë. Faqja është e strukturuar në një format të tillë që nuk 
mundëson ndarjen e qartë të informacioneve sipas tipologjisë.  
 
Në përgjithësi, faqja online e Byrosë Kombëtare të Hetimit duhet të ribëhet në një formë 
më profesionale duke u drejtuar më shumë nga informimi i përgjegjshëm i publikut.  
 

Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizë të zbatimit të propozuar të Strategjisë së Komunikimit dhe praktikave më të 

mira, BKH ka përdorur me efektivitet disa nga mjetet tradicionale të komunikimit që ka në 

dispozicion. Njoftimet e BKH kanë gjetur pasqyrim të mirë në media. Në kuadër të 

transparencës për publikun, drejtuesja e BKH ka marrë edhe inciativë pozitive për t’u 

shfaqur në media dhe për të dhënë sqarime mbi institucionin.  

Për vetë karakteristikat e institucionit, mundësitë e komunikimit me publikun janë disi të 

kufizuara. Kjo vjen edhe për faktin që “nismën” për komunikim e marrin institucionet e 

tjera si SPAK ose Policia e Shtetit, duke lënë BKH në hije. Në këtë situatë, BKH duhet të 

tregojë më shumë “agresivitet” pozitiv, që veprimet e kryera prej këtij institucioni t’i 

komunikohen publikut në formën e duhur dhe në mënyrë të përgjegjshme. Kjo do të 

ndikojë shumë pozitivisht në të ardhmen e institucionit, pasi do të ndihmojë në krijimin e 

profilit publik të tij dhe të rrisë ndjeshëm reputacionin e tij.  

 

Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën e 

duhur  

 

Duke analizuar formën dhe mënyrat e komunikimit të deritanishëm të BKH, vihet re se 

nuk ka një ndarje të qartë të formës së komunikimit sipas audiencave të synuara. 

Institucioni komunikon njësoj me të gjitha audiencat. Kryesisht, komunikimi është 

fokusuar vetëm tek pjesa institucionale dhe tek personat që duan apo mund të bëhen 

pjesë e BKJ dhe jo tek publiku. Kjo është një mangësi që duhet të rregullohet në të 

ardhmen.  
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Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që BKH dëshiron të përcjellë tek publiku deri më tani ka qenë i qartë 

dhe i saktë. Institucioni ka përcaktuar në mënyrë korrekte mesazhin që dëshiron të 

përcjellë dhe forma e zgjedhur është sipas praktikave më të mira. Por, siç është theksuar 

edhe më sipër, komunikimi është fokusuar vetëm tek personat që mund apo duan të 

bëhen pjesë e BKH dhe jo tek publiku. Kjo është një mangësi konceptuale, e cila duhet 

të tejkalohet në të ardhmen.  

 

Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik dhe një 

nga pikat më të rëndësishme për të rritur besimin e publikut kundrejt institucionit dhe 

institucioneve të reja të drejtësisë në përgjithësi. Në këtë kuadër, BKH ka treguar një nivel 

të mirë transparence, duke pasqyruar në kohë reale zhvillimet që po ndodhin në 

institucion. Njëkohësisht, drejtuesja e BKH ka shprehur gatishmërinë që të jetë pjesë e 

komunikimeve me publikun, duke u shfaqur në media në mënyrë transparente (për aq sa 

i lejon detyra). 

 

Raporti vjetor 

 

BKH nuk ka publikuar një raport vjetor apo statistika të institucionit.  

 

Programi i transparencës 

 

Programi i Transparencës nuk është publikuar në faqen online, ashtu siç e kërkon Ligji 

për të Drejtën e Informimit.
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Vlerësimi 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 1 5 5 5 3 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 1 1 1 1 1 1 
Libri i identitetit të markës 3 3 NA NA NA N/A 

Staf i trajnuar 1 1 1 1 1 1 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet  

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme NA NA NA NA NA NA 

Informim proaktiv  1 1 3 1 1 1 
Organizimi konferencave për shtyp  1 1 1 1 1 1 

Pjesëmarrja në aktivitete 3 3 5 5 5 5 
Komunikim direkt me publikun përmes 
seancave gjyqësore 

5 5 5 5 5 5 

Seanca të hapura për publikun 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 1 1 1 1 1 1 

Sisteme të ngritura 1 1 1 1 1 1 

Komunikime të kryera 3 3 5 5 5 5 
Vendosja e sinjalistikës       

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 1 1 1 1 1 1 

Publikimi periodik i statistikave 1 1 1 1 1 1 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 Negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv
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Monitorimi për Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ) 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor qendron në majë të piramidës së sistemit gjyqësor në Shqipëri 
dhe si një institucion i tillë edhe përgjegjësitë e tij kundrejt publikut janë më të mëdha dhe 
të rëndësishme. Parë në këtë aspekt institucional edhe komunikimi strategjik i këtij 
institucioni duhet të jetë në nivelin sipëror.  
 
Komunikimi strategjik me publikun i realizuar nga KLGJ deri më tani përmbush më së miri 
pritshmëritë e vendosura dhe shërben si një shembull pozitiv për të gjithë sistemin 
gjyqësor. Komunikimi i institucionit me publikun ka qenë në parametra shumë të lartë 
duke shfaqur integritet, qartësi dhe transparencë.  
 
Këshilli i Lartë Gjyqësor është institucioni i vetëm i sistemit të drejtësisë në Shqipëri, 
përfshirë gjykatat dhe prokurorinë, i cili ka një strategji të qartë të komunikimit me publikun 
dhe që e zbaton me përpikëri këtë strategji. KLGJ ka miratuar me Vendim Nr. 590, datë 
26.11.2020, “Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor”, një dokument 

i rëndësishëm dhe një hap përpara në kuadër të komunikimit strategjik. Gjithashtu, 
institucioni ka miratuar me Vendim Nr. 592, datë 26.11.2020, “Rregulloren për 
Komunikimin e këshillit të Lartë Gjyqësor me Median”. Të dy këto materiale të 
miratuara dhe të publikuara në faqen zyrtare të institucionit janë një tregues pozitiv i 
transparencës dhe gatishmërisë të KLGJ për të komunikuar me Publikun dhe Median.  
 
Bazuar në indikatorët e performacës, komunikimi strategjik me publikun si dhe 
marrëdhënia e ndërtuar me publikun dhe mediat janë në përputhje me bazat e Strategjisë 
të Komunikimit dhe praktikave më të mira. Institucioni ka krijuar një lidhje reale me median 
si një nga mjetet kryesore të komunikimit masiv dhe e ka përdorur këtë mjet për të 
shpërndarë mesazhin tek publiku në mënyrën e duhur.  
 
Njoftimet e publikuara nga KLGJ, por edhe procedurat e ndjekura nga institucioni, kanë 
gjetur publikim përgjithësisht pozitiv në media. Vetë insitucioni ka treguar vullnet dhe 
gatishmëri të lartë për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion të publikut, mediave, por 
edhe duke treguar inciativë personale. Prezenca e kreut të institucionit në panele 
profesionale ku është diskutuar Sistemi i Drejtësisë, në përgjithësi është një vlerë e shtuar 
e institucionit, e cila rrit performancën e tij në sytë e publikut.  
 
E parë nën këndvështrimin gjeneralist, Këshilli i Lartë Gjyqësor i kushton një vëmendje 
shumë të madhe transparencës dhe komunikimit me publikun. Përveç transparencës së 
vetë institucionit, KLGJ e ka shtrirë modelin e transparencës në të gjitha Gjykatat e 
Republikës së Shqipërisë, deri tek gjyqtarët e veçantë, duke publikuar edhe formularët e 
vetëdeklarimit personal.  
 
Mënyrë e funksionimit të institucionit, por edhe vendimmarrja e tij ka qenë transparente 
dhe publike duke ndikuar pozitivisht në rritjen e besimit të publikut.  
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Stafi i përcaktuar për komunikimin me mediat në Këshillin e Lartë Gjyqësor, por edhe në 
të gjithë sistemin gjyqësor, është i trajnuar për të komunikuar me mediat dhe publikun në 
mënyrë profesionale. Ky është një hap përpara, të cilin asnjë institucion tjetër i sistemit të 
drejtësisë, dhe jo vetëm, nuk e ka realizuar.  
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Komunikimi strategjik i Këshillit të Lartë Gjyqësor 
 

Faqja online 

 
Faqja online e Këshillit të Lartë Gjyqësor është hapur në kohë dhe është funksionale. Kjo 
faqe përmbush në mënyrë korrekte të gjitha kërkesat e vendosura nga ligji, madje i 
tejkalon ato në aspektin pozitiv. Faqja online e KLGJ përmban informacione të vlefshme 
si për publikun e gjerë, ashtu edhe për grupet e interesit apo publikun e specializuar.  
 
Në këtë faqe pasqyrohen në mënyrë korrekte dhe të shpejtë të gjitha informacionet me 
interes për publikun, vendimmarrja institucionale si dhe rregullat e brendshme të 
institucionit. Të gjitha aktet dhe vendimet janë publikuar në mënyrë transparente dhe në 
kohën e duhur duke mbajtur një strukturë të qartë informuese. Në faqen e internetit është 
arritur që të bëhet ndarja e lajmeve dhe njoftimeve të ndryshme, duke i kategorizuar sipas 
grupit të synuar për komunikim dhe tipologjisë të materialit të publikuar. Kjo krijon lehtësi 
në komunikim, ndihmon personat e interesuar për të gjetur materiale të caktuara dhe mbi 
të gjithë forcon indentitetin e institucionit.  
 
Vendosja e procesverbaleve të mbledhjeve apo e informacioneve të tjera të dobishme në 
formatin e tyre të plotë, shërben në rritjen e transparencës së institucionit dhe 
njëkohësisht tregon për përgjegjshmërinë e tij kundrejt publikut.  

Një hap pozitiv për faqen online të institucionit do të ishte strukturimi më i mirë vizual i 
saj, pasi lë shumë për të dëshiruar. Informacionet ndodhen aty, përmbajtja është shumë 
e plotë, por mënyra e pasqyrimit të saj dhe identiteti vizual i faqes nuk është në lartësinë 
e duhur. Edhe mënyra e përdorimit të logos apo materialeve të tjera tregon për një 
mangësi të identitetit të qartë vizual të institucionit.  

 

Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizë të zbatimit të Strategjisë së Komunikimit të vetë institucionit, vihet re se Këshilli 

i Lartë Gjyqësor është i hapur për të përdorur të gjitha mjetet e komunikimit që ka në 

dispozicion. Në tejkalim nga instiutucionet e tjera, një hap pozitiv në kuadër të informimit, 

KLGJ përdor edhe eventet publike si një mundësi shumë e mirë për të komunikuar me 

publikun e specializuar, por edhe me publikun e gjerë njëkohësisht.  

E vetmja mangësi që vihet re është përdorimi i rrjeteve sociale edhe pse në Strategjinë e 

Komunikimit të institucionit kjo pjesë është specifikuar shumë qartë dhe udhëzuesi është 

konform të gjitha standardeve më të mira.  
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Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën e 

duhur  

 

Në analizën e aplikimit të Strategjisë së Komunikimit nga KLGJ vihet re se institucioni 

përdor në mënyrë të përshtatshme forma të ndryshme të komunikimit duke përshtatur 

mesazhin me audiencën me të cilën po komunikon. KLGJ përdor median në rolin e saj 

më të mirë, atë të shumfishuesit të mesazhit duke bërë që komunikimi të jetë profesional 

me të gjitha grupet e synuara. Në këtë aspekt vihet re edhe një protagonizëm pozitiv i 

institucionit kundrejt qasjes strategjike të komunikimit.  

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë tek publiku është tepër i 

rëndësishëm në zbatimin e strategjisë së komunikimit. Kjo është e specifikuar shumë 

qartë dhe në mënyrë transparente në të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me 

komunikimin në sistemin gjyqësor në Shqipëri, të cilat janë të publikuara në faqen e KLGJ. 

Parë në këtë këndvështrim, mesazhet e Këshillit të Lartë Gjyqësor janë të përcaktuara 

qartë dhe i drejtohen në mënyrë korrekte audiencave të caktuara. Mesazhet për publikun 

kanë qenë të qarta dhe të kuptueshme dhe ky është një aspekt pozitiv i komunikimit 

strategjik.  

 

Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor dhe një nga pikat më të rëndësishme për të rritur besimin e publikut 

kundrejt institucionit dhe institucioneve të reja të drejtësisë në përgjithësi. Në këtë kuadër 

KLGJ ka treguar një nivel shumë të lartë transparence, duke u shndërruar edhe në një 

shembull pozitiv për institucionet e tjera.  

Në tejkalim pozitiv të kritereve të transparencës, KLGJ ka publikuar në mënyrë korrekte 

një listë të plotë me kontaktet e personave të caktuar për komunikimin me publikun dhe 

median. Kjo e ngre komunikimin publik të këtij institucioni në një shkallë sipërore.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka treguar gatishmëri dhe iniciativë të lartë për të zënë rolin që i 

takon në fushën e komunikimit strategjik të institucioneve gjyqësore në Shqipëri. 

Gatishmëria e institucionit për t’iu përgjigjur kërkesave të publikut apo të medias ka qenë 

e lartë, duke treguar transparencë dhe disponibilitet.  

 

Seancat Plenare 

 

Seancat Plenare të institucionit dhe vendimet e marra prej tyre kanë qenë transparente 

dhe të hapura për publikun e gjerë. Të gjitha vendimet e marra janë pasqyruar në mënyrë
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korrekte dhe të shpejtë në faqen online të institucionit. Vendimet publikohen në formatin 

e tyre origjinal me firmat e pjesëmarrësve në mbledhje. Gjithashtu, publiku mund të 

dëgjojë me audio mbledhjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, një hap përpara në kuadër të 

transparencës ndaj publikut.  

 

Raporti vjetor 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka publikuar në faqen zyrtare Raportin Vjetor të institucionit në 

gjuhën shqip dhe anglisht. Raporti Vjetor garanton një nivel maksimal transparence dhe 

në të janë përshkruar në mënyrë të detajuar të gjitha aktivitetet e kryera nga institucioni, 

si dhe planet për të ardhmen. Raporti Vjetor 2020 nuk është publikuar ende.  

Në kuadër të transparencës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka publikuar në faqen e ti j online 

edhe anekset e monitorimeve, ku shpjegohen në mënyrë të detajuar se si po përdoren 

energjitë dhe fondet për reformimin e sistremit gjyqësor në përgjithësi, jo vetëm të KLGJ-

së.  

 

Programi i transparencës 

 

Programi i transparencës së KLGJ është publikuar në një vend të dukshëm në faqen 

online dhe përmban të gjitha kriteret e kërkuara nga Ligji për të Drejtën e Informimit.  

 

Lidhjet me Institucionet e tjera 

 

KLGJ ka publikuar në faqen e saj zyrtare në një seksion të veçantë, lidhjet me institucionet 

e tjera të sistemit gjyqësor, por edhe të institucioneve ndihmëse Ky është një hap i 

nevojshëm për të rritur transparencën e institucionit dhe jo vetëm.  

 

Mos përfshirja në politikë 

 
Edhe pse në mënyrë të përsëritur politika është përpjekur që të përfshijë KLP në 
axhendën e saj të komunikimit, institucioni ka arritur që të shmangë përfshirjen. Përmes 
komunikimit transparent dhe të përgjegjshëm, KLGJ ka arritur të mbajë balancat mes 
komunikimit me publikun dhe paanësisë politike. Edhe në rastet kur është sulmuar 
politikisht apo mediatikisht, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka mbajtur distancën e duhur dhe 
nuk i është përgjigjur sulmeve apo provokimeve të ndryshme. 
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Vlerësimi 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 5 5 5 5 5 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 5 5 5 5 5 4 
Libri i identitetit të markës 3 3 NA NA NA N/A 

Staf i trajnuar 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet  

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme 5 5 5 5 5 5 

Informim proaktiv  5 5 5 5 5 5 
Organizimi konferencave për shtyp  3 5 5 5 5 5 

Pjesëmarrja në aktivitete 5 5 5 5 5 5 
Komunikim direkt me publikun përmes 
takimeve 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ditë të hapura me publikun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 5 5 5 5 5 5 

Sisteme të ngritura 5 5 5 5 5 5 

Komunikime të kryera 5 5 5 5 5 5 
Vendosja e sinjalistikës 4 4 4 4 4 4 

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 3 5 5 5 5 5 

Publikimi periodik i statistikave  5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
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Monitorimi për Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë 

 

Gjykata e Posaçme gjykon veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si 
dhe 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, apo edhe akuzat ndaj ish-funksionarëve të mësipërm. 
 
Përshkrimi ligjor dhe pritshmëria e publikut ndaj institucioneve të reja të drejtësisë e ka 
vendosur Gjykatën e Posaçme në një pozicion tepër delikat dhe mbi të gjitha në qendër 
të vëmendjes së publikut.  

Si pjesë e sistemit gjyqësor dhe nën ndikimin e drejt për drejtë të Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, Gjykata e Posaçme zbaton “Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin 
Gjyqësor” të miratuar nga KLGJ me Vendim Nr. 590, datë 26.11.2020; “Rregulloren 
për Komunikimin e këshillit të Lartë Gjyqësor me Median”, miratuar me vendim të 
KLGJ Nr. 592, datë 26.11.2020; si dhe Urdhërin e Ministrit të Drejtësisë Nr.6777/5, datë 
30.9.2010 për miratimin e rregullores "Për Marrëdhënien e Gjykatës me Publikun". Të tre 
këto dokumente përcaktojnë shumë qartë kornizën e komunikimit strategjik të Gjykatës 
së Posaçme. E vlerësuar në këtë aspekt, Gjykata e Posaçme kryen komunikim me 
publikun në parametra të lartë duke shfaqur integritet, qartësi, gatishmëri dhe 

transparencë.  

Bazuar në indikatorët e performacës, komunikimi strategjik me publikun si dhe 
marrëdhënia e ndërtuar me publikun dhe mediat nga Gjykata e Posaçme janë në 
përputhje me bazat e Strategjisë të Komunikimit dhe praktikave më të mira. Institucioni 
ka krijuar një lidhje reale me median si një nga mjetet kryesore të komunikimit masiv dhe 
e ka përdorur këtë mjet për të shpërndarë mesazhin tek publiku në mënyrën e duhur. 
Gjithashtu, institucioni ka krijuar një lidhje konkrete dhe të strukturuar komunikimi me 
publikun dhe grupet e interesit përmes faqes online të institucionit.  
 
Njoftimet e publikuara nga Gjykata e Posaçme, por edhe procedurat e ndjekura nga 
institucioni, kanë gjetur publikim përgjithësisht pozitiv në media. Për vetë karakteristikat 
e komunikimit institucional, Gjykata e Posaçme ka një formë më të ngurtë komunikimi se 
sa institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë. Por brenda kësaj forme, Gjykata e 
Posaçme ka krijuar të gjitha mundësitë dhe aksesin si publikut, ashtu edhe mediave për 
të pasqyruar në mënyrë të përgjegjshme komunikimin e institucionit.  
 
Gjykata e Posaçme i kushton një vëmendje shumë të madhe transparencës dhe 
komunikimit me publikun. Mënyrë e funksionimit të institucionit, por edhe vendimmarrja e 
tij, ka qenë transparente dhe publike, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e besimit të 
publikut. 
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Mënyra e strukturuar e paraqitjes së njoftimeve apo të dhënave që kanë të bëjnë si me 
punën e gjykatës, ashtu edhe me publikun e gjerë, është kryer më së miri. I ndikuar edhe 
nga situata e krijuar nga Pandemia e Covid-19, Gjykata ka arritur të informojë publikun 
në kohë reale për të gjitha ndryshimet e kryera.  
 
Sistemi i brendshëm i Gjykatës së Posaçme, përmes të cilit publiku, mediat ose palët e 
interesuara ndjekin proceset gjyqësore, funksionon shumë mirë, duke shënuar një hap të 
rëndësishëm në pasqyrimin transparent dhe të përgjegjshëm të veprimtarisë së 
institucionit.  
 

 

  

Strategjia e 
Komunikimit

Rregullore e 
komunikimit

Kalendari i 
çështjeve

Sistemi i 
pasqyrimit të 

proceseve
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Komunikimi strategjik i Gjykatës së Posaçme 
 

Faqja online 

 
Faqja online e Gjykatës së Posaçme është hapur në kohën e duhur dhe është në 
funksionalitet të plotë. Faqja online konsiderohet e mirëstrukturuar dhe tërësisht e 
orientuar drejt transparencës dhe komunikimit me publikun. Kjo faqe përmbush në 
mënyrë korrekte të gjitha kërkesat e vendosura nga ligji, madje i tejkalon ato në aspektin 
pozitiv.  
 
Në këtë faqe pasqyrohen në mënyrë korrekte dhe të shpejtë të gjitha informacionet me 
interes për publikun, vendimmarrja institucionale si dhe rregullat e brendshme të 
institucionit. Të gjitha aktet dhe vendimet janë publikuar në mënyrë transparente dhe në 
kohën e duhur duke mbajtur një strukturë të qartë informuese.  
 
Informacionet për publikun janë të strukturuara shumë mirë dhe të ndara në kategori të 
veçanta. “Këndi Informativ” është një kategori shumë e mirë, ku pasqyrohen në mënyrë 
periodike kalendari i çështjeve në gjykim. Kjo i jep mundësi publikut dhe palëve të 
interesuara të mësojnë mbi ecurinë e procesve gjyqësore.  
 
Sistemi i brendshëm i gjykatës funksionon më së miri duke mundësuar ndjekjen e 
çështjeve gjyqësore specifike, por edhe të ndara sipas kategorive, veprave penale etj. 
Përmes këtij sistemi garantohet një transparencë shumë e lartë e punës së institucionit. 
Në kohë reale ky sistem mundëson publikun që të ndjekë ecurinë e çështjes dhe etapat 
e saj. Njëkohësisht, sistemi mundëson edhe përllogaritjen e kohëzgjatjes së proceseve.  
 
Në faqen e internetit është arritur që të bëhet ndarja e lajmeve dhe njoftimeve të 
ndryshme, duke i kategorizuar sipas grupit të synuar për komunikim dhe tipologjisë të 
materialit të publikuar. Kjo krijon lehtësi në komunikim, ndihmon personat e interesuar 
për të gjetur materiale të caktuara dhe mbi të gjithë forcon identitetin e institucionit.  
 
Seksioni i Organizimit dhe Strukturës, mundëson publikun që të njihet me gjykatën, punën 
e saj, por edhe proceset e ndryshme që kryhen në institucion.  
 
Seksioni Orientimi në Gjykatë, shërben si një manual i funksionit të institucionit, i cili 
shpjegon në mënyrë transparente se si funksionon gjykata. Gjithashtu paraqet në mënyrë 
të detajuar Afatet ligjore; Taksat; Listën e avokatëve; Listën e Ekspertëve; Listën e 
Përkthyesve etj.  
 
Faqja është e strukturuar në një format të tillë që mundëson ndarjen e qartë të 
informacioneve sipas tipologjisë.  
 
Programi i Transparencës dhe njoftimet e Gjyqtarit të Medias janë të pasqyruara shumë 
qartë në faqe. 
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Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizë të zbatimit të Strategjisë së Komunikimit të vetë institucionit, praktikave më të 

mira vendase dhe ndërkombëtare, gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe 

karakteristikën e veçantë të Gjykatës si një institucion që qendron mbi palët, Gjykata e 

Posaçme nuk ka shumë mjete komunikimi në dispozicion. Gjykatësit shprehen gjatë 

seancave gjyqësore me vendime të ndërmjetme apo vendime përfundimtare; kanë 

mundësinë të krijojnë transparencë duke lejuar pjesëmarrjen e medias dhe publikut në 

seancat publike; mund të publikojnë informacionet e kërkuara në faqen online të gjykatës 

etj. Por, Gjykatësit e kanë shumë të kufizuar lirinë për t’u shfaqur në media; komunikuar 

direkt me publikun etj. 

Për sa më sipër, vlerësohet që Gjykata e Posaçme dhe gjyqtarët e saj kanë përdorur më 

së miri mjetet që kanë në dispozicion. Siç është vlerësuar edhe më sipër, faqja online e 

Gjykatës së Posaçme përmban qartësisht të gjitha informacionet e kërkuara nga publiku 

i gjerë dhe grupet e interesit. Në këtë mënyrë, gjykata arrin të komunikojë në mënyrë të 

përgjegjshme me publikun dhe të garantojë transparencën institucionale.  

E vetmja mangësi që vihet re është përdorimi i rrjeteve sociale, edhe pse në Strategjinë 

e Komunikimit të institucionit kjo pjesë është specifikuar shumë qartë dhe udhëzuesi 

është konform të gjitha standardeve më të mira.  

 

Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën e 

duhur  

 

Në analizën e aplikimit të Strategjisë së Komunikimit nga KLGJ, e cila zbatohet edhe në 

Gjykatën e Posaçme, vihet re se Gjykata përdor në mënyrë të përshtatshme forma të 

ndryshme të komunikimit duke përshtatur mesazhin me audiencën me të cilën po 

komunikon. Ndarja e informacioneve sipas kategorive të përdoruesve të faqes online 

është një aspekt për t’u vlerësuar pozitivisht, pasi Gjykata arrin të komunikojë si me 

publikun e specializuar, ashtu dhe me atë të pa specializuar.  

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë tek publiku është tepër i 

rëndësishëm në zbatimin e strategjisë së komunikimit. Kjo është e specifikuar shumë 

qartë dhe në mënyrë transparente në të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me 

komunikimin në sistemin gjyqësor në Shqipëri, të cilat janë të publikuara në faqen e 

Gjykatës së Posaçme. Për vetë karakterin e punës, Gjykata e Posaçme nuk ka apo nuk 

synon të ketë mesazhe specifike që dëshiron të përcjellë tek publiku. Mesazhi i saj është 

Dhënia e Drejtësisë dhe Transparenca. Teksa Dhënia e Drejtësisë nuk është një kriter 

që mund të matet objektivisht në këtë raport monitorimi, Transparenca është kriter i 

matshëm dhe si i tillë vlerësohet maksimalisht. 
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Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik të 

Gjykatës së Posaçme dhe një nga pikat më të rëndësishme për të rritur besimin e publikut 

kundrejt institucionit dhe institucioneve të reja të drejtësisë në përgjithësi. Në këtë kuadër, 

Gjykata e Posaçme ka treguar një nivel të lartë transparence.  

Publikimi i detajeve të proceseve gjyqësore, kontakteve të ndryshme, listave të ndryshme 

të avokatëve, ekspertëve, përkthyesve etj, (të shpjeguara më sipër) është një tjetër kriter 

pozitiv që tregon transparencën dhe gatishmërinë e institucionit për një komunikim të 

përgjegjshëm me publikun. 

Gatishmëria e gjykatësve për të lejuar median dhe publikun në seancat publike është një 

tjetër tregues pozitiv i komunikimit të përgjegjshëm me publikun.  

 

Sistemi i Gjyqeve 

 

Sistemi i gjyqeve që ndodhet në faqen zyrtare të Gjykatës së Posaçme funksionon më së 

miri dhe jep një panoramë të qartë të proceseve që po zhvillohen në këtë gjykatë. 

Paraqitja e detajuar e çfarë ka ndodhur në seanca është një tjetër hap pozitiv. Gjithashtu, 

mënyrat e kërkimit dhe statistikat e proceseve janë një tregues pozitiv.  

Vlen për t’u theksuar se ky është një standard i vendosur prej kohësh nga Gjykatat në 

Shqipëri.  

 

Raporti vjetor 

 

Gjykata e Posaçme ka publikuar në fund të vitit një përmbledhje statistikore të proceseve 

të zhvilluara në këtë gjykatë në vitin 2020. Materiali është i shkurtër dhe i përmbledhur, 

por në vitet në vijim mund të shndërrohet në një raport profesional me shumë të dhëna 

mbi punën e institucionit.  

 

Programi i transparencës 

 

Programi i transparencës të Gjykatës së Posaçme është publikuar në një vend të 

dukshëm në faqen online dhe përmban të gjitha kriteret e kërkuara nga Ligji për të Drejtën 

e Informimit.  
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Vlerësimi 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 5 5 5 5 5 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 5 5 5 5 5 4 
Libri i identitetit të markës 3 3 NA NA NA N/A 

Staf i trajnuar 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet  

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme NA NA NA NA NA NA 

Informim proaktiv  5 5 5 5 5 5 
Organizimi konferencave për shtyp  NA NA NA NA NA NA 

Pjesëmarrja në aktivitete NA NA NA NA NA NA 
Komunikim direkt me publikun përmes 
seancave gjyqësore 

5 5 5 5 5 5 

Seanca të hapura për publikun 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 5 5 5 5 5 5 

Sisteme të ngritura 5 5 5 5 5 5 

Komunikime të kryera 5 5 5 5 5 5 
Vendosja e sinjalistikës       

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 1 1 1 1 1 1 

Publikimi periodik i statistikave  3 3 3 3 3 3 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv
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Monitorimi për Gjykatën e Posaçme të Apelit 

 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar gjykon veprat 

penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si dhe 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, apo edhe 

akuzat ndaj ish-funksionarëve të mësipërm. 

Gjyqtarët e gjykatave të posaçme emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe para 
emërimit, i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe figurës, si dhe japin pëlqimin për 
kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikacione vetjake sipas ligjit.  
 
Përkufizimet ligjore përcaktojnë qartësisht rolin e gjykatës në kuadër të transparencës 
institucionale, por edhe të transparencës personale të gjyqtarëve dhe stafit të gjykatës. 
Ky kriter është një vlerë e shtuar në kuadër të transparencës institucionale.  

Si pjesë e sistemit gjyqësor dhe nën ndikimin e drejtë për drejtë të Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, Gjykata e Posaçme e Apelit zbaton “Planin Strategjik të Komunikimit për 
Sistemin Gjyqësor” të miratuar nga KLGJ me Vendim Nr. 590, datë 26.11.2020; 
“Rregulloren për Komunikimin e këshillit të Lartë Gjyqësor me Median”, miratuar 
me vendim të KLGJ Nr. 592, datë 26.11.2020; si dhe Urdhërin e Ministrit të Drejtësisë 
Nr.6777/5, datë 30.9.2010 për miratimin e rregullores "Për Marrëdhënien e Gjykatës me 
Publikun". Të tre këto dokumente përcaktojnë shumë qartë kornizën e komunikimit 
strategjik të Gjykatës së Posaçme të Apelit si dhe të të gjitha gjykatave. E vlerësuar në 
këtë aspekt, Gjykata e Posaçme e Apelit kryen komunikim me publikun në parametra të 

lartë duke shfaqur integritet, qartësi, gatishmëri dhe transparencë.  

Bazuar në indikatorët e performacës, komunikimi strategjik me publikun si dhe 
marrëdhënia e ndërtuar me publikun dhe mediat nga Gjykata e Posaçme e Apelit janë në 
përputhje me bazat e Strategjisë të Komunikimit dhe praktikave më të mira. Institucioni 
ka krijuar një lidhje konkrete dhe të strukturuar komunikimi me publikun dhe grupet e 
interesit përmes faqes online të institucionit.  
 
Njoftimet e publikuara nga Gjykata e Posaçme e Apelit, por edhe procedurat e ndjekura 
nga institucioni, kanë gjetur publikim përgjithësisht pozitiv në media. Për vetë 
karakteristikat e komunikimit institucional, Gjykata e Posaçme ka një formë më të ngurtë 
komunikimi se sa institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë. Por brenda kësaj forme, 
Gjykata e Posaçme ka krijuar të gjitha mundësitë dhe aksesin si publikut, ashtu edhe 
mediave për të pasqyruar në mënyrë të përgjegjshme komunikimin e institucionit.  
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Komunikimi strategjik i Gjykatës së Posaçme të Apelit 
 

Faqja online 

 
Faqja online e Gjykatës së Posaçme të Apelit është hapur në kohën e duhur dhe është 
në funksionalitet të plotë. Si të gjitha faqet e sistemit gjyqësor, edhe faqja online e 
Gjykatës së Posaçme të Apelit është e mirëstrukturuar dhe tërësisht e orientuar drejt 
transparencës dhe komunikimit me publikun. Faqjae përmbush në mënyrë korrekte të 
gjitha kërkesat e vendosura nga ligji, madje i tejkalon ato në aspektin pozitiv.  
 
Në këtë faqe pasqyrohen në mënyrë korrekte dhe të shpejtë të gjitha informacionet me 
interes për publikun, vendimmarrja institucionale si dhe rregullat e brendshme të 
institucionit. Të gjitha aktet dhe vendimet janë publikuar në mënyrë transparente dhe në 
kohën e duhur duke mbajtur një strukturë të qartë informuese.  
 
Informacionet për publikun janë të strukturuara shumë mirë dhe të ndara në kategori të 
veçanta, të cilat ofrojnë informacione për veprimtaritë e gjykatës, por mbi të gjitha 
paraqesin edhe informacione edukuese për publikun e pa kualifikuar. Seksioni “Gjykata" 
është një kategori shumë e mirë, ku pasqyrohen në mënyrë periodike kalendari i 
çështjeve në gjykim. Kjo i jep mundësi publikut dhe palëve të interesuara të mësojnë mbi 
ecurinë e procesve gjyqësore.  
 
Sistemi i brendshëm i gjykatës funksionon më së miri duke mundësuar ndjekjen e 
çështjeve gjyqësore specifike, por edhe të ndara sipas kategorive, veprave penale etj. 
Përmes këtij sistemi garantohet një transparencë shumë e lartë e punës së institucionit. 
Në kohë reale ky sistem mundëson publikun që të ndjekë ecurinë e çështjes dhe etapat 
e saj. Njëkohësisht, sistemi mundëson edhe përllogaritjen e kohëzgjatjes së proceseve.  
 
Seksioni i Organizimit dhe Strukturës, mundëson publikun që të njihet me gjykatën, punën 
e saj, por edhe proceset e ndryshme që kryhen në institucion.  
 
Seksioni Orientimi në Gjykatë, shërben si një manual i funksionit të institucionit, i cili 
shpjegon në mënyrë transparente se si funksionon gjykata. Gjithashtu paraqet në mënyrë 
të detajuar Afatet ligjore; Taksat; Listën e avokatëve; Listën e Ekspertëve; Listën e 
Përkthyesve etj.  
 
Faqja është e strukturuar në një format të tillë që mundëson ndarjen e qartë të 
informacioneve sipas tipologjisë.  
 
Programi i Transparencës dhe njoftimet e Gjyqtarit të Medias janë të pasqyruara shumë 
qartë në faqe. 
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Përdorimi i të gjitha mjeteve të komunikimit 

 

Në analizë të zbatimit të Strategjisë së Komunikimit të vetë institucionit, praktikave më të 

mira vendase dhe ndërkombëtare, gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe 

karakteristikën e veçantë të Gjykatës si një institucion që qendron mbi palët, Gjykata e 

Posaçme e Apelit nuk ka shumë mjete komunikimi në dispozicion. Gjykatësit shprehen 

gjatë seancave gjyqësore me vendime të ndërmjetme apo vendime përfundimtare; kanë 

mundësinë të krijojnë transparencë duke lejuar pjesëmarrjen e medias dhe publikut në 

seancat publike; mund të publikojnë informacionet e kërkuara në faqen online të gjykatës 

etj. Por, Gjykatësit e kanë shumë të kufizuar lirinë për t’u shfaqur në media; komunikuar 

direkt me publikun etj. 

Për sa më sipër, vlerësohet që Gjykata e Posaçme dhe gjyqtarët e saj kanë përdorur më 

së miri mjetet që kanë në dispozicion.  

E vetmja mangësi që vihet re është përdorimi i rrjeteve sociale, edhe pse në Strategjinë 

e Komunikimit të institucionit kjo pjesë është specifikuar shumë qartë dhe udhëzuesi 

është konform të gjitha standardeve më të mira.  

 

Përcaktimi i audiencës së synuar dhe komunikimi i secilës audiencë në formën e 

duhur  

 

Në analizën e aplikimit të Strategjisë së Komunikimit nga KLGJ, e cila zbatohet edhe në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit, vihet re se Gjykata përdor në mënyrë të përshtatshme 

forma të ndryshme të komunikimit duke përshtatur mesazhin me audiencën me të cilën 

po komunikon. Ndarja e informacioneve sipas kategorive të përdoruesve të faqes online 

është një aspekt për t’u vlerësuar pozitivisht, pasi Gjykata arrin të komunikojë si me 

publikun e specializuar, ashtu dhe me atë të pa specializuar.  

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë 

 

Përcaktimi i mesazhit që institucioni dëshiron të përcjellë tek publiku është tepër i 

rëndësishëm në zbatimin e strategjisë së komunikimit. Kjo është e specifikuar shumë 

qartë dhe në mënyrë transparente në të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me 

komunikimin në sistemin gjyqësor në Shqipëri, të cilat janë të publikuara në faqen e 

Gjykatës së Posaçme të Apelit. Për vetë karakterin e punës, Gjykata e Posaçme nuk ka 

apo nuk synon të ketë mesazhe specifike që dëshiron të përcjellë tek publiku. Mesazhi i 

saj është Dhënia e Drejtësisë dhe Transparenca. Teksa Dhënia e Drejtësisë nuk është 

një kriter që mund të matet objektivisht në këtë raport monitorimi, Transparenca është 

kriter i matshëm dhe si i tillë vlerësohet maksimalisht.  
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Transparenca dhe gatishmëria  

 

Transparenca është një nga kriteret bazë të vlerësimit të komunikimit strategjik të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe një nga pikat më të rëndësishme për të rritur besimin 

e publikut kundrejt institucionit dhe institucioneve të reja të drejtësisë në përgjithësi. Edhe 

koha e përgjigjes së Gjykatës kundrejt kërkesave për informacion të ardhura nga publiku 

është brenda afateve normale duke treduar gatishmëri në dhënien e përgjigjes. Në këtë 

kuadër, Gjykata e Posaçme e Apelit ka treguar një nivel të lartë transparence.  

 

Sistemi i Gjyqeve 

 

Sistemi i gjyqeve që ndodhet në faqen zyrtare të Gjykatës së Posaçme të Apelit 

funksionon më së miri dhe jep një panoramë të qartë të proceseve që po zhvillohen në 

këtë gjykatë. Paraqitja e detajuar e çfarë ka ndodhur në seanca është një tjetër hap 

pozitiv. Gjithashtu, mënyrat e kërkimit dhe statistikat e proceseve janë një tregues pozitiv.  

Vlen për t’u theksuar se ky është një standard i vendosur prej kohësh nga Gjykatat në 

Shqipëri.  

 

Programi i transparencës 

 

Programi i transparencës të Gjykatës së Posaçme është publikuar në një vend të 

dukshëm në faqen online dhe përmban të gjitha kriteret e kërkuara nga Ligji për të Drejtën 

e Informimit.  
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Vlerësimi 

Proceset 

 

Proceset Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Faqe interneti e aksesueshme  dhe e 
përditësuar rregullisht 

5 5 5 5 5 5 

Komunikim konstant  me publikun dhe mediat 5 5 5 5 5 4 
Libri i identitetit të markës 3 3 NA NA NA N/A 

Staf i trajnuar 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Aktivitetet  

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Aktivitete të brendshme dhe të jashtme NA NA NA NA NA NA 

Informim proaktiv  5 5 5 5 5 5 
Organizimi konferencave për shtyp  NA NA NA NA NA NA 

Pjesëmarrja në aktivitete NA NA NA NA NA NA 
Komunikim direkt me publikun përmes 
seancave gjyqësore 

5 5 5 5 5 5 

Seanca të hapura për publikun 5 5 5 5 5 5 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
 

Produkte në fushën e komunikimit 

 

Aktivitete Konstant I qartë Transparent I aksesueshëm I paanshëm Përfshirës 

Njerëz të kualifikuar 5 5 5 5 5 5 

Sisteme të ngritura 5 5 5 5 5 5 

Komunikime të kryera 5 5 5 5 5 5 
Vendosja e sinjalistikës       

Krijimi i buletinit 3-Mujor të institucionit 1 1 1 1 1 1 

Publikimi periodik i statistikave  3 3 3 3 3 3 

Metodologjia: 1 Shumë negativ; 2 negativ; 3 Asnjëanës; 4 Pozitiv; 5 Shumë pozitiv 
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