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PËRMBAJTJA

Çfarë parashikon Rregullorja “Mbi kriteret 
dhe procedurën për ngritjen në detyrë të 
prokurorëve pranë Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit 
të Organizuar”: Kriteret dhe shkallët për 
vlerësimin e 24 kandidatëve për 
prokurorë të posaçëm

Ecuria e procesit të rivlerësimit për 
kandidatët gjyqtarë dhe prokurorë në 
Gjykatat dhe Prokurorinë e Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar: Konfirmimi në detyrë kusht i 
detyrueshëm për emërimin e tyre

Ngritja e strukturave të specializuara për 
të luftuar korrupsionin dhe krimin e 
organizuar në nivele të larta një përvojë e 
ngjashme edhe në vende të Ballkanit 
Perëndimor: Rasti i USKOK në Kroaci dhe 
arritja e rezultave në luftën kundër 
korrupsionit 

Gjatë muajit shkurt 2019 u mbyll faza e 
dytë e aplikimeve për prokurorë të 
posaçëm: Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
(KLP) publikoi listën përfundimtare me 
24 kandidatët në garë për ngritje në 
detyrë në Prokurorinë e Posaçme

Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton 
Raportet për Analizimin e Aftësive 
Profesionale të rreth 42% të kandidatëve 
për ngritje në detyrë në Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar: Ky proces me rëndësi për 
rivlerësimin me përparësi të 24 
prokurorëve në garë

Ky numër i katërt i SPAK Monitor 
përshkruan ecurinë e deritanishme të 
procesit të emërimit të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në Gjykatat dhe Prokurorinë e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. 

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.

E rëndësishme gjithashtu do të jetë 
mbështjetja afatgjatë ekonomike, ligjore, 
administratike, teknike dhe njerëzore ndaj 
Gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar dhe SPAK, me qëllim 
funksionimin efiçent dhe arritjen e 
rezultateve konkrete. 

Në të njëjtën kohë, konfirmimi në detyrë 
nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i 
gjyqtarëve dhe prokurorë do të jetë një hap 
vendimtar në drejtim të emërimit të tyre 
dhe ngritjes së organeve të reja të 
drejtësisë. 

Në mënyrë të veçantë në këtë numër 
përshkruhen proceset dhe hapat ligjorë të 
ndjekur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në 
drejtim të vlerësimit dhe përzgjedhjes së 
kandidatëve për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme. 

Zbatimi i hapave ligjorë në drejtim të ngritjes së Gjykatave 
dhe Prokurorisë së Posaçme, faktor i rëndësishëm 
për të siguruar mbarvajtjen dhe funksionimin e qëndrueshëm 
të organeve të reja të drejtësisë:

Mbështjetja afatgjatë e procesit, 
përcaktuese për arritjen e rezultave 
konkrete në luftën kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar

Ndërkohë edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka ndërmarrë 
hapat e parashikuar për përzgjedhjen e kandidatëve 
prokurorë në Prokurorinë e Posaçme, organi më i rëndësishëm 
për hetimin e veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
KLP publikoi thirrjen e parë në datën 7 janar 2019 dhe pas një 
rishtyrje të dytë të afatit deri në datën 21 shkurt 2019, 
shprehën interesin e tyre 28 kandidatë për 15 vendet vakante 
në Prokurorinë e Posaçme. 

Fillimi i ushtrimit të kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
(KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) në drejtim të 
emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Gjykatat dhe 
Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, përbën një nga fazat më të rëndësishme të krijimit 
të dy institucioneve kryesore në vend për gjykimin dhe hetimin 
e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar në 
nivele të larta.

Këshilli i Lartë Gjyqësor filloi gjatë muajit dhjetor 2018 
procedurat për emërimin e përkohshëm të gjyqtarëve të 
Gjykatave të Krimeve të Rënda në Gjykatat e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar (KKKO), të cilët së bashku 
me familjarët e tyre të afërt duhet të pranojnë të japin 
pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare 
dhe telekomunikimeve vetjake. Ende nuk ka një informacion 
zyrtar nga KLGJ për këtë proces dhe mbi numrin e gjyqtarëve 
të emëruar në mënyrë të përkohshme apo të përhershme (nëse 
kanë kaluar vetting-un). 

Pas verifikimit të kushteve ligjore, 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” rekomandoi kualifikimin e 25 kandidatëve dhe 
skualifikimin e 3 pre tyre. KLP miratoi unanimisht rekomandimin 

monitor
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Ndërkohë Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë shpalli në datën 7 
janar 2019 thirrjen e parë për 
aplikim për 15 pozicionet 
vakante në Prokurorinë e 
Posaçme, afati i së cilisë u shty 
deri në datën 21 shkurt 2019. 

Megjithëse Këshilli i Lartë 
Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë kanë filluar 
procedurat për emërimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, ky 
proces nuk ka përfunduar 
ende. 

………………………….

Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk 
është shprehur ende zyrtarisht 
për emërimin e përkohshëm të 
gjyqtarëve të GJykatave të 
Krimeve të Rënda, megjithëse 
procedurat për emërimin e 
përkohshëm të gjyqtarëve 
filluan në dhjetor 2018.

………………………….

………………………….

Gjatë muajve prill dhe maj, 
Këshili i Lartë i Prokurorisë ka 
miratuar Raportet për 
Analizimin e Aftësive 
Profesionale të 10 prokurorëve 
kandidatë për prokurorë të 
posaçëm, me qëllim 
rivlerësimin e tyre me 
përparësi nga KPK dhe KPA.

28 kandidatë shprehën 
interesin e tyre për 15 vendet 
vakante në Prokurorinë e 
Posaçme. Pas verifikimit të 
kushteve ligjore dhe 
rekomandimeve të Komisionit 
të Posaçëm, 24 prokurorë janë 
në garë për 15 vendet vakante 
në Prokurorinë e Posaçme.
………………………….
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…………………………..

Aktualisht vetëm 6 gjyqtarë të 
Gjykatave të Krimeve të Rënda janë 
konfirmuar në detyrë, ndërkohë nga 24 
kandidatët në garë për prokurorë të 
posaçëm KPK ka konfirmuar në detyrë 4 
prej tyre.

Ecuria sistematike e zbatimit të hapave 
të parashikuar ligjorë në drejtim të 
emërimit të kandidatëve për gjyqtarë 
dhe prokurorë të posaçëm, duhet 
konsideruar një hap pozitiv sa i përket 
krijimit të organeve të reja

………………………..

Përmbushja e këtyre kushteve dhe 
koordinimi i harmonizuar ndërmjet 
organeve të gjykimit dhe hetimit do 
luajnë një rol kyç në garantimin e 
arritjes së rezultave konkrete në luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar.

Funksionimi efiçent i institucioneve kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar do 
të varet gjithashtu nga plotësimi i një 
sërë kushtesh ligjore, financiare, teknike, 
administrative dhe njerëzore.

Angazhimi i mëtejshëm i të gjithë 
aktorëve të përfshirë në zbatimin e 
reformës në drejtësi, në mënyrë të 
veçantë të mbështetjes afatgjatë edhe pas 
ngirjtes së organeve të reja të drejtësisë 
përbën një fazë po kaq thelbësore për 
funksionimin e organeve të reja.

………………………...

………………………..

Në këtë kontekst, për emërimin e kandidatëve për gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm, 
rol përcaktues do të kenë vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Konfirmimi në 
detyrë i gjyqtarëve të emëruar në mënyrë të përkohshme dhe i prokurorëve të përzgjedhur 
për të qenë pjesë e Prokurorisë së Posaçme është thelbësor për ecurinë e procesit dhe 
ngritjes së organeve të reja për hetimin dhe gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe 
krimit të organizuar. 

Ndërkohë, gjatë muajve prill dhe maj, Këshili i Lartë i Prokurorisë ka miratuar Raportet për 
Analizimin e Aftësive Profesionale të 10 prokurorëve kandidatë për prokurorë të posaçëm. 
Ky proces është i rëndësishëm pasi krijon mundësinë për rivlerësimin me përparësi të 
kandidatëve nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) apo Kolegji i Posaçëm i Apelimit (në 
rast të ankimimeve). Aktualisht vetëm 6 gjyqtarë të Gjykatave të Krimeve të Rënda janë 
konfirmuar në detyrë, ndërkohë nga 24 kandidatët në garë për prokurorë të posaçëm KPK 
ka konfirmuar në detyrë 4 prej tyre. 

Pavarësisht sfidave që mund të paraqesë ky proces, si pasojë e zbatimit të një reforme 
gjithëpërfshirësë të thuajse të gjitha institucioneve të drejtësisë në vend, duke e bërë 
Shqipërinë një rast dhe më kompleks, ecuria sistematike e zbatimit të hapave të parashikuar 
ligjorë në drejtim të emërimit të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të posaçëm, duhet 
konsideruar një hap pozitiv sa i përket krijimit të organeve të reja. Gjithashtu ky proces, por 
edhe eksperienca të ngjashme duhet të risjellin në vëmendje nevojën për angazhim të 
mëtejshëm të të gjithë aktorëve të përfshirë në zbatimin e reformës në drejtësi, në mënyrë të 
veçantë të mbështetjes afatgjatë edhe pas ngirjtes së organeve të reja të drejtësisë. 

e Komisionit dhe me dorëheqjen e një prej kandidatëve, 24 prokurorë janë në garë për 15 
vendet vakante në Prokurorinë e Posaçme.

Ndërkohë, duhet theksuar që megjithëse vetë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është 
angazhuar për rivlerësimin me përparësi të gjyqtarëve dhe prokurorëve, funksionimi i 
këtyre strukturave do të varet nga plotësimi i një sërë kushtesh ligjore, financiare, teknike, 
administrative dhe njerëzore. Ashtu sikurse edhe në rastin e eksperiencave të ngjashme në 
vende të rajonit (siç është rasti i USKOK në Kroaci), përmbushja e këtyre kushteve, dhe 
koordinimi i harmonizuar ndërmjet organeve të gjykimit dhe hetimit do luajnë një rol kyç në 
garantimin e arritjes së rezultave konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. 



Pas shpalljes së thirrjes për 
prokurorë në Prokurorinë e Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar,  nga Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë në datën 7 janar 2019 dhe 
shtyrjes në datën 21 shkurt 2019, 
aplikuan 28 kandidatë. Pjesa më e 
madhe e tyre janë prokurorë në 
Prokuroritë e Krimeve të Rënda, me 
eksperiencë profesionale në çështje të 
rëndësishme duke përfshirë ato 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. Megjithatë, pjesë e 
kandidatëve apl ikantë për në 
Prokurorinë e Posaçme u përfshinë 
edhe subjekte jashtë sistemit të 
prokurorisë apo me përvojë të 
mëparshme në organet e hetimit. 

Pas publikimit të listës paraprake 
me emrat e 28 kandidatëve, Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë filloi së pari me 
verifikimin e plotësimit të kushteve 
ligjore, të cilat përfshinin disa kritere 

kryesore të përgjitshme të lidhura me 
vitet e eksperiencës si prokuror, 
mungesën e masave disiplinore në fuqi 
si edhe sigurimin e pëlqimit të 
prokurorëve dhe anëtarëve të afërt të 
familjes për kontrollin periodik të 
llogarive bankare dhe të teleko-
munikimeve vetjake. 

Komisioni i Posaçëm (Tranzitor) i 
parashikuar në Rregulloren “Mbi 
kriteret dhe procedurën për ngritjen 
në detyrë të prokurorëve pranë 
Prokurorisë së Posaçme kundër 
Korrups ion i t  dhe  Kr im i t  t ë  
Organizuar”, i relatoi Këshillit për 25 
kandidatë, të cilët plotësonin kushtet 
ligjore për vazhdimin e garës. 
Ndërkohë për 3 prej kandidatëve 
Komisioni u shpreh për përjashtimin 
nga gara për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
Numri përfundimtar i kandidatëve për 

Pas publikimit të listës së 
përditësuar, Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë, specifikisht Komisioni i 
Posaçëm është në proces të 
përfundimit të vlerësimit të aftësive 
profesionale të 24 kandidatëve për 
prokurorë në Prokurorinë e 
Posaçme. Ky proces pritet të 
përfundojë në fillim të muajit qershor 
dhe po kryhet bazuar në kriteret e 
detajuara të parashikuara në 
Rregulloren “Mbi kriteret dhe 
procedurën për ngritjen në detyrë të 
prokurorëve pranë Prokurorisë së 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar” e hyrë në fuqi 
në 29 mars 2019 me botimin në 
fletore zyrtare nr. 44. 

prokurorë të posaçëm arriti në 24 si 
rezultat i dorëheqjes nga konkurrimi 
dhe zgjedhjes anëtar në Këshillin e 
Lartë të Prokurorisë të prokurorit 
Vatë Staka. 
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Gjatë muajit shkurt 2019 u mbyll faza e dytë e aplikimeve 
për prokurorë të posaçëm: Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
(KLP) publikoi listën përfundimtare me 24 kandidatët 

në garë për ngritje në detyrë në Prokurorinë e Posaçme

Faza I
7 Janar – 6 Shkurt

(2019)
 

Faza II
6 shkurt – 21 Shkurt

(2019)
 



Qëllimi kryesor i Rregullores së 
hartuar dhe miratuar nga Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë është përcaktimi i 
kritereve dhe procedurave për 
ngritjen në detyrë të prokurorëve 
kandidatë për në Prokurorinë e 
Posaçme, duke synuar realizimin e 
një procesi objektiv, transparent dhe 
gjithëpërfshirës në funksion të 

Ndërkohë kriteri i dytë do të 
bazohet në vlerësimin e kritereve të 
posaçme etike dhe profesionale, të 
cilat përbëhen nga 1) Aftësitë e 
treguara në hetim, në ndjekjen 
penale dhe në konfiskim dhe 2) 
Vendosmëria e t reguar në 
përba l l im in  e  vësh t i rë s i ve,  
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Çfarë parashikon Rregullorja “Mbi kriteret dhe procedurën 
për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë Prokurorisë 

së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”: 
Kriteret dhe shkallët për vlerësimin e 24 kandidatëve 

për prokurorë të posaçëm

Komisioni i Posaçëm i krijuar në 
përputhje me parashikimet e 
Rregullores, filloi nga puna gjatë 
muajit prill 2019 shqyrtimin e 
dosjeve të 24 kandidatëve për 

krijimit të një Prokurorie të Posaçme 
të aftë për të ushtruar funksionet e saj 
në mënyrë të pavarur, të paanshme 
dhe efektive.

prokurorë në Prokurorinë e 
Posaçme duke u bazuar në  dy 
kritere kryesore për të cilat është 
parashikuar të aplikohet një sistem 
pikëzimi. Kriteri i parë do të 
b a z o h e t  n ë  v l e r ë s i m i n  e  
performancës për dy vitet e fundit 
të kandidatit.

Shkallët e Vlerësimit për Kriterin e Performancës
(2 vlerësimet e fundit profesionale)

Procesi i vlerësimit të kandidatëve, i 
cili u parashikua fillimisht të zgjaste 
6 javë, specifikisht deri në datën 15 
maj 2019, pritet të përfundojë në 
fillim të muajit qershor 2019 pas një 
shtyrje 3 javore në kohë. Ndërkohë, 

presioneve e rreziqeve dhe 
integriteti (grafiku më poshtë). 

pas kësaj faze, për vlerësimin e 
kandidatëve do të zhvillohet edhe 
një proces 2-javor intervistimi, i cili 
përfshin edhe pyetje të drejtuara 
nga përfaqësues të misioneve 
ndërkombëtare EURALIUS dhe 
OPDAT.
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Vetëm pas përfundimit të këtyre 
fazave, Kryetari i Komisionit të 
Posaçëm njofton Këshillin e Lartë të 
Prokuror isë dhe vendos në 
dispozicion të anëtarëve kopje të 
v l e r ë s i m e ve  t ë  s h k r u a r a ,  
dokumentet mbështetëse si edhe 

prezanton një përmbledhje të 
rezultateve të vlerësimit. Bazuar në 
këto propozime, Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë është organi përgjegjës 
për të vendosur shkallën e vlerësimit 
për secilin kandidat dhe secilin 
kriter. Pas vendosjes së shkallës së 

vlerësimit për secilin kandidat dhe 
pikëve për secilin prej kritereve 
(sipas hapësirës së pikëzimit), 
kandidatët renditen sipas numrit të 
pikëve që ato kanë grumbulluar.

I. Aftësitë e treguara në hetim, 
në ndjekjen penale dhe në konfiskim

II. Vendosmëria e treguar në përballimin e vështirësive, 
presioneve e rreziqeve dhe integriteti



Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton Raportet për Analizimin 
e Aftësive Profesionale të rreth 42% të kandidatëve për ngritje 

në detyrë në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar: Ky proces me rëndësi 

për rivlerësimin me përparësi të 24 prokurorëve në garë 
Procesi i rivlerësimit (vetting-ut) 
është një nga momentet më të 
rëndës i shme për  g jyqtarët  
kandidatë në Gjykatat e Posaçme 
dhe prokurorët kandidatë në 
Prokurorinë e Posaçme. Megjithëse 
në rastin e gjyqtarëve të Gjykatave 
të Krimeve të Rënda ekziston 
mundësia e kalimit tranzitor tek 
Gjykatat e Posaçme, konfirmimi i 
përhershëm i tyre është një detyrim i 
domosdoshëm për funksionimin në 
kohë të këtyre organeve. Në këtë 
mënyrë të gjithë gjyqtarët e 
emëruar në mënyrë të përkohshme 
apo edhe gjyqtarët jashtë 
Gjykatave të Krimeve të Rënda, të 
cilët do të shprehin interesin të 
konkurrojnë në Gjykatat e Posaçme 
duhet të konfirmohen në detyrë nga 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 
(KPK). Aktualisht ky Komision ka 
filluar procedurat e rivlerësimit për 
të gjithë gjyqtarët e Gjykatave të 
Krimeve të Rënda, por aktualisht 
vetëm 7 prej tyre i janë nënshtruar 
vetting-ut, njëri prej të cilëve është 
zgjedhur anëtar në Këshillin e Lartë 
Gjyqësor (KLGJ).
Në rastin e prokurorëve të 
Prokurorive për Krimet e Rënda, për 
këto të fundit nuk është parashikuar 
kalimi tranzitor në Prokurorinë e 
Posaçme. Megjithëse prokurorët e 
Prokurorive të Krimeve të Rënda 
janë konsideruar kandidatët më 
potencialë për të aplikuar në këtë 
strukturë, emërimi i kandidatëve, të 
cilët kanë aplikuar do të duhet të 
marrë më parë konfirmimin në 

Me qëllim ngritjen në kohë të 
institucioneve kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar dhe fillimin 
e ushtrimit të kompetencave të tyre, 
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 
pritet të përshpejtojë procedurat e 
përfshirjes në kalendarin e 
seancave dëgjimore dhe vlerësimin 
e të gjithë kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë të 
posaçëm. Vendimet e KPK-së do të 
jetë përcaktuese për ecurinë e 
procesit. 

detyrë nga Komisioni i Pavarur I 
Kualifikimit. Nga 24 kandidatë të 
kualifikuar për ngritje në detyrë në 
Prokurorinë e Posaçme, vetëm 6 
prej tyre kanë kaluar vetting-un 
dhe janë konfirmuar tashmë në 
detyrë. 

6/10
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Ecuria e procesit të rivlerësimit për kandidatët gjyqtarë 
dhe prokurorë në Gjykatat dhe Prokurorinë e Posaçme 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar:
Konfirmimi në detyrë kusht i detyrueshëm për emërimin e tyre

Konfirmimi në detyrë nga Komisioni i 
Pavarur i Kualifikimit apo Kolegji i 
Posaçëm i Apelimit (në rast të 
ankimimeve), mbetet kushti kryesor i 
detyrueshëm për emërimin e 
përherhshëm të gjyqtarëve në 
Gjykatat e Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar 
si edhe emërimin e prokurorëve në 
Prokurorinë e Posaçme kundër 
kor r ups ion i t  dhe  k r im i t  të  
organizuar. 
KPK pas rreth 8 muajsh (korrik 
2018), zhvilloi seancë dëgjimore me 
gjyqtarë të Gjykatës së Krimeve të 
Rënda të Apelit. Aktualisht numri i 
gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda që kanë kaluar 
procesin e rivlerësimit me vendim të 
formës së prerë është gjashtë. Nga 
Gjykata e Shkallës së Parë për 
Krime të Rënda, vetëm 2 prej tyre 
kanë përfunduar procesin e 

rivlerësimit dhe janë konfirmuar në 
detyrë, njëri prej të cilëve është 
zgjedhur anëtar në Këshillin e Lartë 
Gjyqësor. Ndërkohë, nga Gjykata e 
Apelit për Krime të Rënda, 4 
gjyqtarë janë konfirmuar në detyrë 
(1 prej të cilëve si pjesë e listës 
prioritare) dhe 1 gjyqtar është 
shkarkuar. 
Edhe sa i përket emërimit të 
prokurorëve në Prokurorinë e 
Posaçme, Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
do të duhet të marrë më parë 
konfirmimin e Komisionit të Pavarur 
të Kualifikimit. KLP do ti kërkojë 
Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 
rivlerësimin me përparësi për ato 
kandidatë, të cilët nuk i janë 
nënshtruar vetting-ut apo janë ende 
në proces. Rivlerësimi me përparësi 
do ti kërkohet edhe Kolegjit të 
Posaçëm të Apelimit, në rastin kur 
për kandidatët ka patur ankimime, 

Ecuria e Vetting-ut për kandidatët 
gjyqtarë dhe prokurorë të posaçëm

Aktua l i sh t ,  KPK ka f i l l uar  
procedurat e rivlerësimit për të 
gj i thë kandidatët ,  të c i lët  
konkurrojnë për të qenë pjesë e 
Prokurorisë së Posaçme. Megjithëse 
deri tani vetëm 6 nga 24 kandidatë 
të kualifikuar për të vazhduar 
garën për prokurorë të posaçëm 
janë konfirmuar në detyrë. Gjatë 
muajit qershor KPK ka planifikuar 
të përshijë në kalendarin e 
seancave dëgjimore subjekte të 
tjera të kësaj liste. Ecuria e 
prioritarizuar e rivlerësimit të 
kandidatëve për prokurorë në 
Prokurorinë e Posaçme do të 
shmange vonesat dhe nga ana 
tjetër do të avanconte emërimin e 
prokurorëve të posaçëm si edhe 
plotësimin e numrit të kërkuar të 
tyre.

të cilat janë ende në proces dhe pa 
vendim të formës së prerë.  
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Ngritja e strukturave të specializuara për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar në nivele të larta një përvojë e ngjashme 
edhe në vende të Ballkanit Perëndimor: Rasti i USKOK në Kroaci 

1)dhe arritja e rezultave në luftën kundër korrupsionit  

Zyra për Ndalimin e Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (USKOK) e krijuar 
në Kroaci në vitin 2001 përbën një model 
të ngjashëm me modelin mbi të cilin është 
ndërtuar të funksionojë Prokuroria e 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, ngritja e së cilës pritet të 
përfundojë brenda këtij viti. Vetë ardhja 
në Shqipëri e një prej prokuroreve 
speciale më të njohura dhe me 
eksperiencë të kësaj Zyre, Tamar Laptosh 
dhe qëndrimi i saj për një periudhë dy 
vjeçare me qëllim shkëmbimin e 
eskperiencës, ka theksuar rëndësinë për 
vlerësimin e praktikës në Kroaci si pikë 
referimi për funksionimin e institutioneve 
të reja të drejtësisë në Shqipëri, përfshirë 
organin kryesor të hetimit për veprat e 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
Megjithatë, edhe pse Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë është tashmë në proces të 
vlerësimit dhe përzgjedhjes së 
kandidatëve në garë për prokurorë të 
posaçëm, që përbën edhe një nga fazat 
më kryesore të këtij procesi, do të jenë të 
nevojshme të përmbushen një sërë 
hapash dhe masash me qëllim funksionim 
efikas dhe arritjen e rezultave konkrete 
të organit kryesor të hetimit në vend. Në 

Krijimi dhe funksionimi i strukturave të 
specializuara për të luftuar dhe shtypur 
korrupsionin dhe krimin e organizuar 
është një eksperiencë e ndjekur edhe nga 
vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, në 
të cilat shkalla e korrupsionit, në mënyrë 
të veçantë e atij në nivele të larta ka 
qenë problem shqetësues për një kohë të 
gjatë. Për këtë arsye, vende si Serbia, 
Maqedonia dhe Kroacia, por edhe të 
tjera, kanë ngritur organe të 
specializuara në drejtim të përmirësimit 
të rezultave në luftën ndaj korrupsionit. 

të njëjtën kohë, pavarësisht se reforma në 
sistemin e drejtësisë në Shqipëri krahasur 
me ndryshimet e ndodhura në vende të 
tjera të rajonit është një nga reformat më 
radikale dhe gjithëpërfshirëse duke 
ndryshuar strukturën dhe kompetencat e 
thuajse të gjitha organeve të sistemit të 
drejtësisë, fillimi i ushtrimit të veprimtarisë 
dhe arritja e rezultave konkrete (kapja e 
“peshqve të mëdhenj”) do të mund të 
realizohet pas plotësimit të një sërë 
hapash të tjerë të nevojshëm. 

Në mënyrë të veçantë periudha 2001-
2005, rreth 4 vjet nga krijimi i Zyrës është 
konisderuar një nga periudhat më të 
dobëta në drejtim të aspekteve 
ekonomike, teknike, burimeve njerëzore 
apo kompetencave të institucionit të 
hetimit, i theksuar ky fakt edhe në Progres 
Raportet e Komisionit Evropian për 

Nëse i referohemi vetë eksperiencës së 
Zyrës për Ndalimin e Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (USKOK) në Kroaci, 
e marrë shpesh si shembull në Shqipëri, 
mund të evidentohet që arritja e 
rezultateve konkrete pas krijimit të saj ka 
qenë një proces i shtrirë në kohë dhe jo i 
menjëhershëm, dhe kjo si pasojë e 
kushtëzimit me përmbushjen e kushteve të 
përmendura më lart, të cilat përfshijnë 
aspekte ekonomike, ligjore, njerëzore, 
funksionale dhe teknike. Në këtë kontekst, 
megjithëse krijimi i kësaj Zyre në Kroaci 
pas viteve 2000, u konsiderua një arritje 
e rëndësishme, duke qenë agjencia e 
parë e specializuar në vend për të luftuar 
korrupsionin, një sërë procesesh i 
paraprinë funksionimit të plotë të Zyrës, e 
cila u fokusua fillimisht në rolin e shtypjes 
së korrupsionit duke trajtuar më tepër 
raste të korrupsionit administrativ sesa 
atij politik në nivele të larta.

Kroacinë të atyre viteve. Për këtë arsye, 
puna e mëtejshme e USKOK u 
përcaktua bazuar në një sërë 
ndryshimesh dhe amendimesh ligjore, të 
cilat shoqëruan aktivitetin e mëvonshëm 
të Zyrës. 

Në lidhje me policinë, krijimi i Zyrës 
Kombëtare të Policisë për Ndalimin e 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 
(PNUSKOK) në vitin 2009, do të sillte 
brenda juridiksionit të USKOK një forcë 
të specializuar policore, e cila vepron si 
një “krah mbështetës” i USKOK për 
plotësimin e nevojave dhe strukrurës së 
i n s t i t u c i o n i t .  Në  d r e j t im  t ë  
marrëdhënieve me gjykatat hetimi i 
prokurorisë do të luante një rol kyç dhe 
krijonte pavarësi në hetim duke 
zëvendësuar hetimin gjyqësor.  
Ndërkohë një sërë ndryshimesh në të 
drejtën për informacione, të dhëna, 
hetime të përbashkëta etj, do ti siguronin 
USKOK fuqizim të rolit dhe pavarësi në 
hetiminë marrëdhënie me të tretët. 

Ndryshimi apo amendimi i legjislacionit 
u konsiderua një fazë e rëndësishme 
pasi përcaktoi strukturën e funksionimit 
të Zyrës si edhe kompetencat e saj, të 
cilat pavarësisht këtyre ndryshimeve u 
zgjeruan dhe u përforcuan në favor të 
Zyrës. Në mënyrë të veçantë, pas vitit 
2005 dhe në vazhdim USKOK do të 
bëhej aktori më i rëndësishëm anti-
korrupsion lidhur me trajtimin e çështjeve 
të korrupsionit politik duke arritur një rol 
kyç si rezultat i rikoordinimit të marrë-
dhënieve më policinë, gjykatat dhe 
palët e treta.

Një tjetër çështje e rëndësishme për 
funksionimin e USKOK kishte të bënte me 
organizimin e brendshëm të Zyrës. 
Buxheti i alokuar fillimisht do të pësonte 

Një përshkrim me referenca të plota mund të gjendet në Raportin Përfundimtar të përgatitur dhe publikuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Qershor 
2019

1) Të gjitha referencat dhe të dhënat e përdorura në këtë pjesë i janë referuar paper-it “Explaining Enforcement Patterns of Anticorruption Agencies: Comparative Analysis of 
Five Serbian, Croatian and Macedonian Anticorruption Agencies”, Slobodan Tomić, http://etheses.lse.ac.uk/3370/1/Tomic_Explaining_Enforcement_Patterns.pdf 
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ulje deri në vitin 2005 për tu rritur 
sistematikisht deri në vitin 2009, vit i cili 
përkon me zhvillime të rëndësishme të 
Zyrës. Megjithatë deri në vitin 2009 
plotësimi me burime njerëzore dhe 
teknike i Zyrës ka qenë një nga çështjet 
më problematike. Gjatë periudhës 
2001-2005 buxheti dhe burimet e tjera 
kanë qenë tepër të ulta. USKOK ka patur 
më pak se 20 punonjës dhe ambientet 
gjithashtu kanë patur mungesa 
thelbësore sa i përket rrjetit të internetit, 
mjeteve lëvizëse apo paisjeve të tjera 
për veprimtari të domosdoshme të stafit 
të Zyrës.

Një aspekt po kaq i rëndësishëm ka qenë 
edhe trajnimi i prokurorëve në detyrë të 
Zyrës. Vetëm pas viteve 2005 dhe 
presionit të Bashkimit Evropian për të 
luftuar korruspionin dhe forcuar 
kapacitetet e Zyrës, burimet financiare, 
infrastrukturore dhe teknike u 
përmirësuan ndjeshëm. Nga viti 2005 u 
rritën gjithashtu ndjeshëm edhe burimet 
njerëzore dhe rëndësi ju kushtua 
rekrutimit me prioritet të personalit si 
edhe zhvillimit të ekspertizës. Kjo mund të 
evidentohet edhe nëpërmjet mbështetjes 
ndërkombëtare ndaj Zyrës nëpërmjet 
trajnimeve dhe projekteve ndër-
kombëtare të konsideruara si mjaft të 
rëndësishme për përmirësimin e aftësive 
dhe rritjen e kapaciteteve të USKOK. 

Përshkrimi i eksperiencës së USKOK në 
Kroaci, thekson nevojën e vazhdueshme 
për të mbështeur organet kryesore të 
specializuara për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar, jo vetëm gjatë 
fazës së krijimit të tyre, por në mënyrë të 
veçantë edhe në drejtim të aspekteve të 
caktuara financiare, ligjore, administrative, 

Si rezultat i të gjitha ndryshimeve të 
përmendura më lart në drejtim të 
përmirësimit të kapaciteteve ekonomike, 
ligjore dhe njerëzore të organit kryesor 
për hetimin e veprave të korrupsionit në 
nivele të larta, pas viteve 2005 USKOK 
arriti të realizonte rezultate konkrete në 
luftën kundër korrupsionit. Në këtë mënyrë, 
në vitin 2009, rreth 8 vjet nga krijimi, 
USKOK do të trajtonte 3 nga çështjet më 
të rëndësishme të ashtëquajtura si çështje 
të “peshqve të mëdhenj”, duke përfshirë 
arrestimin dhe burgosjen e ish-kryeministrit 
të Kroacisë Ivo Sanader, një nga rastet më 
të njohura edhe në Shqipëri. 

teknike etj. Kjo për arsye se arritja e 
rezultateve konkrete nuk kufizohet vetëm 
me ngritjen e institucioneve, por kushtëzohet 
gjithashtu në një masë të konsiderueeshme 
nga përmbushja e një sërë aspektesh të 
rëndësishme për funksionimin efikas të tyre, 
të cilat kërkojnë burime dhe kohë.
Një përvojë e tilllë mbetet një referencë e 
rëndësishme për Shqipërinë në fazën e 
proceseve aktuale. Edhe pse jashtë 
parashikimeve kohore, fillimi i ushtrimit të 

kompetencave nga dy Këshillat përbën 
një hap pozitiv në drejtim të ngritjes së 
Gjykatave dhe Prokurorisë së Posaçme 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. Angazhimi dhe mbështetja 
ndaj këtyre organeve edhe pas ngirjtes 
së tyre duhet konsideruar gjithashtu si një 
fazë pasuese e procesit me po kaq 
rëndësi në drejtim të arritjes së 
objektivave të parashikuar dhe arritjes së 
rezultateve konkrete.
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Ky buletin realizohet nË 
kuadËr tË projektit: Forcimi i 
informimit dhe pjesmarrjes së 
publikut në zbatimin e 
reformës në drejtësi 
nëpërmjet monitorimit, 
vlerësimit dhe komunikimit të 
procesit të ngritjes dhe 
funksionimit të institucioneve 
për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar

Fondacioni 
Projekt i f inancuar nga: 

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Gjatë periudhës Qershor 2018 
– Korrik 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”. 
Reforma në sistemin e 
drejtësisë është një nga 
reformat më të thella dhe 
gjithëpërfshirësë të ndërmarra 
në Shqipëri në vitet e fundit, e 
cila synon të adresojë 
problemin e hetimit të 
korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, të evidentuara ndër 
pengesat kryesore për 
zhvillimin e metejshëm 
ekonomiko shoqëror të vendit 
dhe për antarësimin në 
Bashkimin Evropian. Një nga 
komponentët kryesorë të kësaj 
reforme është ngritja e 
institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e 
organizuar. 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN

Kohëzgjatja

Qëllimi 
i Projektit

Objektivat 
e Projektit

Institucionet 
e reformës 
në drejtësi, 
fokusi i Projektit

Produktet 
e Projektit

Rezultatet 
e pritshme 

Përfituesit 
kryesorë

Qershor 2018 – Korrik 2019

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e cilësisë së informimit mbi 
reformën në drejtësi dhe mbështetjes së kuptueshmërisë së qytetarëvë 
dhe aktorëve shoqërorë përsa i përket zbatimit të reformës.

Objektivat specifikë të projektit janë: 

· Të inkurajojë dhe nxisë diskutimin dhe pjesmarrjen e 
mirëinformuar të qytetarëve dhe aktorëve shoqërorë në procesin e 
krijimit dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar korrupsionin 
dhe krimin e organizuar; 

· Të monitorojë dhe vlerësojë procesin e ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar; 

· Të advokojë dhe mbështesë autoritetet shtetërore përgjegjëse për 
zbatimin e reformës në drejtësi.

· Byroja Kombëtare e Hetimit

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

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

· Gjenerimi i dy raporteve hulumtuese

· Dy tryeza të rrumbullakta me pjesmarrjen e palëvë të interesuara

· Përgatitja e katër buletineve informuese, një në çdo tre muaj, nën 
titullin “SPAK Monitor”
· Një Raport përfundimtar I projektit

· Një konferencë përfundimtare 

· Publikimi i dymbëdhjetë artikujve në media të bazuar në gjetje nga 
hulumtimi
· Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese 
e informuese

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 

· Përmirësimi i ecurisë dhe cilësisë së procesit të ngritjes dhe 
funksionimit të institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin 
e organizuar;

· Përmirësimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në proces;

Përmirësimi i mekanizmave të kontrollit, mbikqyrjes dhe 
llogaridhënies dhe në tërësi një ecuri më e mirë e procesit të zbatimit 
të reformës në drejtësi.

· Organizatat e shoqërisë civile, të cilat do të forcojnë rolin dhe 
ndikimin e tyre monitorues dhe mbikëqyrës, 

· Publiku i gjerë, i cili do të ketë një shkallë më të lartë informimi dhe 
pjesmarrje dhe për pasojë ndikim mbi procesin; 

· Institucionet politikëbërëse dhe ligjzbatuese, të cilat do të kenë 
legjitimitet të shtuar si rezultat i ndërveprimit më të hapur me 
publikun dhe aktorët shoqërorë në tërësi.

· Organizatat e mediave dhe gazetarë, të cilat do të rrisin cilësinë dhe 
shpeshtësinë e informimit mbi krijimin e institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe funksionimin në periudhën 
e hershme të tyre; 

Përfituesit kryesorë të projektit do të jenë: 

Programi/
Fusha e zbatimit 

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

Nevoja e zbatimit 
të këtij Projekti

Vonesat e shkaktuara në ngritjen e institucioneve të vetting-ut dhe 
vështirësia për të ndjekur dhe kuptuar aspektet teknike të procesit. 

Instrumentat 
dhe mekanizmat 

Forcimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në zbatimin e reformës 
në drejtësi nëpërmjet (1) monitorimit, (2) vlerësimit dhe (3) 
komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve 
për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. 


