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PËRMBAJTJA

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

Gjithashtu ky numër fokusohet edhe në 
procesin e aplikimeve për pozicionin e 
Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme si 
edhe pozicionin e Drejtorit dhe hetuesit 
të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH).

Numri i 6 (gjashtë) i SPAK Monitor 
trajton procesin e ngritjes në detyrë dhe 
emërimin e 8 prokurorëve të parë të 
Prokurorisë së Posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Në të njëjtën kohë edhe harmonizimi i 
ritmeve të procesit të rivlerësimit për 
gjyqtarët dhe prokurorët e posaçëm 
përbën një komponent thelbësor në drejtim 
të konfirmimeve në detyrë dhe plotësimit 
të numrit ligjor për vendet vakante në 
organet e reja të hetimit dhe gjykimit.  

Në kohën kur krijimi i injëkohshëm i 
Gjykatave të Posaçme KKKO dhe SPAK 
përbën gjithashtu një nga fazat më të 
rëndësishme, në këtë numër të SPAK 
Monitor përshkruhen masat e ndërmarra 
nga Gjykatat dhe Prokuroritë e Krimeve 
të Rënda (të dyja shkallët) sa i përket 
inventarizimit të dosjeve, të cilat do ti 
kalojnë për kompetencë institucioneve të 
reja kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. 

Sfidat në drejtim të ngritjes kapaciteteve 
të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar (SPAK)

Kohëzgjatja rreth 1 vjeçare e këtij 
procesi u shkaktua si rezultat i vetting-ut 
dhe vendimeve të institucioneve të 
rivlerësimit për kandidatët, të cilët 
shprehën interes për të qenë pjesë e 
Prokurorisë së Posaçme Kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.  
Megjithëse pjesa më e madhe e tyre u 
konfirmuan në detyrë, shtrirja në kohë e 
këtij procesi, solli që vetëm në datën 25 
nëntor 2019, KLP të emërojë 8 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë si organi 
përgjegjës për zbatimin e hapave ligjorë 
në drejtim të ngritjes së Prokurorisë së 
Posaçme, ndërmorri një sërë masash për 
ndjekjen e procedurave respektive, duke 
përfshirë: shpalljen e thirrjeve për 
aplikime, miratimin e rregulloreve 
përkatëse për vlerësimin e kandidatëve 
në garë, zhvillimin e intervistave me 
kandiatët e kualifikuar dhe finalizimin e 
procedurave për ngritjen në detyrë të 8 
prokurorëve të parë të posaçëm. 

Përfundimi i përzgjedhjes dhe emërimit 
të 8 prokurorëve të parë të posaçëm në 
Prokuror inë e Posaçme Kundër 
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 
përbënte hapin më të rëndësishëm në 
drejtim të krijimit të SPAK. Ky proces, i cili 
filloi zyrtarisht në datën 7 janar 2019 me 
shpalljen e thirrjes së parë nga Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë mori thuajse 1 vit kohë 
deri në emërimin dhe betimin e 8 
prokurorëve të posaçëm para Presidentit 
të Republikës në datën 19 dhjetor 2019 
(Tabela II).

monitor
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A. Krijimi i SPAK ende i pjesshëm dhe në proces

prokurorët e parë të posaçëm si 
edhe të zgjedhë pas një procesi 
rekrutimi të hapur Drejtuesin e këtij 
institucioni po në dhjetor 2019.
Megjithatë, edhe pas emërimit të 8 
prokurorëve, si pasojë e ngarkesës 
së punës së institucionit, Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë me kërkesë edhe 
të Drejtuesit të Prokurorisë së 
Posaçme, vendosi gjatë muajit 
dhjetor 2019 për transferimin e 
përkohshëm të dy prokurorëve të 
tjerë në Prokurorinë e Posaçme 
KKKO. Gjithashtu, po në funksion të 
plotësimit të numrit të prokurorëve 
në këtë organ, Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë shpalli në datën 28 
janar 2020 fillimin e procedurave 
për plotësimin e 2  pozicioneve 
vakante në Prokurorinë e Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar, afati i dytë i së cilës 
përfundoi në datën 8 mars 2020. 
Lista me emrat e 4 (katër) kandidatë 
për prokurorë pranë Prokurorisë së 
Posaçme të cilët plotësojnë kushtet 
ligjore pas vlerësimit paraprak dhe 
të cilët do të vazhdojnë garën, u 
miratua nga KLP në datën 18 mars 
2020. Ndërkohë në datën 10 prill 
2020 KLP ka shpallur një tjetër 
thirrje për fillimin e procedurave për 
plotësimin e 1 (një) pozicioni vakant 
në Prokurorinë e Posaçme kundër 
Korr ups ion i t  dhe Kr im i t  të  
Organizuar. 
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* Tabela 1 –  Ecuria e procesit të vetting-ut për 11 prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (KKKO)

M e  f i l l i m i n  e  u s h t r i m i t  t ë  
veprimtarisë së Prokurorisë së 
Posaçme filluan gjithashtu edhe 
procedurat për zgjedhjen e Drejtorit 
të Byrosë Kombëtare të Hetimit 
(BKH), i cili është përgjegjës për 
funksionimin e këtij institucioni. Në 
datën 10 janar 2020 Drejtuesi i 
Prokurorisë së Posaçme shpalli 
thirrjen e parë për aplikime për 
pozicionin e Drejtorit të BKH. 
Rregullorja dhe aktet respektive 
ligjore për përzgjedhjen e Drejtorit 
të BKH-së, të cilat janë hartuar me Ecuria dhe proceset e deritanishme 

asistencën e ekspertëve ndër-
kombëtarë, nuk janë publikuar në 
faqen e institucionit. Ndërkohë që 
Komisioni për monitorimin e këtij 
procesi ka konsistuar në përbërjen e 
3 prokurorëve një prej të cilëve vetë 
Drejtuesi i SPAK. Me përfundimin e 
fazave të konkurrimit (Tabela II) dhe 
bazuar në afat e parashikuara, gjatë 
muajit mars 2020  përfundon 
zgjedhja e Drejtorit të BKH-së, proces 
i cili zgjati 2 muaj nga data e shpalljes 
së thirrjes.  

për zgjedhjen dhe emërimin e 
prokurorëve të posaçëm, Drejtuesin 
e Prokurorisë së Posaçme si edhe 
Drejtorin e BKH-së, theksojnë 
rëndësinë e kompletimit të të gjitha 
hapave për ngritjen funksionale të 
SPAK. Ndërlidhja e hallkave dhe roli i 
prokurorëve, drejtuesve, por edhe 
punonjësve në këto institucione 
mund të sigurojë një organizim 
e f i ç e n t  ve të m  n ë  ra s t i n  e  
konstituimit të plotë të të gjithë 
strukturës së institucionit.

B. Sfidat dhe rëndësia në ngritjen e strukturave të tjera të SPAK

Deri në krijimin dhe funksionimin e 
plotë dhe efiçent të Strukturës së 
Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (SPAK) duhet të 
përbushen një sërë hapash të tjerë, 
të cilat lidhen me zgjedhjen dhe 
emërimin e hetuesve, zv/drejtorit të 
BKH, kancelarit si edhe nëpunësve të 
kësaj strukture. Përmbushja e këtyre 
hapave është e ndërlidhur jo vetëm 
sa i përket plotësimit të pozicioneve 
vakante, por siç evidentohet edhe 
më poshtë ky proces lidhet me 
realizimin e një sërë funksionesh dhe 

Me zgjedhjen e Drejtorit të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit (BKH), 
emërimi i hetuesve është një nga 
fazat më të rëndësishme lidhur me 
formimin dhe funksionimit të këtij 
organi. Numri i hetuesve është 
parashikuar të jetë 60 dhe më herët 
gjatë muajit shtator 2019, Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë ka shpallur 
njoftimin për shprehjen e interesit 
për aplikime. Kriteret e procesit të 

detyrash të parashikuara në kuadër 
të funksionimit dhe organizimit të 
këtyre organeve. 

rekrutimit parashikohen në një 
rregullore, e cila hartohet dhe 
miratohet nga Drejtori i Byrosë 
Kombëtare të Hetimit. Ndërkohë sa 
i përket zgjedhjes së Zëvendës-
drejtorit të BKH mund të realizohet 
vetëm pas emërimit në këtë organ 
të 60 hetuesve, pasi legjislacioni 
parashikon që Drejtori i BKH, me 
pëlqimin e Drejtuesit të Prokurorisë 
së Posaçme, përzgjedh nga radhët e 
hetuesve një zëvendësdrejtor, 
bazuar në një proces të hapur dhe 
transparent të përzgjedhjes, me 
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mandat 4-vjeçar dhe me të drejtë 
rizgjedhjeje vetëm një herë. 

Ashtu sikurse edhe në rastin e 
nëpunësve në ish-Gjykatat e Krimeve 
të Rënda, edhe për punonjësit në 

Zgjedhja e kancelarit të Prokurorisë 
së Posaçme është gjithashtu mjaft 
thelbësore për funksionimin e SPAK, 
pasi kancelari është nëpunësi civil 
më i lartë i Prokurorisë së Posaçme, i 
ci l i  mbikëqyr veprimtarinë e 
p e r s o n e l i t  a d m i n i s t r a t i v ,  
administron mjediset e punës, 
d o s j e t ,  a r k i v i n ,  s h ë r b i m e t  
mbështetëse dhe f inancat e 
Prokurorisë dhe përgjigjet para 
Drejtuesit  të Prokurorisë së 
Posaçme. Organi kompetent për 
emërimin e kancelarit është Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë, institucion i cili 
nëpërmjet vendimit nr. 56, datë 
24.02.2020 ka filluar kryerjen e 
verifikimit të figurës dhe pasurisë 
për kancelarët në detyrë. 

Megjithëse ngritja e Strukturës së Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, po kalon në përbushjen e të 
gjitha hapave që lidhen me zgjedhjen  dhe emërimin e drejtuesve më të rëndësishëm të këtij institucioni, mbështetja 
financiare ka një rol të rëndësishëm për të bërë të mundur arritjen  e objektivave dhe mirëfunksionimin e organeve të 
hetimit. Nisur edhe nga përvoja të ngjashme në rajon, të cilat janë trajtuar edhe më parë, nevoja e vazhdueshme për të 
mbështetur 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 
dhe teknike kushtëzon suksesin e këtyre institucioneve.

Të gjitha proceset e parashikuara më 
lart janë thelbësore për të bërë të 
mundur organizimin e Strukturës së 
Posaçme Kundër korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar (SPAK). Sfidat në 
ngritjen në kohë të të gjitha 
strukturave të përmendura, por 
edhe përmbushja e procedurave për 
emërimet në këto organe janë 
pranuar së fundmi edhe nga vetë 
Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme 
gjatë zhvillimit të Konferencës 

detyrë në ish-Prokurorinë e Shkallës 
së Parë dhe Prokurorinë e Apelit të 
Krimeve të Rënda do të realizohet 
verifikimi i kushteve të sigurisë 
përfshirë dhënien e pëlqimit për 
kontrollin periodik të llogarive 
bankare dhe të telekomunikimeve 
vetjake për vete dhe anëtarët e afërt 
të familjes, me qëllim konfirmimin e 
tyre si nëpunës civilë dhe punonjës 
të Prokurorisë së Posaçme (Tabela 
III). 

“Sfidat e prokurorisë në dritën e 
reformës në drejtësi”, të zhvilluar në 
datën 3 mars 2020. Drejtuesi i 
Prokurorisë së Posaçme ka theksuar 
nevojën për plotësimin e strukturës, 
ngritjen e strukturës nga ana 
administrative dhe funksionale dhe 
arritjen e rezultateve konkrete në 
hetimin e veprave penale të 
ko r r u p s i o n i t  d h e  k r i m i t  të  
organizuar. Ndërkohë sfida të tjera, 
të ci lat l idhen me hetimin, 
përbëhen nga hetime të lidhura me 
veprat penale të pastrimit të 
produkteve të veprës penale, 
hetimit të aseteve kriminale dhe 
krimit financiar në përgjithësi. 
Gjatë vitit 2019 Strukturës së 
Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar ju alokua një 
buxhet fillestar prej 150,000,000 
Lekë dhe për vitin 2020 një buxhet 
prej 361,055,000 Lekë. 
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C. Mbikqyrja dhe Monitorimi: Plotësimi i kushteve të sigurisë

3) një punonjës i seksionit të 
h e t i m i t  f i n a n c i a r  p r a n ë  
Prokurorisë së Posaçme, 

2) një gjyqtar të gjykatave të 
posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar, 

4) një hetues i Byrosë Kombëtare 
të Hetimit. 

Ndërkohë që për gjyqtarët dhe 
prokurorët plotësimi i këtyre 
kushteve është vlerësuar nga 
institucionet e rivlerësimit, për 
plotësimin e tyre nga ana e 
nëpunësve gjyqësor në Gjykatat 
KKKO, personelit administrativ në 
Prokurorinë e Posaçme KKKO si edhe 
hetuesve duke përfshirë edhe 
familjarët e afërt, është parashikuar 
ngritja e një Komisioni të Posaçëm 
për Verifikimin e Pasurisë dhe të 
Figurës së Kandidatëve. Komisioni 
është parashikuar të ketë në 
përbërje: 

1) dy prokurorë të Prokurorisë së 
Posaçme, 

Si rezultat i vijimësisë së procesit të 
ngritjes së Prokurorisë së Posaçme, 
në këtë periudhë tranzitore u 

Plotësimi i kushteve të sigurisë 
përbën një nga komponentët më të 
rëndësishëm, jo vetëm në drejtim të 
emërimit të të gjithë prokurorëve, 
gjyqtarëve dhe punonjësve në 
organet e reja, por edhe sa i përket 
nevojës për të administruar dhe 
siguruar një proces rekrutimi me 
standarde të larta etike dhe 
profesionale për të gjithë personat, 
të cilët do të punojnë në Gjykatat 
dhe Strukturën e Posaçme SPAK. Për 
këtë qëllim, legjislacioni respektiv ka 
vendosur një sërë kriteresh specifike 
dhe në mënyrë të veçantë ka 
përcaktuar plotësimin e kushteve të 
sigurisë, të detyrueshme për të 
g j i t h ë  p e r s o n e l i n  e  kë t y r e  
institucioneve. (Tabela III)

parashikua ngritja e një Komisioni të 
Posaçëm, i cili ka në përbërje vetëm: 

1) dy prokurorë të Prokurorisë së 
Posaçme dhe

Ndërkohë, me po kaq rëndësi mbetet 
edhe dhënia e pëlqimit për kontrollin 
e  l l o g a r i v e  b a n k a r e  d h e  
telekomunikimeve vetjake, një nga 
tre kriteret kryesore për plotësimin e 
kushteve të sigurisë, e detyrueshme 
për të gjithë personelin e Gjykatave 
të Posaçme dhe SPAK. Legjislacioni 
parashikon që ky  proces  të  
monitorohet nga oficeri përgjegjës 
për mbikëqyrjen, i cili është një 
hetues i Byrosë Kombëtare të 
Hetimit me të paktën pesë vite 
përvojë si oficer i Policisë Gjyqësore. 
Dy hetues emërohen me short për 
një mandat gjashtëmujor si oficer 
përgjegjës për monitorimin. 

Njëri nga oficerët përgjegjës kryen 
vëzhgimin periodik të telekomuniki-
meve të kryetarëve, gjyqtarëve dhe 
punonjësve të gjykatave kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
dre j tues i t ,  p rokurorëve  dhe  
punonjësve të Prokurorisë së 
Posaçme, Drejtorit,  Zëvendës 
drejtorit dhe hetuesve të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit, oficerëve të 
shërbimeve të Policisë Gjyqësore, si 
d h e  p u n o n j ë s v e  t ë  B y r o s ë  
Kombëtare të Hetimit. Oficeri 
përgjegjës nuk ka përgjegjësi të tjera 
hetimore apo administrative. 
Ndërkohë, oficeri tjetër, kontrollon 
vëzhgimin periodik të kryer nga 
D re j t o r i a  e  Pë rg j i t h s h m e  e  
Parandalimit të Pastrimit të Parave. 
Oficeri përgjegjës ushtron gjithashtu 
edhe funksionin e ndërlidhësit me 
Drejtorinë e Përgjithshme të 
Parandalimit të Pastrimit të Parave.

2) një gjyqtar të Gjykatave të 
Posaçme Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar. 

Duke qenë se procesi i përzgjdhjes 
së hetuesve të Byrosë Kombëtare të 
Hetimit nuk ka përfunduar ende,  
emërimi i këtyre oficerëve dhe 
zbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga 
l e g j i s l a c i o n i  n ë  d re j t i m  të  
mbikqyrjes dhe monitorimit të 
kriterit të tretë të kushteve të 
sigurisë, mbetet një çështje 
problematike sa i përket zbatimit 
aktual të këtyre detyrimeve ligjore. 
Specifikisht, ky kriter i sigurisë nuk 
dihet si po zbatohet në drejtim të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët 
tashmë janë emëruar në organet e 
reja kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar.



7/14



8/14

II. Mbarvajtja dhe funksionimi i Gjykatave të Posaçme
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKKO)

A. Problematika e plotësimit të vendeve vakante 

KLGJ emëroi gjyqtarët e Gjykatave të 
Krimeve të Rënda në Gjykatat e 
Posaçme KKKO në datën 18 dhjetor 
2019. Bazuar në ecurinë dhe 
vendimet e institucioneve të 
rivlerësimit, por edhe dhënien e 
pëlqimit nga ana e gjyqtarëve për 
kufizimin e privatësisë përfshirë 
familjarët e afërt, KLGJ emëroi në 
mënyrë të përkohshme në gjykatën e 
shkallës së parë KKKO 12 gjyqtarë 
dhe në gjykatën e apelit KKKO 6 
g j y q t a r ë ,  5  n ë  m ë n y r ë  t ë  
përhershme dhe 1 përkohësisht 
(Tabela IV). Ndërkohë, numri i 
gjyqtarëve i parashikuar në këto 
gjykata është 16 (gjashtëmbëdhjetë) 
në gjykatën e shkallës së parë KKKO 
dhe 11 (njëmbëdhjetë) në gjykatën e 
apelit KKKO. 
Përveç plotësimit të vendeve 
vakante sipas numrit të parashikuar 
në legjislacionin respektiv, por edhe 
si  pasojë e kësaj  të fundit,  
funksionimi  ef içent  i  këtyre 
institucioneve mbetet problematik 
edhe në drejtim të seancave 
gjyqësore, zhvillimi i të cilave ka 

Mbarvajtja dhe funksionimi efiçent 
mbetet një problematikë prezente 
edhe sa i takon funksionimit dhe 
organizimit të Gjyktave të Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar. Këshilli i Lartë Gjyqësor 
vendosi për ngritjen e Gjykatave 
KKKO nëpërmjet vendimit nr. 286, 
datë 19.12.2019 “Për fillimin e 
funksionimit të Gjyktave të Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar”. Megjithatë emërimi i 
gjyqtarëve në këto gjykata duke 
plotësuar vendet vakante sipas 
parashikimeve në legjislacion ende 
nuk është realizuar. 

paraqitur problematika, pasi në 
përputhje me legjislacionin Gjykatat 
e Posaçme KKKO të shkallës së parë 
dhe të apelit gjykojnë me trup 
gjykues të përbërë nga pesë gjyqtarë, 
p ë r v e ç  ra s t e v e  k u r  n ë  l i g j  
parashikohet ndryshe. Numri i ulët i 
gjyqtarëve të emëruar në Gjykatat 
KKKO e ka bërë të pamundur 
plotësimin e këtij kriteri duke shpënë 
në marrjen e masave nga Këshilli i 
Lartë Gjyqësor.
Në këtë mënyrë, në datën 26 shkurt 
2020 KLGJ ka shpallur thirrjet për 
plotësimin e 10 vendeve vakante për 
gjyqtarë në Gjykatat e Posaçme KKKO 
(5 gjyqtarë në shkallën e parë dhe 5 
gjyqtarë në gjykatën e apelit). Përveç 
kritereve dhe dokumentacionit, 
thirrjet parashikojnë edhe afatet e 
mbylljes së aplikimeve, të cilat siç 
paraqitet në tabelën më poshtë janë 
të ndryshme, duke filluar nga 2 javë 
deri në 10 javë, çka nënkupton që 
afati i fundit për aplikime do të jetë 
data 6 maj 2020. Ndërkohë me po 
kaq rëndësi është edhe fakti që 
procesi i aplikimit do të pasohet nga 
një sërë hapash të tjerë ligjorë, 
përfshirë afatet kohore deri në 
z b a t i m i n  e  p r o c e d u ra v e  t ë  
përzgjdhjes për emërim. Në këtë 
mënyrë deri në emërimin e 10 
gjyqtarëve të rinj i gjithë procesi 
parashikohet të përmbyllet brenda 
muajit qershor 2020. 
Nisur nga kjo problematikë, por edhe 
nga nevoja për siguruar një 
funksionim sa më efektiv të organeve 
kryesore të gjykimit deri në 
plotësimin e vendeve vakante, 
Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur 
që gjyqtarët e caktuar për gjykimin e 
çështjeve gjyqësore të veçanta në 

Pavarësisht këtyre hapave të 
ndërmarrë nga KLGJ,  duhet 
theksuar fakti se sikurse në rastin e 
ngritjes së Strukturës së Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar (SPAK), përzgjedhja e 
gjyqtarëve, por edhe e gjithë 
personelit të këtyre institucioneve 
është bazuar në plotësimin e 
kushteve të sigurisë me qëllim 
përzgjedhjen e individëve me 
kriteret më të larta etike dhe 
profesionale. Në kushtet kur në 
Gjyktat e Posaçme KKKO janë kaluar 
për gjykim 24 dosje të konsideruara 
si më të rëndësishmet për veprat 
penale të korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, gjykimi i tyre pritet të 
realizohet nga trupa gjyqësore të 
përbëra nga gjyqtarë, të cilët 
tashmë kanë kaluar me sukses 
kushtet e sigurisë, duke përfshirë 
verifikimin e kritereve të figurës dhe 
pasurisë si dhe dhënien e pëlqimit 
për kufiz imin e privatësisë.  
Përfshirja e gjyqtarëve të gjykatave 
me juridiksion të përgjithshëm në 
trupat gjyqësore të Gjykatave të 
Posaçme KKKO, të cilët ende nuk i 
janë nënshtruar procesit  të 
rivlerësimit apo kanë dhënë 
pëlqimin paraprak për kufizimn e 
privatësisë, duke plotësuar kushtet 
e sigurisë, mbetet një çështje 
problematike krahasur me kriteret e 
parashikuara për gjyqtarët e 

ish-gjykatat për krimet e rënda, të 
vazhdojnë të shqyrtojnë në themel 
këto çështje të regjistruara përpara 
Gjykatave të Posaçme Kundër 
Korrups ion i t  dhe  Kr imi t  të  
Organizuar,  me qël l im mos 
pengimin e zhvillimit të seancave 
gjyqësore. 
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Gjykatave KKKO. 
Nga ana tjetër, këto zhvillime të 
lidhura me funksionimin e Gjykatave 
KKKO, sjellin në vëmendje ecurinë e 
një procesi tjetër po kaq të 
rëndësishëm, i cili siç trajtohet më 
poshtë lidhet me përzgjedhjen e 
kryetarit, kancelarit dhe stafit 

administrativ të këtyre gjykatave. Të 
gjtihë këto kandidatë i nënshtrohen 
një procesi rigoroz të verfiikimit të 
kushteve të sigurisë, kalimi me 
sukses i të cilit ështe thelbësor për 
emërimin e tyre, plotësimin e 
pozicioneve, por në mënyrë të 
veçantë sigurimin e funksionimit dhe 

organizimit të gjykatave në mënyrë 
sa më efikase dhe në përputhje me 
kriteret e parashikuara si mjaft të 
rëndësishme nga ndryshimet që 
soll i  reforma në sistemin e 
drejtësisë. 

B. Sfidat në monitorimin e organizimit të Gjykatave KKKO

Për të siguruar organizimin e plotë të 
Gjykatave të Posaçme KKKO, po kaq e 
r ë n d ë s i s h m e  ë s h t ë  e d h e  
përmbushja e hapave në drejtim të 
n g r i t j e s  s ë  k a p a c i t e t e v e  
administrative njerëzore dhe 
zgjedhja e drejtuesve të tjerë më 
funksione të rëndësishme në 
administrimin dhe menaxhimin e 
institucionit. Periudha deri në 
ngritjen e Gjykatave të Posaçme 
KKKO parashikoi një përiudhe 
tranzitore të kalimit të stafit të 

Drejtuesit e ish-gjykatave të Krimeve 
të Rënda ndërmorrën një sërë 
masash sa i përket disa aspekteve 
teknike dhe logjistike në funksion të 
fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së 
Gjykatave KKKO. Krijimi i një website 
zyrtar të Gjykatës së Posaçme të 
Shkallës së Parë KKKO, është një 
m a s ë  t h e l b ë s o re  l i d h u r  m e  
informimin mbi të gjitha këto 

Gjykatave të Krimeve të Rënda në 
Gjykatat KKKO.

Specifikisht, në vendimin e Këshillit 
të Lartë Gjyqësor për fillimin e 
funksionimit të Gjykatave të 

p ro c e s e   ( ,  w w w. g j p . gov. a l )
përkundrejt Gjykatës së Posaçme të 
Apelit KKKO, për të cilën mungesa e 
një website-i zyrtar krijon mangësi 
në drejtim të informimit mbi 
veprimtarinë e institucionit.  
Megjithatë pavarësisht këtyre 
hapave, ende disa procese mjaft të 
rëndësishme nuk kanë përfunduar 
ende.
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Zgjedhja e kancelarëve mbetet 
gjithashtu një proces mjaft i 
rëndësishëm, duke patur parasysh 
funksionet mjaft thelbësore në 
administrimin e aspketeve më të 
rëndësishme të këtyre organeve. Në 
po të njëjtin vendim të Këshillit të 
Lartë  Gjyqësor,  përcaktohet  
specifikisht qëndrimi në detyrë në 
Gjykatat  e  Posaçme Kundër  
Ko r r u p s i o n i n  d h e  Kr i m i n  e  
Organizuar i dy kancelarëve (shkalla 
e parë dhe apelit) deri në emërimin e 
kancelarëve të rinj të këtyre 

Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar, parashikohet 
qëndrimi në detyrë si Kryetar i 
Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 
Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar i Kryetarit të ish-Gjykatës 
së Shkallës së Parë për Krimet e 
Rënda, deri në zgjedhjen e kryetarit 
të ri të kësaj gjykate. Ndërkohë që 
për  g jykatën e  apel i t  KKKO 
parashikohet që menjëherë me 
fillimin e funksionimit të Gjykatës së 
Posaçme të Apelit për Korrupsionin 
dhe Krimin e Organizuar të zhvillohet 
m b l e d h j a  e  p ë rg j i t h s h m e  e  
gjyqtarëve e thirrur nga gjyqtari me 

1
përvojën profesionale më të gjatë , e 
cila duhet të zgjedhë zëvendës-
kryetarin e kësaj gjykate. Megjithëse 
mungon një informacion lidhur me 
zbatimin e hapave ligjore për 
zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës së 
Posaçme të Shkallës së Parë për 
Korrupsionin dhe Krimin e Orga-
nizuar, ky funksion aktualisht 
ushtrohet nga ish-Kryetari i gjykatës 
së shkallës së parë për krime të 
rënda. Lidhur me proceset e 
zgjedhjes së drejtueseve në Gjykatën 
e Posaçme të Apelit nuk ka ende një 
informacionin të publikuar. 

gjykatave. Në Raportin Vjetor të vitit 
2018, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 
njoftuar mbi fillimin e procesit të 
verifikimit paraprak të të gjithë 
kancelarëve në detyrë, 37 kancelarë 
(8 kancelarë nga gjykatat e apeleve, 
23 kancelarë nga gjykatat e rretheve 
gjyqësore, 6 kancelarë nga gjykatat e 
shkallëve të para administrative). 
Megjithatë, zgjedhja dhe emërimi i 
kancelarëve të rinj në Gjykatat KKKO 
ende nuk është realizuar, që nga 
muaji qershor 2019 kur KLGJ ka 
përfunduar verifikimin e kushteve 
për kancelarët në detyrë. Ashtu 
sikurse edhe në rastin e Kryetarit të 
gjykatës, ish-kancelari në detyrë në 
gjykatën për krime të rënda ushtron 
funksionin e kancelarit në Gjykatën e 
Posaçme të Shkallës së Parë KKKO 
dhe informacioni mbi proceset e 
zgjedhjes së kancelarëve të rinj nuk 
është publik. 

Ngritja e Këshillave të Gjykatave të 
P o s a ç m e  i s h t e  p a r a s h i k u a r  
gjithashtu të përfundonte brenda dy 
javëve pas krijimit të gjykatave për 
gjykimin e veprave penale të 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
Krijimi i Këshillave është një nga 
hapat më të rëndësishëm, pasi këto 
struktura do të konfirmojnë të 
punësuarit në detyrë në ish-Gjykatën 
e Shkallës së Parë dhe Gjykatën e 
Apelit të Krimeve të Rënda nëse këto 
të fundit, si dhe familjarët e afërm të 
tyre, japin pëlqimin për kontrollin 
periodik të llogarive të tyre bankare 
dhe të telekomunikimeve vetjake, po 
brenda dy javëve nga krijimi i 
Gjykatave të Posaçme për gjykimin e 
veprave penale të korrupsionit dhe 
krimit të organizuar. Ndërkohë në 
përbërje të tyre janë a) kryetari i 
gjykatës, i cili vepron si kryetar i 

Me finalizimin e hapave më lart, 
Gjykata e Posaçme e Shkallës së 
Parë KKKO ka filluar në 10 dhe 11 
mars 2020 procedurat e për-
zgjedhjes  së punonjësve të 
administratës gjyqësore, numri i të 
cilëve është parashikuar të jetë 24 
(personel administrativ-financiar, 
sekretare dhe personel mbësh-
tetës). Në faqen e institucionit janë 
shpallur në total 12 vende vakante, 
afati i aplikimeve për të cilat ka 
përfunduar po gjatë muajit mars. 
S ikurse theksohet ngr it ja  e  
njëpasnjëshme e të gjitha këtyre 
strukturave dhe zg jedhja  e  
drejtuesve përbëjnë një proces të 
ndërlidhur, i cili nuk mund të 
finalizohet pa plotësimin e hallkave 
paraprijëse (Tabela V). Çdo pengese 
apo vonesë në këtë proces, sjell 
pasoja në mirëfunksionimn e plotë 
të organeve të gjykimit. Në të 
njëjtën kohë, nisur nga ecuria e 
deritanishme e emërimit të 
gjyqtarëve në Gjykatat KKKO, siç 
edhe u përshkrua më lart, plotësimi 
me sukses ose jo i kushteve të 
sigurisë mund të krijojë vende 
vakante në vazhdimësi, plotësimi i 
të cilave kërkon përmbushjen e një 
sërë hapash ligjorë dhe admini-
strativë.
 

Këshillit të Gjykatës; b) zëvendës-
kryetari i gjykatës; dhe c) kancelari i 
gjykatës. Bazuar në informacionin 
dhe njoftimet e publikuara në faqen 
zyrtare të Gjykatës së Posaçme 
KKKO, procesi i ngritjes së Këshillit të 
kësaj gjykate është finalizuar. 

1. Mbledhja e përgjithshme e të gjithë gjyqtarëve të gjykatës thirret rregullisht dhe kryesohet nga kryetari i gjykatës. Ish-Kryetari i 
Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) me Vendimin nr. 136 datë 09.04.2019: 
https://kpk.al/wp-content/uploads/2019/05/Vendim-Fehmi-Petku.pdf 



11/14



12/14

C. Numri i veprave penale për korrupsionin në Gjykatat KKKO tepër i ulët 

Kompetenca lëndore parësore të 
Gjykatave Kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar parashikohen 
në nenin 75/a të Kodit të Procedurës 
Penale, i cili specifikon që Gjykatat e 
Posaçme KKKO do të gjykojnë: 
(Tabela VI)

b. çdo vepër penale e kryer nga 
grupi i  strukturuar kriminal,  
organizata kriminale, organizata 
terroriste dhe banda e armatosur, 
sipas përcaktimeve të Kodit Penal;

a. krimet e parashikuara nga 
nenet 244, 244/a, 245, 245/1, 257, 
258, 259, 259/a, 260, 312, 319, 
319/a, 319/b, 319/c, 319/ç, 319/d, 
319/dh dhe 319/e;

c .  a ku zat  p e n a l e  ku n d ë r  
Presidentit te Republikes, Kryetarit 
te 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 ,  zëvendësministr it ,  
anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
dhe të Këshi l l i t  të Lartë të 
Prokurorisë, dhe drejtuesve të 
institucioneve qëndrore ose të 

ç.akuzat penale kundër ish-
funksionarëve të mësipërm, kur 
vepra është kryer gjatë ushtrimit të 
detyrës.

pavarura  të  përcaktuara  në  
Kushtetutë ose në ligj;

Ajo çfarë mund të evidentohet nga 
lloji i veprave penale, të cilat janë 
kaluar për gjykim në Gjykatat e 
Posaçme KKKO, është fakti që vetëm 
n j ë  n ga  v e p ra t  p e n a l e  p ë r  
korrupsionin është në gjykim në këtë 
gjykatë. Megjithëse gjykimi i veprave 
penale të korrupsionit është 
konisderuar si një nga prioritetet 
kryesore të institucioneve të reja të 
drejtësisë, numri i veprave penale të 
rasteve të korrupsionit për zyrtarët 

Gjatë muajit dhjetor 2019 ish-
Gjykata e Krime të Rënda i kaloi për 
shqyrtim Gjykatave të Posaçme 
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar 24 dosje për vepra penale 
kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar. (Tabela VI). Numrin më të 
madh të veprave të çështjeve në 
shqyrtim e zënë veprat penale të 
grupit të strukturuar kriminal dhe 
trafikimit të narkotikëve. 

Megjithëse siç u përmend më lart, 
këto institucione po përballen me 
aspekte, të cilat lidhen me ngritjen e 
kapaciteteve njerëzore, admini-
strative dhe financiare, arritja e 
rezultateve dhe objektivave për të 
cilat u krijuan mbetet edhe qëllimi 
kryesor jo vetëm i këtyre organeve, 
por edhe i të gjitha institucioneve të 
krijuara nga reforma në sistemin e 
drejtësisë. 

Gjykatat e Posaçme KKKO kanë 
kompetencën për të gjykuar 18 
vepra penale vetëm për korru-
psionin e zyrtarëve të lartë, por për 
këto vepra penale vetëm 1 prej tyre 
ka kaluar për gjykim në këto gjykata. 
Ashtu sikurse edhe lufta kundër 
krimit të organizuar, lufta kundër 
korrupsionit mbetet një nga 
objektivat kyesorë të organeve të 
reja të drejtësisë. Vlerësimet 
ndërkombëtare negative në këtë 
drejtim dhe vështirësitë në arritjen 
e rezultateve, përbëjnë një sfidë 
konkrete edhe për organet e reja të 
sapokrijuara të drejtësië. 

në detyrë mbetet tepër i ulët. 



Veprat penale të cilat gjykohen nga Gjykatat kundër Korrupsionit dhe Krimit të 
Organizuar  

Çështje penale që qëndrojnë në gjykim me krijimin e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit 
dhe Krimit të Organizuar, Shkalla e Parë 

Akuzat sipas Kodit Penal Akuzat sipas Kodit Penal Nr. i veprave 
penale 

Neni 244: Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike Neni 333/a: Grupi i strukturua kriminal 22 
Neni 244/a: Korrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikë  Neni 283/a: Trafikimi i narkotikëve 11 
Neni 245: Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve 
vendorë Neni 287: Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale 1 

Neni 245/1: Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione 
publike Neni 284: Kultivimi i bimëve narkotikë 1 

Neni 257: Përfitimi i paligjshëm i interesave Neni 28/4: Forma të veçanta të bashkëpunimit (Grupi i strukturuar kriminal) 5 

Neni 258: Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike Neni 319: Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të 
tjerë të drejtësisë 2 

Neni 259: Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike Neni 139: Vjedhja me dhunë 1 

Neni 259/a: Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë  Neni 334: Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i 
strukturuar kriminal 5 

Neni 260: Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të 
zgjedhurve vendorë  Neni 28/2: Forma të veçanta të bashkëpunimit (Organizata terroriste) 2 

Neni 312: Korrupsioni aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesit Neni 78/2: Vrasja me paramendim 2 
Neni 319: Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të 
tjerë të drejtësisë  Neni 140: Vjedhja me armë 2 

Neni 319/a: Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave 
ndërkombëtare Neni 298: Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve 4 

Neni 319/b: Korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj Neni 134: Vjedhja 1 
Neni 319/c: Korrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja Neni 25: Kuptimi i bashkëpunimit 1 
Neni 319/ç: Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë 
të organeve të drejtësisë   

Neni 319/d: Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare   
Neni 319/dh: Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj   
Neni 319/e: Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja   
Çdo vepër penale e kryer nga grupi i strukturuar kriminal, organizata kriminale, 
organizata terroriste dhe banda e armatosur, sipas përcaktimeve të Kodit Penal;   

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. 

  

Akuzat penale kundër ish-funksionarëve të mësipërm, kur vepra është kryer gjatë 
ushtrimit të detyrës.   

 
* Tabela VI – Veprat penale të cilat gjykohen nga Gjykatat e Posaçme KKKO dhe numri i veprave penale, të cilat kanë kaluar për gjykim në Gjykatat KKKO nga ish-Gjykatat e Krimeve të Rënda. 
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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

Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Projekt i f inancuar nga: 
Fondacioni 

Gjatë periudhës Dhjetor 2019 
– Shkurt 2020 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

Korrik 2019 – Prill 2020

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

Objektivat specifikë të projektit janë: 
• Të monitorojë dhe vlerësojë procesin e ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, përfshirë 
zbatimin e kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë 
të Prokurorisë në krijimin  e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 
• Të informojë dhe ndërgjegjësojë qytetarët dhe palë të interesuara mbi 
procesin e krijimit dhe funksionimit të institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar. 
• Të ndërveprojë me palët e interesuara nëpërmjet advokimit dhe mbështetjes 
së autoriteteve shtetërore përgjegjëse për zbatimin e reformës në drejtësi.
• Të forcojë mbështetjen dhe besimin e publikut për institucionet e reja 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe të vendosë një standardi 
të ri komunikimi dhe ndërveprimi me Gjykatat e Posaçme dhe SPAK.

• Prokuroria e Posaçme 

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

• Byroja Kombëtare e Hetimit

• Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 
• SPAK një strukturë e cila përbëhet nga dy komponentë: 

• Përgatitja dhe prezantimi i Web Project – SPAK

• Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese e 
informuese
• Zhvillimi i 3 Tryezave Tematike 

• Hartimi i Strategjisë së Angazhimit të Palëve të Interesit (SAPI)

• Përgatitja e Broshurave Informative, në çdo dy-tre javë, nën titullin “SPAK Info”
• Përgatitja e një Plani Komunikimi

• Përgatitja e katër Buletineve Informuese, një në çdo tre muaj, nën titullin 
“SPAK Monitor”

• Monitorimi i saktë dhe gjithëpërfshirës i të gjitha hapave ligjore dhe 
administrativë për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 
• Përmirësimi i informimit të qytetarëve, por edhe aktorëve të tjerë duke synuar 
të forcojë angazhimin e tyre dhe advokimin për çështje specifike të lidhura me 
ecurinë e ngritjes dhe funksionimit të Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 

• Vendosja e kontakteve ndërvepruese dhe hartimi i planeve të komunikimit me 
institucionet kundër korrrupsionit dhe krimit të organizuar, me qëllim përmirësimin 
e komunikimit dhe pjesëmarrjes si edhe ofrimin e mbështetjes ndaj tyre. 

• Institucionet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku përfshihen 
Gjykatat e Posaçme dhe SPAK. 

Përfituesit kryesorë të projektit do të jenë: 

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

Programi/
Fusha e zbatimit 

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

Nevoja e zbatimit 
të këtij Projekti

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

Instrumentat 
dhe mekanizmat 

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