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Kompetencat e Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë në drejtim të ngritjes së 
Prokurorisë së Posaçme (PP): Kushtet dhe 
afatet për emërimin e prokurorëve të 
posaçëm dhe ecuria e deritanishme e procesit

Vetting-u rol përcaktues në emërimin e 
prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme: 
Vetëm 2 gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda dhe 5 prokurorë nga 
kandidatët për në Prokurorinë e Posaçme 
i janë nënshtruar rivlerësimit

PËRMBAJTJA

Konstituimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor 
(KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë (KLP): Mbledhjet e 
Përgjithshme të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve zgjedhin 6 anëtarët gjyqtarë 
dhe 6 anëtarët prokurorë 

Kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor 
në drejtim të ngritjes së Gjykatave të 
Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar (KKKO): Kushtet për 
emërimin e përkohshëm dhe të 
përhershëm të gjyqtarëve në Gjykatat 
KKKO dhe ecuria e procesit

Disa konsiderata nga ecuria e 
deritanishme e ngritjes dhe funksionimit 
të Gjykatave të Posaçme dhe Strukturës 
së Posaçme SPAK: Cilat janë sfidat e 
procesit dhe si mund të ndikojnë në 
mbarvajtjen e tij

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.

Këto procese ende nuk kanë përfunduar dhe 
konfirmimi në detyrë nga Komisioni i Pavarur 
i Kualifikimit i gjyqtarëve dhe prokurorë 
është një hap i rëndësishëm i procesit, 
zbatimi me sukses i të cilit do të shmangte 
vonesat në ngritjen e këtyre institucioneve. 

Me konstituimin e Këshillit të Lartë 
Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë (KLP) filluan procedurat 
respektive në drejtim të emërimit të 
përkohshëm të gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda dhe kandidatëve për 
prokurorë në Prokurorinë e Posaçme. 

Ky numër i tretë i SPAK Monitor i dedikohet 
fillimit të procedurave për ngritjen dhe 
funksionimin e Gjykatave kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe 
SPAK si edhe sfidave të mundshme, të cilat 
mund të shoqërojnë procesin.

Megjithatë, procesi i ngritjes së Gjykatave 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 
dhe SPAK pavarësisht vonesave të tejkaluara 
dhe atyre të pritshme përbën fillimin e 
zbatimit të një prej shtyllave më kryesore të 
reformës në sistemin e drejtësisë. 

Rëndësia e arritjes së objektivave strategjikë të reformës 
përkundrejt sfidave të procesit: Fillimi i procedurave 
për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe Prokurorisë së 
Posaçme një nga tre shtyllat kryesore të reformës

Me fillimin e veprimtarisë së tyre të dy Këshillat ndërmorrën 
hapat e nevojshëm ligjorë në lidhje me procedurat për 
emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm. Në këtë 
mënyrë, Këshilli i Lartë Gjyqësor filloi procedurat për 
emërimin e përkohshëm të gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda në Gjykatat e Posaçme kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar (KKKO). Gjyqtarëve të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda i është krijuar mundësia për të kaluar në 
mënyrë tranzitore në Gjykatat e Posaçme me kushtin nëse ato 
dhe familjarët e tyre të afërt pranojnë të japin pëlqimin për 
kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe 
telekomunikimeve vetjake.

Megjithatë, ngritja dhe funksionimi i Gjykatave të Posaçme 
dhe SPAK përbën një proces kompleks hapash, zbatimi i të 
cilave nuk përfshin vetëm ushtrimin e kompetencave të Këshillit 
të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Krijimi i 
institucioneve anti-korrupsion do të bazohet në mënyrë të 
rëndësishme edhe në vendimet e organeve të tjera, 
harmonizimin e këtyre vendimeve si edhe ecurinë e zbatimit të 
tyre, duke përcaktuar në këtë mënyrë mbarvajtjen e procesit 
apo duke identifikuar disa sfida të mundshme. 

Nga ana tjetër 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. 
Këshilli publikoi thirrjen e parë në datën 7 janar 2019 dhe pas 
një rishtyrje të dytë të afatit deri në datën 21 shkurt 2019, në 
total 27 kandidatë shprehën interesin e tyre për 15 vendet 
vakante në Prokurorinë e Posaçme. Ndërkohë që Këshilli i 
Lartë i Prokurorisë do të bëjë përzgjedhjen e 27 kandidatëve 
bazuar në një metodologji të detajuar, vendimi i Komisionit të 
Pavarur të Kualifikimit (KPK) do të jetë vendimtar për emërimin 
e këtyre prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme.

Konstituimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të 
Lartë të Prokurorisë (KLP) gjatë muajit dhjetor 2018, shënoi 
realizimin e një prej objektivave kryesorë të reformës në 
sistemin e drejtësisë. Pavarësisht kohëzgjatjes së procesit të 
rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët kandidatë në këto 
dy organe kryesore të menaxhimit të sistemit gjyqësor dhe 
prokurorisë, finalizimi i vetting-ut dhe zgjedhja e 6 anëtarëve 
gjyqtarë dhe prokurorë përbën një moment kyç të zbatimit të 
reformës edhe sa i përket ushtrimit të kompetencave që këto 
organe do të kenë në drejtim të ngritjes dhe funksionimit të 
Gjykatave të Posaçme dhe SPAK. 

monitor
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Ø
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Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk 
është shprehur ende zyrtarisht 
për emërimin e përkohshëm të 
gjyqtarëve të GJKR, ndërkohë 
që Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
ka filluar procedurat e 
përzgjedhjes së 27 kandidatëve 
për në Prokurorinë e Posaçme.  
………………………..

Megjithëse të dy Këshillat kanë 
fillur procedurat për emërimin 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
ky proces nuk ka përfunduar 
ende. 

Konfirmimi në detyrë nga 
Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit (KPK) është një hap 
i detyrueshëm për emërimin e 
prokurorëve të posaçëm dhe 
emërimin e përhershëm të 
gjyqtarëve në Gjykatat e 
Posaçme. 

………………………..

………………………..

………………………..

Gjatë muajit dhjetor 2018 u 
krijuan Këshilli i Lartë Gjyqësor 
(KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë (KLP), dy organet 
më të rëndësishme për 
menaxhimin e sistemit 
gjyqësor dhe prokurorisë.

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 
kompetenca të drejtim të 
emërimit të gjyqtarëve të 
Gjykatave të Krimeve të Rënda 
(GJKR) në Gjykatat e Posaçme, 
ndërkohë që Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë ka kompetenca në 
drejtim të emërimit të 
prokurorëve në Prokurorinë e 
Posaçme (PP).  
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Në këtë kontekst, rol përcaktues do të kenë vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 
dhe vetting-u i të gjithë kandidatëve për gjyqtarëve dhe prokurorë të posaçëm, të cilat 
përbëjnë fazën e fundit dhe përcaktuese për emërimin e tyre në institucionet e reja kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. 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 në funksion të mos zgjatjes së mëtejshme të procesit i cili do të sillte, 
rishpallje të aplikimeve, numër të ulët të kandidatëve apo vonesa në verifikimin e kushteve të 
sigurisë. Nevoja për të prioritarizuar rivlerësimin e tyre përbën një nga sfidat e procesit, 
nëse i referohemi kohës që mori vlerësimi i kandidatëve për anëtarë në KLGJ dhe KLP.

Gjithashtu, vetë ngritja e Gjykatave të Posaçme dhe SPAK krijon nevojën për të harmonizuar 
mënyrën e fillimit të ushtrimit të kompetencave të organeve kryesore të hetimit dhe gjykimit 
të veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vonesat e mundshme të ngritjes dhe 
funksionimit të njërit prej këtyre organeve do të krijonin mangësi edhe në funksionimin dhe 
përmbushjen e kompetencave të organeve të tjera kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar.

Megjithatë, pavarësisht të gjitha sfidave teknike dhe kohore të deritanishme apo të tjera, të 
cilat mund të shfaqen në të ardhmen, mbetet i rëndësishëm fakti që realizimi i suksesshëm i 
objektivave të parashikuar strategjikë është arritja më kryesore e vetë qëllimit të reformës 
në drejtësi. 

Fillimi i procedurave për ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe Prokurorisë së Posaçme 
përbën një nga tre shtyllat kryesore të reformës. Për këtë arsye, zbatimi i këtij procesi është i 
rëndësishëm jo vetëm për të siguruar pavarësinë dhe funksionimin normal të këtyre 
organeve, por edhe për të siguruar mbarvajtjen në vijimësi të vetë zbatimit të reformës. 

Nevoja për të prioritarizuar vetting-un e 
kandidatëve në Gjykatat e Posaçme dhe 
Prokurorinë e Posaçme do ti paraprinte 
vonesave të mundshme si edhe do të 
kontribuonte në ngritjen e harmonizuar 
të këtyre institucioneve. 
…………………………..

…………………………..

Realizimi dhe ecuria me sukses e 
ngritjes së institucioneve kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, 
janë thelbësore jo vetëm për këtë fazë, 
por për vetë realizimin dhe 
përmbushjen e qëllimit të reformës në 
drejtësi. 

Pavarësisht sfidave apo vonesave të 
procesit, fillimi i procedurave për 
ngritjen e Gjykatave të Posaçme dhe 
SPAK përbën realizimin e një prej 
objektivave strategjikë të reformës. 



Me përfundimin e procesit të 
rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit (KPK) për kandidatët 
anëtarë në Këshillin e Lartë Gjyqësor 
dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, 
Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe 
Prokurori i Përgjithshëm caktuan datat 

Me qëllim fillimin e ushtrimit 
funksional të veprimtarisë së tyre, të 
dy Këshillat miratuan strukturat e tyre 
organizative dhe buxhetin për vitin 
2019, të cilat u paraqitën në fund të 
muajit janar 2019 në Kuvend. Me disa 
ndryshime në numrin e punonjësve 
dhe buxhetit, Kuvendi miratoi në 
seancën plenare të datës 25 shkurt 
buxhetin dhe strukturën e organeve të 
reja të drejtësisë. KLGJ do të përbëhet 
nga 125 punonjës, ndërsa KLP nga 65 
punonjës. 

12 dhe 11 dhjetor 2018 për zhvillimin e 
Mb l edh j eve  t ë  Pë r g j i t h shme  
respektive. Këto Mbledhje zgjodhën 
nëpërmjet votimit 6 anëtarët e rinj 
gjyqtarë të KLGJ-së dhe 6 anëtarët e 
rinj prokurorë të KLP-së. Po gjatë 
muajit dhjetor 2018 të dy Këshillat 

zhvilluan edhe mbledhjen e tyre të 
parë, duke sjellë në këtë mënyrë 
konstituimin e dy organeve më të 
rëndësishme për menaxhimin e 
sistemit gjyqësor dhe atë prokurorisë. 
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Konstituimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) 
dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP): 

Mbledhjet e Përgjithshme të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 
zgjedhin 6 anëtarët gjyqtarë dhe 6 anëtarët prokurorë 

 

1. Brunilda Kadi  
2. Dritan Hallunaj  
3. Marçela Shehu  
4. Ilir Toska 
5. Brikena Ukperaj  
6. Medi Bici  

6 
anëtarë gjyqtar

ë 

KLGJ 
Organ kolegjial me  

11 anëtarë  

o j   ë r a t ë n a  5
-r a t q y j g

ë  
1. Naureda Llagami (Kryetare)  
2. Maksim Qoku  
3. Fatmira Luli  
4. Alban Toro  
5. Erjon Muharremaj  
 

 

 
1. Antoneta Sevdari  
2. Gentian Osmanaj  
3. Besnik Cani  
4. Bujar Sheshi  
5. Arben Dollapaj  
6. Kostaq Beluri  
 

6 anëtarë

 prokurorë

 

KLP 
Organ kolegjial me  

11 anëtarë  

 ë r a t ë n a  5
 o j

-ë r o r u k o r p
 

 
1. Gent Ibrahimi (Kryetar)  
2. Alfred Balla  
3. Nurihan Seiti Metaj  
4. Tartar Bazaj  
5. Sandër Beci  
 

Megjithatë, përcaktimi i mjediseve të 
punës dhe aspekteve të tjera logjistike 
mbeten ende probleme thelbësore për 
zgjidhje, në mënyrë të veçantë për 
Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ende 
për këtë institucion nuk kanë 
përfunduar punimet e godinës së 
përcaktuar për zhvillimin e aktivitetit 
të përditshëm, në një periudhë kur 
institucioni po kryen disa nga detyrat 
më të rëndësishme, përfshirë 
përzgjedhjen dhe emërimin e 
p r o k u r o r ë v e  k a n d i d a t ë  n ë  

Konstitutimi i dy Këshillave përbën 
një nga hapat më të rëndësishëm të 
zbatimit të reformës në sistemin e 
drejtësisë, pasi të dyja këto organe 
ushtrojnë kompetenca kryesore në 
drejtim të emërimit të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të posaçëm dhe si 
rrjedhojë ngritjes dhe funksionimit të 
institucioneve kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar.  

Prokurorinë e Posaçme. 
6 anëtarë gjyqtarë

6 anëtarë prokurorë

5 
an

ët
ar

ë j
o-

pr
ok

ur
or

ë
5 
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ët

ar
ë j

o-
gj

yq
ta

rë



Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) 
është organi kryesor për ushtrimin e 
kompetencave në drejtim të 
transformimit të Gjykatave të 
Krimeve të Rënda (GJKR), emërimit 
të gjyqtarëve të GJKR në Gjykatat 
e Posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar (KKKO) apo 
aplikimeve të gjyqtarëve të tjerë 
kandidatë në Gjykatat KKKO . Në 
ndryshim nga procedurat për 
emërimin e prokurorëve në 
Prokurorinë e Posaçme (PP), ligji 
parashikon fillimisht për gjyqtarët 
aktualë të GJKR mundësinë e 
emërimit të përkohshëm në 
Gjykatat KKKO.

Në këtë mënyrë, gjyqtarët aktualë 
të Gjykatave të Krimeve të Rënda 
mund të kalojnë në Gjykatat e 
Posaçme nëse ata dhe familjarët e 
afërt të tyre pranojnë të japin 
pëlqimin për kontrollin periodik të 
llogarive të tyre bankare dhe të 
t e l e kom un i k imeve  ve t j a ke .  
Gjyqtarët mund të emërohen 
gjithashtu përkohësisht në Gjykatat 
e Posaçme dy javë nga krijimi i 

Megjithatë edhe pse procedurat 
për caktimin e përkohshëm të 
gjyqtarëve pranë Gjykatave të 

Sipas parashikimeve ligjore brenda 
dy muajve nga krijimi i Këshillit të 
Lartë Gjyqësor duhet të përfundojë 
emërimi i gjyqtarëve të Gjykatës së 
Shkallës së Parë për Krime të Rënda 
dhe Gjykatës së Apelit për Krime të 
Rënda si edhe të fillojë ushtrimi i 
kompetencave të Gjykatës së 
Shkallës së Parë dhe Gjykatës së 
Apelit kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar. Me konstituimin e 
KLGJ-së në datën 20 dhjetor 2018 
afati dymujor i emërimit të 
gjyqtarëve pranë Gjykatave të 
Posaçme kundër Korrupsionit dhe 
Krimit të Organizuar përfundoi në 
datën 20 shkurt 2019.

KLGJ-së kur ndaj tyre ka filluar 
procesi i rivlerësimit nga Komisioni i 
Pavarur i Kualifikimit (KPK). 
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Kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor
 në drejtim të ngritjes së Gjykatave të Posaçme 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (KKKO): 
Kushtet për emërimin e përkohshëm dhe të përhershëm 

të gjyqtarëve në Gjykatat KKKO dhe ecuria e procesit
Posaçme KKKO kanë filluar nga 
KLGJ në fund të muajit dhjetor 
2018, dhe pavarësisht se KPK ka 
filluar procedurat e rivlerësimit për 
të gjithë gjyqtarët e Gjykatës së 
Shkallës së Parë për Krime të 
Rënda dhe të Apelit (shortet e 
datave: 15 maj 2018 dhe15 janar 
2019), ende nuk ka një vendim apo 
prononcim zyrtar lidhur me 
procesin e emërimit të përkohshëm 
të gjyqtarëve të GJKR. Ndër të 
tjera, Komisioni i Pavarur i 
Kualifikimit nuk ka publikuar ende 
data specifike për seancat 
dëgjimore të gjyqtarëve të 
Krimeve të Rënda. Aktualisht numri i 
këtyre gjyqtarëve që kanë kaluar 
vetting-un vazhdon të mbetet dy.
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Prokuroria e Posaçme është organi 
më i rëndësishëm i  strukturës së 
posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar (SPAK) referuar 
hetimit të veprave të korrupsionit 
dhe krimit të organizuar të kryera 
nga  f u nk s i o na rë  apo  i s h -
funksionarë të lartë. Ligji për 
organizimin dhe funksionimin e 
institucioneve për të luftuar 
kor r ups ion i n  dhe  k r im in  e  
organizuar parashikon të paktën 10 
prokurorë në përbërje të këtij 
organi. Pas një sërë diskutimesh dhe 
op i n ione sh ,  re fe r uar  edhe  
ngarkesës dhe aktivitetit  gjatë 
fillimit të funksionimit të Prokurorisë 
së Posaçme, KLP përcaktoi 15 vende 
vakante për prokurorë në këtë 
institucion. 

Këta prokurorë parashikohej të 
emëroheshin nga Këshilli i Lartë i 
Prokurorisë brenda dy muajve nga 
krijimi i tij (19 dhjetor 2018), vetëm 
pasi kandidatët për prokurorë të 
kishin kaluar kontrollin e verifikimit 
të pasurisë dhe të figurës (vetting-u) 

M e g j i t h a t ë ,  p a v a r a s i s h t  
parashikimeve ligjore emërimi i 
prokurorëve të posaçëm nuk arriti të 
realizohej brenda dy muajve nga 
krijimi i KLP-së. Thirrja e parë për 
aplikime u shpall në datën 7 janar 
2019 dhe u mbyll me aplikimin e 15 
kandidatëve. Ndërkohë KLP vendosi 
për një shtyrje tjetër të afatit deri në 
datën 21 shkurt 2019. Me 
përfundimin e këtij afati 27 
prokurorë në total do të jenë në 
garë për 15 vendet vakante në 
Prokurorinë e Posaçme, pjesa më e 
madhe e tyre prokurorë të Krimeve 
të Rënda. Për përzgjedhjen e tyre 
KLP është ende në proces të hartimit 

dhe të kishin dhënë së bashku me 
anëtarët e afërt të familjes pëlqimin 
për kontrollin periodik të llogarive 
t ë  t y r e  b a n k a r e  d h e  t ë  
telekomunikimeve vetjake. 

Kompetencat e Këshillit të Lartë të Prokurorisë 
në drejtim të ngritjes së Prokurorisë së Posaçme (PP): 

Kushtet dhe afatet për emërimin e prokurorëve 
të posaçëm dhe ecuria e deritanishme e procesit

Ndërkohë në ndryshim nga 
m u n d ë s i a  e  e m ë r i m i t  t ë  
përkohshëm të gjyqtarëve në 
Gjykatat KKKO, prokurorët e 
përzgjedhur për të qenë pjesë e 
Prokurorisë së Posaçme do të duhet 
të konfirmohen më parë në detyrë 
nga Komisioni i  Pavarur i  
Kualifikimit (KPK). Aktualisht nga 
27 kandidatët për prokurorë në PP 
vetëm 5 janë konfirmuar në detyrë 
dhe kanë kaluar vetting-un.

dhe përfundimit të një rregulloreje 
të detajuar. 



Vetting-u rol përcaktues në emërimin e prokurorëve 
në Prokurorinë e Posaçme: Vetëm 2 gjyqtarëve të Gjykatave 

të Krimeve të Rënda dhe 5 prokurorë nga kandidatët 
për në Prokurorinë e Posaçme i janë nënshtruar vetting-ut

Procesi i rivlerësimit (vetting-ut) është 
një nga momentet më të rëndësishme 
për gjyqtarët 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 

Në rast in 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 
kon s i de r ua r  kand ida të t  më  
potencialë për të aplikuar në këtë 
strukturë, emërimi i kandidatëve, të 
cilët kanë aplikuar do të duhet të 
marrë më parë konfirmimin në detyrë 

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 2 prej 
tyre i janë nënshtruar vetting-ut, njëri 
prej të cilëve është zgjedhur anëtar 
në Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ).

nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 
Nga 27 kandidatë në total, të cilët 
përmbyllën listën e aplikimeve për 
në Prokurorinë e Posaçme, vetëm 5 
prej tyre kanë kaluar vetting-un dhe 
janë konfirmuar tashmë në detyrë. 
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. 
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Disa konsiderata nga ecuria e deritanishme 
e ngritjes dhe funksionimit të Gjykatave të Posaçme

 dhe Strukturës së Posaçme SPAK: Cilat janë sfidat e procesit
dhe si mund të ndikojnë në mbarvajtjen e tij

Referuar ecurisë së deritanishme të vetting-ut, kohëzgjatjes 
së ngritjes së organeve të reja të drejtësisë KLGJ dhe KLP 
apo numrit të ulët të konfirmimeve në rradhët e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve, duket se edhe hapat për krijimin e 
institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 
mund të shoqërohen me këto sfida. Përveç kohës së 
nevojshme për vetting-un e kandidatëve, mundësia e mos 
konfirmimeve në detyrë do të sillte rishpallje të aplikimeve 
dhe për rrjedhojë vonesa në verifikimin e kushteve të sigurisë 
ku përfshihen kontrolli i pasurisë dhe figurës.  

Rivlerësimi me përparësi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, të 
cilët janë kandidatë për në institucionet kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar mbetet një çështje e rëndësishme 
për mbarvajtjen e ngritjes së këtyre institucioneve. Siç është 
evidentuar edhe më lart, rezultatet e vetting-ut do të 
përcaktojnë nëse këto gjyqtarë dhe prokurorë do të jenë 
pjesë e Gjykatave të Posaçme dhe Prokurorisë së Posaçme. 
Aktualisht 27 kandidatë prokurorë konkurrojnë për 15 
vendet vakante në Prokurorinë e Posaçme, ndërkohë 25 
gjyqtarë të Gjykatave të Krimeve të Rënda përveç emërimit 
të përkohshëm do të duhet ti nënshtrohen gjithashtu vetting-ut 
dhe të konfirmohen në detyrë. 

Megjithëse muaji shkurt parashikohej si afati përfundimtar 
për emërimin e përkohshëm të gjyqtarëve në Gjykatat 
KKKO dhe emërimin e prokurorëve në Prokurorinë e 
Posaçme, procesi nuk arriti të përmbyllej brenda afatit të 
parashikuar. Në rastin e emërimit të prokurorëve për në 
Prokurorinë e Posaçme ky proces do kërkojë edhe disa muaj 
kohë si pasojë e volumit të dosjeve të kandidatëve për 
shqyrtim. Aktualisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë është në 
proces të hartimit dhe përfundimit të rregullores, e cila do të 
përcaktojë metodologjinë e detajuar të vlerësimit të 
kandidatëve për prokurorë të posaçëm.   

Për këtë arsye, vonesat e mundshme të ngritjes dhe 
funksionimit të njërit prej këtyre organeve do të krijonin mos 
koordinim dhe pengesa edhe në ushtrimin e kompetencave të 
institucioneve të tjera kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar.

Ngritja e institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar është parashikuar të realizohet si një proces i 
njëkohshëm i kryer paralelisht. Fillimi i veprimtarisë së 
organeve të hetimit do të duhet të bashkërendohet me 
veprimtarinë e atyre të gjykimit dhe anasjelltas. 

I. Vetting-u i gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
institucionet kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar: Kërkesa për të prioritarizuar procesin 
dhe shmangur vonesat dhe procedurat e 
vlerësimit të kushteve të sigurisë;

II. Rëndësia e ngritjes dhe funksionimit të mënyrë 
paralele e Gjykatave të Posaçme dhe Prokurorisë 
së Posaçme: Nevoja e harmonizimit të fillimit të 
ushtrimit të veprimtarisë së institucioneve kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar;
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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

Projekt i f inancuar nga: 
Fondacioni 

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 financuar 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.

· 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; 

Objektivat specifikë të projektit janë: 

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

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

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

· Byroja Kombëtare e Hetimit
· Prokuroria e Posaçme 

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

· Një Raport përfundimtar I projektit

· Gjenerimi i dy raporteve hulumtuese
· Përgatitja e katër buletineve informuese, një në çdo tre muaj, nën 
titullin “SPAK Monitor”

· Publikimi i dymbëdhjetë artikujve në media të bazuar në gjetje nga 
hulumtimi
· Përgatitja dhe shpërndarja e dy spoteve audiovizuale sensibilizuese 
e informuese
· Dy tryeza të rrumbullakta me pjesmarrjen e palëvë të interesuara
· Një konferencë përfundimtare 

Rezultatet e pritshme të projektit janë: 

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

· 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;

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

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

Programi/
Fusha e zbatimit 

Programi i Reformës në Drejtësi financuar 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. 
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