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MESAZH I KRYETARIT 

 

I nderuar Z. Kryetar, 

 

Të nderuar deputetë të Kuvendit, 

 

Sot kam kënaqësinë të ndaj me Ju raportin vjetor të veprimtarisë të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë për vitin 2020. Si gjithnjë, paraqitja e këtij raporti është për Ne një mundësi 

e mirë për t’i bërë të ditur Kuvendit, institucioneve partnere dhe të gjithë shoqërisë, një 

përmbledhje të sfidave dhe arritjeve të Këshillit në përfundim të ciklit vjetor të 

veprimtarisë. 

Kushtetuta e ka mandatuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë që të veprojë në prapavijë të 

sistemit të prokurorisë. Në sintezë, detyra jonë është të krijojmë kushtet për suksesin e 

prokurorisë në luftën kundër krimit.  

Kushtet të cilat mundësojnë suksesin e prokurorisë janë disa llojesh. Disa prej tyre 

(kushteve) kanë të bëjnë me financimin e sistemit, me mbështetjen administrative, me 

mbështetjen policore, me infrastrukturën, teknologjinë etj. Garantimi i këtyre kushteve të 

rëndësishme është detyrë e Prokurorit të Përgjithshëm. 

Sidoqoftë, kushti mbi kushtet për suksesin e sistemit të prokurorisë është garantimi i 

statusit të prokurorëve. Thënë ndryshe, kushti mbi kushtet është garantimi i pavarësisë, 

integritetit, profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë të prokurorëve. 

Garantimi përfundimtar i këtij kuadri vlerash dhe objektivash në sistemin e prokurorisë 

është qëllimi final dhe raison d’être e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.  

Për realizimin e këtij qëllimi të rëndësishëm, Kushtetuta i ka veshur Këshillit një portofol 

me detyra dhe përgjegjësi të cilat mbulojnë të gjithë ciklin e jetës profesionale të 

prokurorëve, përfshi pranimin e kandidatëve për prokurorë në Shkollën e Magjistraturës, 

formimin e tyre etik e profesional, emërimin e prokurorëve të rinj, caktimin e tyre në 

pozicione konkrete, transferimin, ngritjen në detyrë dhe disiplinimin në rastet e shkeljeve 

disiplinore.  

Këto përgjegjësi, dhe ç’ka është më e rëndësishme, mënyra e ushtrimit të tyre nga 

Këshilli, janë të një rëndësie jetike për garantimin e atij kushti mbi kushtet që është statusi 

i prokurorëve. Përsa kohë vendimet e Këshillit, në ushtrim të këtyre përgjegjësive të 

rëndësishme, bazohen ekskluzivisht në vlerësimin e meritave profesionale të prokurorëve 

dhe në verifikimin periodik të integritetit të tyre, mund të jemi të qetë se kushti mbi kushtet 

për suksesin e sistemit të prokurorisë (statusi i prokurorëve) është i garantuar.  

Në ndjekje të këtij qëllimi të përhershëm, gjatë vitit që shkoi Këshilli ka ndërmarrë hapa 

të sigurtë.  

Kujtoj se në vitin 2019 veprimtaria jonë u shenjua nga themelimi i Prokurorisë së 

Posaçme dhe emërimi i Prokurorit të Përgjithshëm. Përveç këtyre arritjeve të spikatura, 
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gjatë atij viti ne hodhëm themelet e meritokracisë në sistemin e prokurorisë duke miratuar 

rregulla nënligjore të zgjeruara për identifikimin dhe individualizimin e rezultateve 

profesionale të prokurorëve dhe, ç’ka është më e rëndësishme, përdorimin e këtyre 

rezultateve si kriter ekskluziv për të gjitha vendimet e Këshillit mbi karrierën e tyre.  

Mbi atë bazë, në vitin 2020, Këshilli zbatoi për herë të parë procedurat për ngritjen në 

detyrë dhe transferimin e prokurorëve. Ndonëse finalizimi i këtyre procedurave i 

kapërceu kufijtë kohorë të vitit 2020, që në fazën e zbatimit u bë e qartë për këdo, 

prokurorët në radhë të parë, se epoka e arbitraritetit, fshehtësisë dhe pasigurisë në 

administrimin e karrierave të prokurorëve i përket tashmë historisë. Të gjithë prokurorët 

e përfshirë në garë dhe vëzhguesit e jashtëm ishin në gjendje të parashikonin me saktësi 

përfundimin e garës, sepse kriteret e parashikuara nga ligji dhe zbatimi transparent i tyre 

nga Këshilli nuk linin asnjë hapësirë për të papritura. Finalizimi me sukses i këtyre 

procedurave do të vendosë një standard të ri e të lartë në mënyrën e administrimit të 

karrierave të prokurorëve duke konsoliduar në këtë mënyrë garantimin e kushtit mbi 

kushtet për suksesin e sistemit të prokurorisë.  

Një tjetër moment i spikatur i veprimtarisë së Këshillit gjatë vitit 2020 ka qenë edhe 

emërimi i Drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Ky akt i Këshillit mundësoi fillimin 

e procesit të rëndësishëm të krijimit të Byrosë duke krijuar kështu kushtet për të pasur më 

shumë rezultate në punën e Prokurorisë së Posaçme.  

Vlen gjithashtu të përmendet komandimi i katër prokurorëve pranë Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë si një kontribut i rëndësishëm i Këshillit për rritjen e kapaciteteve të këtij 

institucioni të ri të sistemit të drejtësisë, rezultatet e punës të së cilit pritet të ndihmojnë 

në drejtim të forcimit të profesionalizmit dhe integritetit të prokurorëve. 

Sa i takon bashkëpunimit me Kuvendin, dua të veçoj faktin që të gjitha rekomandimet e 

Rezolutës së miratuar më 25.06.2020 janë trajtuar me vëmendje maksimale nga Këshilli 

dhe sot që raportojmë ato janë përmbushur në masën më të madhe, pavarësisht vitit të 

vështirë që lamë pas.  

Po kështu, gjatë vitit 2020, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Këshilli ka dhënë 

kontribute të spikatura për ndryshimet ligjore në fushën e drejtësisë bazuar në përvojën e 

drejtpërdrejtë të zbatimit të ligjeve në fjalë.  

Në tërësi, vendimmarrjet e Këshillit gjatë vitit 2020, kanë mishëruar më së miri parimet 

themelore të Reformës në Drejtësi. Mendoj se puna jonë e përditëshme, e karakterizuar 

nga transparenca dhe rregullsia procedurale, ka ndihmuar për rehabilitimin e imazhit të 

sistemit të drejtësisë dhe kthimin e besimit të shqiptarëve të shteti i së drejtës, si një nga 

qëllimet më të rëndësishme për vendin tonë në këtë moment të historisë.  

Gjithashtu, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka dhënë kontribut të rëndësishëm në 

përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin në kuadër të procesit të integrimit të vendit në 

Bashkimin Europian, duke realizuar në kohë dhe me saktësi pjesën përkatëse të detyrave. 

Në përfundim të kësaj fjale të shkurtër dua të shpreh besimin se dy vitet e veprimtarisë së 

Këshillit kanë konsoliduar ekzistencën dhe funksionalitetin e këtij organi të ri të sistemit 

të drejtësisë duke krijuar kështu kushtet për suksesin e sistemit të prokurorisë në tërësi. 
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Jam besim plotë qe viti 2021 do të jetë viti i cili do të japë rezultate të prekshme sa i takon 

vlerësimit të profesionalizmit të prokurorëve, zhvillimit të karrierës së tyre bazuar në 

meritë dhe zbatimit të një regjimi disiplinor rezultatet e të cilit jo vetëm dekurajojnë 

kryerjen e shkeljeve disiplinore por, çka është më e rëndësishme, injektojnë standarde të 

reja etike e profesionale në punën e prokurorisë. 

Për të mësuar më shumë përsa më sipër dhe gjithçka tjetër, Ju ftoj të lexoni raportin vjetor 

të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2020. 

 

KRYETAR 

 

Gent Ibrahimi 
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LISTA E AKRONIMEVE 

 

KLP     Këshilli i Lartë i Prokurorisë  

KLGJ    Këshilli i Lartë Gjyqësor 

MD    Ministria e Drejtësisë 

MEPJ    Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme 

KPK     Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

KPA     Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

ILD                         Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

Ligji për Qeverisjen            Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së         

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar 

Ligji për Statusin         Ligji nr. 96/2016, “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

Ligji për Prokurorinë  Ligji nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin 

e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” 

Ligji për Rivlerësimin  Ligji nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Komisioni i Karrierës  Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

Komisioni i Vlerësimit  Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Profesional 

Komisioni i Buxhetit            Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe       

Buxhetit 

Prokuroria e Posaçme  Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe       

Krimit të Organizuar 

EURALIUS    EU Funded Project  

 

OPDAT                             Office of Overseas Prosecutorial Development,             

Assistance and Training / Zyra Tejoqeanike për Zhvillimin, Ndihmën dhe 

Trajnimin e Prokurorisë/ 
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HYRJE 

PËRBËRJA E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 

 

KLP zhvilloi mbledhjen e tij të parë më datë 19.12.2018. Në mbledhje morën pjesë 11 

anëtarë. Në mbledhjen e parë konstitutive, KLP zgjodhi kryetar Z. Gent Ibrahimi dhe 

zëvëndëskryetar Z. Alfred Balla. 

Gjithashtu gjatë kësaj mbledhje u përcaktua kohëzgjatja e mandateve të anëtarëve 

prokurorë dhe joprokurorë, si dhe përbërja e komisioneve të përhershme të KLP, sipas 

përcaktimeve ligjore në fuqi, sa i përket raportit të anëtarëve prokurorë dhe jo prokurorë 

në këto komisione.  

Gjatë muajve Shkurt-Mars 2020, KLP ka pësuar ndryshime në përbërjen e tij, pasi janë 

marrë dy vendime për mbarimin e mandatit, për Z. Besnik Cani1  dhe për Z. Arben 

Dollapaj2, të cilët janë shkarkuar nga detyra nga organet e rivlerësimit. 

Në këto kushte, KLP ka funksionuar si organ kolegjial, prej muajit Mars 2020 me 9 

anëtarë, ku 5 prej tyre janë anëtarë joprokurorë dhe 4 prej tyre janë anëtarë prokurorë. Ky 

fakt nuk ka përbërë shkak për mosfunksionimin e KLP dhe vlen të theksohet se 

veprimtaria e këtij organi kolegjial ka vijuar në mënyrë efektive dhe eficiente, pavarësisht 

vakancave të krijuara. 

Njëkohësisht, vlen për të theksuar se KLP, gjatë vitit 2020, ka qenë në pritje të organizimit 

nga ana e Prokurorit të Përgjithshëm, të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve. 

Bazuar në nenin 101 të Ligjit për Qeverisjen, anëtarët prokurorë zgjidhen nga Mbledhja 

e Përgjithshme e Prokurorëve të të gjitha niveleve.  

Sipas parashikimeve të nenit 111, të Ligjit për Qeverisjen, për të zgjedhur anëtarët e rinj, 

që do të zëvendësonin Z. Besnik Cani dhe Z. Arben Dollapaj, është Prokurori i 

Përgjithshëm që duhet të thërrasë Mbledhjen e Përgjithshme të Prokurorëve të të gjitha 

niveleve për të zgjedhur anëtarët e Këshillit, por kjo mbledhje nuk ka qenë e mundur të 

realizohej. Pra, KLP ka vijuar veprimtarinë me 9 anëtarë, për shkaqe të pavarura prej tij. 

 

ÇËSHTJET KRYESORE QË ANALIZOHEN NË RAPORT 

 

Në raportin e veprimtarisë për vitin 2020 jepet informacion i detajuar mbi veprimtarinë e 

KLP gjatë këtij viti, duke patur parasysh vështirësitë e krijuara prej muajit Mars 2020, 

pas shpalljes së gjendjes së pandemisë COVID-19 në vend.  

                                                      

1 Vendim i KLP nr. 76, datë 04.03.2020, pas njohjes me Vendimin nr. 2, datë 27.02.2020 të KPA për 

shkarkimin e tij dhe relacionit të përgatitur nga Komisioni i Disiplinës. 

2 Vendim i KLP nr. 90, datë 25.03.2020, pas njohjes me Vendimin nr. 4, datë 12.03.2020 të KPA për 

shkarkimin e tij dhe relacionit të përgatitur nga Komisioni i Disiplinës. 
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Në periudhën objekt i këtij raporti, në mënyrë të përmbledhur, KLP ka trajtuar çështje që 

lidhen kryesisht me:  

a) rregullimin e veprimtarisë së KLP dhe komisioneve përkatëse të tij; 

b) rregullimin e disa aspekteve të veprimtarisë së prokurorëve nëpërmjet 

miratimit të rregulloreve të ndryshme; 

c) statusin e prokurorëve duke përfshirë emërimin e magjistratëve të rinj, 

verifikimin e studentëve që vijojnë Programin e Formimit Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, verifikimin e kandidatëve për inspektor në 

Inspektorin e Lartë të Drejtësisë dhe verifikimin e kancelarëve në detyrë 

në prokuroritë pranë gjykatave të juridiksionit të përgjithshëm; 

d) marrëdhënien me institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë dhe më 

gjerë; 

e) raportimet në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin 

Europian etj. 

Ky raport është mbështetur në Vendimin nr. 134/2018, “Për miratimin e Manualit të 

Monitorimit Vjetor dhe Periodik, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku përcaktohet 

se institucionet e pavarura referojnë në këtë manual gjatë ndjekjes dhe zbatimit të 

Vendimit nr. 49/2017. “Për krijimin e mekanizmit të përbashkët për monitorimin 

sistematik të ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura 

kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj”. 

Gjithashtu, ky raport mbështetet edhe në rekomandimet e lëna nga Kuvendi i Republikës 

së Shqipërisë, me anë të Rezolutës së miratuar më 25.06.2020, “Për raportin vjetor të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2019”. 

 

MBLEDHJET PLENARE 

 

Deri më datë 04.03.2020, KLP ka zhvilluar mbledhjet plenare me prezencën e anëtarëve 

dhe përfaqësuesve nga Ministria e Drejtësisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, OSBE, 

misionet ndërkombëtare EURALIUS dhe OPDAT, duke ndjekur rregullat procedurale të 

përcaktuara në nenet 164-167, të Ligjit për Qeverisjen. 

Pas shpalljes së pandemisë COVID-19, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të anëtarëve dhe 

personelit administrativ të KLP, ky i fundit vendosi zhvillimin e seancave plenare 

nëpërmjet vendimeve qarkulluese, ose nëpërmjet platformës online, për shkak të natyrës 

emergjente dhe rëndësisë së vendimeve. Pavarësisht se mbledhjet prej mesit të muajit 

Mars 2020 u zhvilluan online, partnerët institucionalë kanë qenë prezentë nëpërmjet 

platformës Zoom. 

KLP ka zhvilluar gjithsej për vitin 2020, 41 mbledhje plenare, ndër të cilat 8 seanca janë 

kryer me prezencën e anëtarëve, 26 seanca plenare nëpërmjet platformës online dhe 7 

seanca plenare nëpërmjet vendimeve qarkulluese, gjë që ka lejuar veprimtarinë normale 

të këtij institucioni.  
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Në faqen zyrtare të KLP është publikuar axhenda e çdo mbledhjeje. Gjithashtu, anëtarët 

kanë nënshkruar individualisht në vendime, në zyrat e tyre, duke respektuar rregullat e 

vendosura gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.  

Në këtë kontekst, aktivitetet më të rëndësishme të KLP nuk janë pezulluar gjatë kësaj 

periudhe. 

Në mënyrë të përmbledhur, sa i përket vendimmarrjeve në KLP gjatë vitit 2020: 

 

Numri i vendimeve të dhëna nga KLP 343 

Numri i mbledhjeve të kryera 41 

 

Numri i akteve nënligjore të miratuara 7 

 

AKTET NËNLIGJORE TË MIRATUARA 

 

Me qëllim rregullimin dhe administrimin e karrierës së prokurorëve, si dhe veprimtarinë 

e tij, KLP ka miratuar disa akte nënligjore normative, në përputhje me parashikimet 

ligjore në fuqi. 

Me Vendimin nr. 78, datë 04.03.2020, KLP ka miratuar një ndryshim në Rregulloren “Për 

caktimin e përkohshëm të prokurorëve, miratuar me Vendimin nr. 64, datë 15.04.2019”. 

Me Vendimin nr. 96, datë 15.04.2020, “Për krijimin dhe administrimin pranë Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë të dosjes personale dhe regjistrit të prokurorëve”, KLP ka vendosur 

rregullat për krijimin dhe administrimin e dosjes personale, si dhe regjistrit të prokurorëve 

si një bazë unike e të dhënave profesionale dhe personale të prokurorëve.   

Me Vendimin nr. 160, datë 09.07.2020, KLP ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe 

procedurën e transferimit të përkohshëm të prokurorit”, e cila ka krijuar kuadrin e 

brendshëm juridik të nevojshëm për të siguruar rregulla të njëjta për prokurorët, duke 

garantuar parimin e barazisë dhe të proporcionalitetit në rastin e zbatimit të procedurës së 

transferimit të përkohshëm. 

Me Vendimin nr. 200, datë 23.09.2020, KLP ka miratuar Rregulloren “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin e drejtuesit në prokuroritë e juridiksionit të 

përgjithshëm”, e cila ka përcaktuar kriteret dhe procedurat për ngritjen në detyrë të 

prokurorëve në pozicionin drejtuesit të prokurorisë të juridiksionit të përgjithshëm, 

bazuar në parimet e meritokracisë dhe të zhvillimit të karrierës. 

Me Vendimin nr. 260, datë 17.11.2020, KLP ka miratuar Rregulloren “Mbi funksionimin 

e Komisionit Disiplinor në zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj prokurorëve”, e cila 

ka për qëllim të përcaktojë rregulla më të detajuara, si dhe mënyrën e organizimit dhe 

funksionimit të KOMISIONI I DISIPLINËS dhe KLP, në funksion të zhvillimit të 
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procedurave disiplinore, të filluara nga ILD, ndaj prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë. 

Me Vendimin nr. 261, datë 17.11.2020, KLP ka miratuar Rregulloren “Për transferimin 

e prokurorëve nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”, e cila përcakton rregulla të 

detajuara për kriteret dhe procedurën që zbaton KLP për vlerësimin dhe renditjen e 

prokurorëve që kandidojnë për transferim nëpërmjet procedurës për lëvizje paralele. 

Rregullorja për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit dhe rregullorja për 

transferimin nëpërmjet lëvizjes paralele të prokurorëve,  janë shumë të rëndësishme për 

zhvillimin e karrierës dhe të drejtës së prokurorëve për të përdour instrumente si “lëvizja 

paralele” dhe “ngritja në detyrë si drejtues”, duke evituar përdorimin e instrumentit të 

“caktimit të përkohshëm”, drejt synimit të një sistemi të konsoliduar karriere. 

Me Vendimin nr. 284, datë 17.12.2020, KLP ka miratuar Rregulloren “Për mënyrën e 

kompensimit për orët shtesë të punës të kryera nga nëpunësit civilë të prokurorisë”.  

Sikurse do të shpjegohet edhe më poshtë, nga ana e KLP është në proces hartimi dhe 

konsultimi Rregullorja “Për vlerësimin e prokurorëve” dhe Rregullorja “Për ngritjen në 

detyrë të prokurorëve”, të cilat priten të miratohen gjatë vitit 2021. 

 

2. VEPRIMTARIA E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME DHE TË 

TJERA TË KLP 

KOMISIONET E PËRHERSHME  

 

KLP është i organizuar në katër komisione të përhershme, si vijon: 

Komisioni i Buxhetit i cili kryesohet nga Kryetari i KLP Z. Gent Ibrahimi dhe ka në 

përbërje të tij: Znj. Nurihan Seiti dhe Z. Vatë Staka (i cili ka zëvendësuar znj. Antoneta 

Sevdari). Anëtar zëvendësues i këtij komisioni është Z. Alfred Balla. 

Komisioni i Disiplinës kryesohet nga Z. Bujar Sheshi dhe ka në përbërje të tij Z. Tartar 

Bazaj 3 . Anëtarë zëvendësues të këtij komisioni janë: Znj. Nurihan Seiti dhe Znj. 

Esmeralda Keshi (Cami)4. 

Komisioni i Vlerësimit kryesohet nga Z. Alfred Balla dhe ka në përbërje të tij: Z. Kostaq 

Beluri dhe Znj. Esmeralda Keshi (Cami). Anëtarë zëvendësues i këtij komisioni është Z. 

Tartar Bazaj. 

Komisioni i Karrierës kryesohet nga Z. Sandër Beci dhe ka në përbërje të tij Z. Vatë 

Staka dhe Z. Bujar Sheshi. Anëtar zëvendësues i këtij komisioni është Z. Gent Ibrahimi. 

Komisionet e përhershme në KLP priten të plotësohen në fillim të vitit 2021, pas 

organizimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve, të cilët do të zgjedhin përmes 

votës, dy anëtarë të rinj, të cilët do të zëvendësojnë Z. Arben Dollapaj dhe Z. Besnik Cani. 

                                                      

3 Ky komision ka patur gjithashtu anëtar të përhershëm Z. Besnik Cani. 

4 Znj. Esmeralda Cami ka zëvendësuar Z. Gentian Osmani. 
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KOMISIONI I  PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT 

Bazuar në nenin 160, pika 3/a, të Ligjit për Qeverisjen, Komisioni i Buxhetit ka propozuar  

marrjen e masave në lidhje me planifikimin me eficencë dhe efektivitet të fondeve 

buxhetore për vitin 2020 dhe miratimin e kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023.  

Gjatë vitit 2020, KLP ka pasur një realizim pozitiv të treguesve të performancës 

buxhetore të pasqyruar në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm: 

 

Planifikimi dhe realizimi buxhetor 2020                                                                                        

000/lekë 

NR. 
ZËRAT E 

SHPENZIMEVE 

JANAR - DHJETOR 2020 

PLAN FAKT REALIZIMI % 

1 PAGA 91700 76019 83% 

2 
SIGURIME 

SHOQËRORE 
12741 9426 74% 

3 
MALLRA DHE 

SHËRBIME 
22083 21792 99% 

4 INVESTIME 17000 16471 97% 

  TOTALI 143524 123708 89% 

 

Më poshtë janë paraqitur në menyrë grafike krahasimore të dhënat e realizimit të buxhetit 

për periudhën Janar- Dhjetor 2020. 
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Nga pasqyra e mësipërme rezulton se, buxheti për periudhën Janar-Dhjetor 2020 është 

realizuar në masën 89%, i ndarë si më poshtë: 

1. Paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore (600+601) realizuar 79%, kjo për 

faktin se deri në fund të vitit 2020 struktura e KLP nuk është tërësisht e plotësuar. 

2. Shpenzimet operative (602) realizuar 99%. Realizimi i këtij zëri vjen si rezultat 

i kompletimit të stafit administrativ, duke ndikuar në realizimin e procedurave të 

prokurimit për mallra dhe shërbime të nevojshme për mirëfunksionimin e 

institucionit.  

3. Investimet publike (231) janë realizuar  97% e fondit të planifikuar, në zërat si 

më poshtë vijon: 

- Blerje automjete për anëtarët e KLP; 

- Kompletim i sallës së mbledhjeve plenare me sistem audio, video, dhe 

përkthim simultant, pajisje TIK, si dhe mobilim i saj, etj. 

Sa më sipër, realizimi i fondeve buxhetore konsiderohet në masë shumë të mirë, duke 

treguar se ka mirëfunksionuar planifikimi që Komisioni i Buxhetit ka parashikuar në 

kërkesat e tij. 

Gjithashtu, Komisioni i Buxhetit, me mbështetjen e administratës, ndërmori punën për 

përgatitjen e buxhetit të vitit 2021, punë e cila u finalizua duke iu përcoll Kuvendit të 

Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

Komisioni i Buxhetit, gjatë vitit 2020 është angazhuar në planifikimin e projektbuxhetit 

afatmesëm për vitin 2021-2023.  

Në hartimin e programit buxhetor afatmesëm i jemi referuar kërkesave për shpenzime të 

politikave të reja në fushën e investimeve, me qëllim final përmirësimin e veprimtarisë 

së prokurorisë nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit, lidhur me miratimin e akteve 

nënligjore, në zbatim të ligjeve që përbejnë paketën e Reformës në Drejtësi, si dhe 

sigurimin e kapaciteteve financiare të nevojshme.  

Kërkesat buxhetore të KLP janë paraqitur sipas standardeve të miratuara, duke filluar me 

misionin dhe formatit standard të përgatitjes së kërkesave buxhetore PBA 2021-2023. 

Gjithashtu, konsideratat e tjera të rëndësishme, mbi të cilat janë ndërtuar të dhënat e 

paraqitura në tabelat e PBA 2021-2023, janë të specifikuara më poshtë. 

Kërkesat buxhetore 2021-2023 

                     000/lekë 

VITI 2021 2022 2023 

600. Pagat  106 676 106 676 106 676 

601. Sigurimet Shoqërore dhe 

Shëndetësore 
13 241 13 241 13 241 

602. Mallrat dhe shërbimet  41 000 41 000 41 000 
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231. Investime  29 700   

 

Zërat buxhetore të pagave dhe sigurimeve shoqërore janë përllogaritur në bazë të 

strukturës aktuale të Këshillit prej 65 punonjësish. 

Zëri i mallrave dhe shpenzime është përllogaritur bazuar në kërkesat e vitit të mëparshëm 

ku realizimi ka qenë 99 %. 

Gjithashtu i jemi referuar edhe kontratave të reja që Ndërmarja Industriale nr. 1, e 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si insitucioni përgjegjës që ka në ngarkim 

Godinën “Poli i Drejtësisë”, ka parashikuar. 

Ndërkohë, zëri investime është përllogaritur referuar nevojave që KLP ka për pajisjen  me 

automjete për secilin anëtar, si dhe për ndarje funksionale të ambienteve të zyrave të 

administratës dhe mobilimin e tyre.  

Pavarësisht kërkesave buxhetore, Kuvendi me Ligjin nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 

2021” ka miratuar tavanet buxhetore si më poshtë: 

Detajimi i buxhetit 2021-2023       

 000/lekë 

VITI 2021 2022 2023 

600. Pagat  106 676 106 676 106 676 

601. Sigurimet Shoqërore dhe 

Shëndetësore 
13 241 13 241 13 241 

602. Mallrat dhe shërbimet  27 083 25 083 29 083 

231. Investime  17000 10000 10000 

Nëse do t’i referohemi strukturës buxhetore sipas tavaneve buxhetore të miratuara, 

rezulton se kërkesat buxhetore të KLP, për vitin 2021-2023, janë dukshëm më të larta se 

tavanet buxhetore të miratuara me Ligjin nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”. Zërat 

që kanë vlerë më të lartë janë shpenzimet operative dhe investimet. 

E parashtruam këtë fakt, për të patur vëmendjen e shtuar të Kuvendit ndaj kërkesave 

buxhetore të KLP, pasi ato lidhen drejtpërdrejtë me zbatimin e Reformës në Drejtësi, ku 

KLP është një faktor i rëndësishëm. Theksojmë se, përkundër llogaritjeve të bëra nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbi bazën e buxhetit të këtij viti, kërkesat 

buxhetore të KLP janë rrjedhojë e kostimit të funksioneve të KLP, bazuar në ushtrimin e 

këtyre funksioneve gjatë vitit 2020 e në vazhdim.  

Për më tepër, nevojat e këtij institucioni kërkojnë burime financiare suplementare për 

investime, pajisje, teknologji informative, trajnime, por edhe mallra e shërbime cilësore, 

të cilat rrisin cilësinë dhe efikasitetin e punës së institucionit.  

Këto çështje në mënyrë më të detajuar do t’i parashtrohen Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë gjatë diskutimit dhe konsultimeve që do të zhvillojmë për këtë qëllim në fazën 
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e rishikimit të buxhetit, por edhe Komisionit përkatës të Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë, ku shpresojmë të gjejmë mirëkuptimin dhe mbështetjen. 

KOMISIONI I  VLERËSIMIT TË VEPRIMTARISË ETIKE DHE PROFESIONALE 

 

Komisioni i Vlerësimit kryen vlerësimin e magjistratëve 1 herë në 3 ose 5 vjet, sipas 

viteve të përvojës, sipas parashikimeve të Ligjit për Qeverisjen dhe Ligjin për Statusin, 

mirëpo, gjatë vitit 2020, kjo veprimtari bazë nuk është ushtruar, pasi të gjithë prokurorët 

e Republikës janë vlerësuar nga Prokurori i Përgjithshëm gjatë viteve 2013-2016, vite që 

i përkojnë kohës së rivlerësimit kalimtar të tyre.  

Duhet sqaruar gjithashtu se, ende nuk është miratuar nga ana e KLP, rregullorja e 

vlerësimit profesional, e cila pritet të miratohet gjatë vitit 2021.  

Në bazë të Ligjit për Statusin, KLP është dhe organi i ngarkuar për vlerësimin e punës të 

prokurorëve, duke përfshirë këtu edhe ndihmën në procesin e rivlerësimit kalimtar. Në 

bazë të nenit 160, pika 2, germa d, të këtij ligji, KLP dhe Komisioni i Vlerësimit ka qenë 

i ngarkuar si organ ndihmës në rivlerësimin kalimtar të prokurorëve, në bazë të Ligjit për 

Rivlerësimin. 

Grupi i punës pranë Komisioni i Vlerësimit, në bashkëpunim me anëtarët e KPK, ka marrë 

pjesë në hedhjen e shortit për përzgjedhjen e pesë dosjeve hetimore dhe tërheqjen e akteve 

që lidhen me këto dosje, për 112 prokurorë, subjekte rivlerësimi dhe konkretisht në 

Prokuroritë e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Korçës. Lezhës, Fierit, Vlorës, Elbasanit etj. 

Më tej Komisioni i Vlerësimit, gjatë vitit 2020, ka kryer vlerësimin e punës, dhe ka 

përgatitur raportet e aftësive profesionale të prokurorëve, në kuadër të rivlerësimit 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Vlerësimi profesional 

i prokurorëve në kuadër të Ligjit për Rivlerësimin përfshin periudhën tetor 2013 – tetor 

2016.  

Në këtë veprimtari, nëpërmjet përgatitjes së raporteve të aftësive profesionale të 

prokurorëve,  Komisioni i Vlerësimit është ndihmuar nga 6 prokurorë të sistemit të 

prokurorisë, të cilët janë komanduar të punojnë pranë KLP  për një periudhë tre-vjeçare, 

me vendimet nr. 66-71, datë 24.02.2020, të KLP.  

Komisioni i Vlerësimit në bashkëpunim me KPK, ka organizuar shortet për përzgjedhjen 

në mënyrë rastësore, të pesë dosjeve dhe, për shumë prokurorë në prokuroritë pranë 

gjykatave të shkallës së Parë dhe të Apelit. 

Mbështetur në kriteret e përcaktuara në bashkëpunim me KPK, Komisioni i Vlerësimit 

ka përgatitur raportet për analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit 

kalimtar dhe gjatë vitit 2020, janë miratuar 49 raporte për subjekte prokurorë, që janë 

vënë në dispozicion të KPK dhe ONM. 

Komisioni i Vlerësimit, bazuar në nenin 32, të Ligjit për Statusin, ka kryer procesin e 

verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar në Programin e Formimit 

Fillestar të Shkollës së Magjistraturës. Komisioni i Vlerësimit ka kërkuar informacion 

zyrtar nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës në lidhje me 
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çdo shkak tjetër përjashtues. Në raste të caktuara, Komisioni i Vlerësimit ka kërkuar 

informacion shtesë nga institucionet përgjegjëse. Gjithashtu, për disa kandidatë janë 

zhvilluar edhe seanca dëgjimore për të sqaruar çështje të ndryshme si pjesë e këtij procesi. 

Këtyre kandidatëve iu dha mundësia të paraqesin sqarime me shkrim, si dhe kanë 

paraqitur dokumentacion shtesë.  

Pas përfundimit të këtij procesi verifikimi, KLP vendosi përfundimin e procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës për 25 kandidatë në Programin e Formimit Fillestar të 

Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021. Për 2 kandidatë të tjerë, pritet 

të merret vendim nga ana e KLP përgjatë vitit 2021. 

Në mbështetje të nenit 35, pika 1, germa “c”, të Ligjit për Statusin, Komisioni i Vlerësimit 

kryen gjithashtu verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për prokurorë, të cilët 

përfundojnë Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës. Komisioni i 

Vlerësimit ka ndjekur veprimet procedurale për verifikimin e pasurisë, figurës dhe 

integritetit, si dhe kushteve të tjera ligjore të 12 kandidatëve për t’u emëruar magjistratë 

Prokuror, pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës, në vitet akademike 2018-2019 

dhe 2019-2020. 

Gjithashtu, Komisioni i Vlerësimit gjatë vitit 2020, mbështetur nё nenet 32, 53 dhe 55, të 

Ligjit për Statusin, ka kryer verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët magjistratë 

të cilët shprehën dëshirën për t’u komanduar si Inspektorë pranë ILD. 

Kjo veprimtari zgjati për disa muaj, gjatë së cilëve pati bashkëpunim me ILDKPI dhe 

gjithë institucionet e tjera ligjzbatuese. Gjatë vitit 2020 u arrit të miratohej raporti për tre 

kandidatë nga 6 që shfaqën interes. Dy kandidatë hoqën dorë nga gara dhe për një 

kandidat, raporti do të miratohet në mbledhjen e parë të KLP, në vitin 2021. 

Gjatë vitit 2020, bazuar në nenin 111, të Ligjit për Prokurorinë, Komisioni i Vlerësimit 

ka kryer edhe verifikimit të pasurisë dhe figurës për 4 kancelarët në detyrë respektivisht 

të Prokuroritë e Tiranës, Korçës, Elbasanit dhe Vlorës.  

Sipas ligjit të sipërpërmendur, parashikohet detyrimi ligjor i KLP për verifikimin e 

figurës, pasurisë si dhe plotësimit të kushteve dhe procedurave të parashikuara nga ligji, 

për kancelarët në detyrë. Bazuar në informacionin e ardhur, KLP vendos ndërprerjen e 

kontratës ose konfirmon marrëdhënien e punës, si dhe njofton personin në detyrë për 

vendimin e arsyetuar. 

Prokuroria organizohet dhe funksionon pranë sistemit gjyqësor. Referuar Ligjit për 

Prokurorinë, kancelari pranë prokurorive gëzon statusin e nëpunësit civil të prokurorisë. 

Detyra e kancelarit pranë prokurorive e përcaktuar sipas ligjit, tregon se: ai është nëpunësi 

përgjegjës për organizimin, drejtimin dhe kontrollin e veprimtarisë së personelit 

administrativ, administrimin e mjediseve të punës, mjeteve financiare dhe burimeve 

materiale të Prokurorisë. 

Raportet për këta kancelarë gati përfunduan gjatë vitit 2020 dhe do miratohen në 

mbledhjet e para të KLP gjatë vitit 2021. 

Në bazë të nenit 9, pika 3 dhe 4, germat a; b; c të Ligjit për Statusin, Komisioni i 

Vlerësimit ka kryer kontrollin e dokumentacionit dhe ka dhënë mendim për veprimtarinë 
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jashtë funksionit që kryejnë prokurorët e Republikës kryesisht leje për mësimdhënie e 

punë akademike dhe nga ana  e KLP janë miratuar 8 leje mësimdhënie. 

Në mbështetje të nenit 24, pikat 3; 4; 5; 6; të Ligjit për Statusin, Komisioni i Vlerësimit 

ka trajtuar dhe kërkesat e prokurorëve të ndryshëm për leje të papaguar për shkaqe të 

ndryshme familjare e shëndetësore dhe gjatë vitit 2020, nga ana e KLP janë miratuar 7 

kërkesa.  

Drejtim tjetër i punës së kryer nga ky komision për vitin 2020 ka qenë dhe përgatitja e 

projektvendimeve për miratimet e programeve të trajnimit vazhdues që kryhen  për 

magjistratët nga Shkolla e Magjistraturës.  

Si konkluzion, mund të themi se viti 2020, me gjithë problematikën e shkaktuar nga 

pandemia e COVID-19, ka qenë viti i konsolidimit të këtij komisioni. Komisioni i 

Vlerësimit, për vitin që po analizojmë ka punuar me intensitet të plotë duke propozuar 

mbi 115 vendime për KLP, nga 343 vendime gjithsej.  

Në mënyrë skematike veprimtaria e Komisioni i Vlerësimit për vitin 2020 paraqitet 

në tabelën e mëposhtme. 

Raporte të 

miratuara nga 

KLP, për 

analizimin e 

aftësive 

profesionale dhe 

etike të 

(prokurorëve) 

për nevoja të 

procesit të 

rivlerësimit 

kalimtar 

Raporte për leje 

të papaguara të 

magjistratëve të 

miratuara nga 

KLP 

 

Raporte miratimin 

e veprimtarisë 

jashtë funksionit si 

magjistrat/prokuror 

Raporte për verifikimin 

e pasurisë dhe figurës së 

kandidatëve për t’u 

pranuar në Formimin 

Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitet 

akademike 2019-2020 

dhe 2020-2021 

 

49 8 7 29 

 

KOMISIONI  I  ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 

Një prej detyrave më të shpeshta të Komisioni i Karrierës, në zbatim të nenit 59, të Ligjit 

për Statusin,  lidhet me caktimet e përkohshme. Komisioni i Karrierës, është përpjekur ta 

zbatojë këtë dispozitë vetëm në ato raste kur caktimi i përkohshëm i një prokurori në 
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cilësinë e Drejtuesit, apo të prokurorit të juridiksionit të përgjithshëm apo në nivel apeli, 

ka qenë domosdoshmëri.  

Për rrjedhojë, vendimet për caktimin e përkohshëm të prokurorëve kanë ardhur si rezultat 

i një vendimmarrje të KLP dhe krijimit të vendeve të lira përkohësisht. Gjithashtu, 

mungesa e akteve nënligjore për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë, ka pamundësuar 

zhvillimin e garave për plotësimin e përhershëm të vendeve vakante.  

Nga një analizë e gjendjes aktuale të burimeve njerëzore (Prokuroria e Përgjithshme, 

Prokuroritë e Apelit dhe Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë), rezulton si më 

poshtë: 

a) 19 prokurorë janë të caktuar përkohësisht si drejtues, përkatësisht 12 drejtues në 

Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe 7 drejtues të Prokurorive të 

Apelit; 

b) 27 prokurorë gjithsej rezultojnë të caktuar përkohësisht në pozicione të ndryshme 

(drejtuese ose jo) në të gjitha shkallët e Prokurorisë me vendim të KLP.  

Nga këta, 8 prokurorë nuk e kanë emërimin pranë prokurorisë ku ushtrojnë 

detyrën me caktim të përkohshëm. Pjesa tjetër e kanë emërimin në prokurorinë 

pranë së cilës janë caktuar përkohësisht në pozicionin e drejtuesit.  

Gjithashtu, në përputhje me nenin 53, pika 2, e Ligjit për Statusin dhe nenin 176, pika 3, 

të Ligjit për Qeverisjen, KLP ftoi të gjithë prokurorët që nuk ishin të komanduar në 

ndonjë pozicion tjetër, të shprehnin interesin për t’u komanduar në pozicionet si më 

poshtë: 

 Inspektorit pranë ILD (4 vende);  

 Prokuror kontakti pranë Eurojust (1 vend); 

 Pedagogut pranë Shkollës së Magjistraturës (1 vend); 

 Përgjegjes sektori pranë Ministrisë së Drejtësisë (1 vend); 

 Këshilltarit pranë KLP (6 vende); 

 Ndihmës Magjistratë pranë Prokurorit të Përgjithshëm (3 vende); 

 Magjistrat pranë ILD, në pozicionin e Drejtorit të Kabinetit (1 vend).  

Emërimi dhe caktimi në detyrë i prokurorëve që kanë përfunduar Shkollën e 

Magjistraturës, është një nga detyrimet që ka KLP. Gjatë vitit 2020, janë emëruar dhe 

caktuar në pozicion 12 magjistratë të rinj në dy procedura të ndryshme. Procedurialisht 

është bërë shpallja e vakancave për magjistratët, marrja e pëlqimeve, e më pas emërimi 

dhe caktimi në detyrë. 

Gjithashtu, KLP, duke analizuar nevojat që sistemi ka dhe mundësitë që ka Shkolla e 

Magjistraturës, miratoi Vendimin "Për numrin e kandidatëve për t'u pranuar në programin 

fillestar të trajnimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021", 

përkatësisht 35 pozicione për kandidatë për prokurorë. 

Nga ana Komisioni i Karrierës janë bërë edhe procedurat për një transferim të 

përkohshëm, të detyrueshëm për 1 prokuror, në një rast emergjence të krijuar në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, si dhe janë miratuar 5 Vendime 

për mbarimin e statusit të magjistratit. 
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Gjatë vitit 2020, Komisioni i Karrierës ka qenë i angazhuar në hartimin e rregulloreve të 

ndryshme dhe ka propozuar ndryshime në dy Rregullore në fuqi. 

Nga ana e Komisioni i Karrierës, gjatë vitit 2020, janë hartuar dhe propozuar në KLP 166 

projektvendime, të cilat janë materializuar me vendimmarjen e Këshillit. Ky numër përbën 

një volum të konsiderueshëm në raport me 343 Vendime që ka miratuar KLP gjithsej për 

vitin 2020. 

- Procesi i plotësimit të vakancave në Prokurorinë e Posaçme 

Nga lista fillestare prej 15 emrash që KLP kishte renditur si kandidatë për në Prokurorinë 

e Posaçme, u krijuan dy pozicione vakante si rezultat i procesit kalimtar të rivlerësimit. 

Respektivisht nga kjo listë janë larguar kandidatët Z. Besnik Muçi dhe Z. Ndini Tavani. 

Për të plotësuar këto 2 pozicione vakante në Prokurorinë e Posaçme, KLP më datë 

28.01.2020, botoi në faqen zyrtare thirrjen për aplikim, për të gjithë prokurorët që 

plotësojnë kriteret e vendosura, në një afat prej 15 ditësh kalendarike. Brenda këtij afati 

aplikuan vetëm 3 kandidatë dhe konkretisht Z.Vladimir Mara, Z.Dritan Prençi dhe Z.Sotir 

Kllapi. 

KLP, në mbledhjen e datës 24.02.2020, vendosi zgjatjen e afatit kohor të procedurave për 

plotësimin e dy pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme, nga jo më vonë se 15 ditë 

kalendarike në jo më vonë se 40 ditë kalendarike. Pra, afati i fundit për dorëzimin e 

dokumenteve u caktua data 08.03.2020, kjo me qëllim rritjen e konkurrencës në këtë garë. 

Për sa më sipër, nga ana e KLP, më datë 26.02.2020 u përsërit  për një herë të dytë thirrja 

për dy vendet vakante. Në përfundim të afatit aplikoi vetëm kandidatja, Znj.Dorina Bejko. 

Në datë 02.04.2020, pranë KLP është depozituar dorëheqja e një prej kandidatëve të 

renditur në listën fituese prej 15 kandidatësh, konkretisht Znj. Anita Jella. Për këtë arsye 

nga ana e KLP më datë 10.04.2020 është shpallur thirrja për një vend vakant në faqen 

zyrtare. Për këtë pozicion kandiduan Z. Sotir Kllapi dhe Znj. Dorina Bejko . 

Në përfundim të afatit aplikuan gjithsej 4 kandidatë, Z.Vladimir Mara, Z.Dritan Prençi, 

Znj.Dorina Bejko dhe Z.Sotir Kllapi. 

Më datë 15.05.2020, KLP, me Vendimin nr. 113, “Për bashkimin e procedurave 

administrative të filluara mbi bazën e vendimeve nr. 19, datë 27.01.2020 dhe nr. 92, datë 

10.04.2020, të Këshillit”, bëri bashkimin e të tre vendeve vakante duke vendosur që 

vlerësimi përfundimtar dhe renditja e katër kandidatëve të kualifikuar të jetë e vlefshme 

për plotësimin e të tre vendeve vakante për prokuror në Prokurorinë e Posaçme. 

Pas një pune intensive dhe diskutimeve të gjata të ndara në katër mbledhje, Komisioni i 

Karrierës arriti në vlerësimin e kandidatëve sipas kritereve të parashikuara në aktet 

ligjore. Mbas votimit në Këshill, Prokuroria e Posaçme u plotësua me 3 prokurorë nga 4 

që kandidonin, respektivisht, Z. Vladimir Mara, Z. Dritan Prençi dhe Z. Sotir Kllapi, duke 

e çuar numrin e përgjithshëm të prokurorëve efektive në këtë strukturë në 13 nga 15 që 

janë gjithsej (për 2 prokuroë pritet cendimi i organeve të rivlerësimit kalimtar). 
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KOMISIONI I  DISIPLINËS 

 

Fusha e veprimit të Komisioni i Disiplinës përgjatë periudhës 1 Janar- 31 Dhjetor 2020 

shtrihet kryesisht në zbatimin e procedurave ligjore që lidhen me studimin, analizimin 

dhe përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm, (relacione, projektakte, akte nënligjore 

etj), në kuadër të procesit disiplinor që zhvillohet ndaj prokurorëve. Kjo veprimtari 

administrative dhe procedurale disiplinore bazohet në Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë, Ligjin për Statusin, në Ligjin për Qeverisjen, Kodin e Procedurës 

Administrative, si dhe në legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë, që 

përmban rregullime specifike që kanë lidhje me këtë veprimtari. 

Pranë KLP, janë paraqitur për procedim disiplinor nga ILD gjatë vitit 2020, çështjet si më 

poshtë vijojnë:  

- Kërkesa Nr. 251/31, datë 21.07.2020, e ILD “Për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj një magjistrati me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor, Tiranë”. 

Ky procedim përbënte një sfidë për punën e Komisioni i Disiplinës, përveç faktit që ishte 

procedimi i parë dhe praktika në këtë drejtim mungonte, por u zhvillua në kushtet ku nuk 

ishte miratuar ende rregullorja mbi funksionimin e komisionit disiplinor në zhvillimin e 

procedurave disiplinore ndaj prokurorëve. 

Në përfundim të këtij procedimi në vlerësim të kompleksitetit të kësaj çështje, u pa e 

domosdoshme hartimi sa më parë, i një rregullore mbi funksionimin e komisionit 

disiplinor në zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj prokurorëve. 

- Kërkesa Nr. 1752/1, datë 16.07.2020, e ILD “Njoftim për fillimin e  hetimit 

disiplinor me iniciativë për një magjistrat, me detyrë prokuror pranë 

Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Krujë”. 

Në lidhje me procedimin e dytë, njoftimi për këtë hetim disiplinor ka ardhur në korrik 

2020, por në fakt pranë KLP nuk ka ardhur ende zyrtarisht një kërkesë për vijimin e 

procedurave disiplinore. 

Duke u nisur nga nevoja e sipërcituar, bazuar në nenin 140 pika 1, nenin 147 pika 1, dhe 

nenin 147/a, pika 1, germa b të Kushtetutës, në nenet 100 – 159 të Ligjit për Statusin, 

nenet 159-162 të Ligjit për Qeverisjen, si dhe në Kodin e Procedurave Administrative, 

Komisioni i Disiplinës ka hartuar rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e 

komisionit disiplinor dhe përcaktimin e procedurave të zhvillimit të procedimit disiplinor 

ndaj prokurorëve”. Kjo rregullore është miratuar me Vendimin nr. 260, datë 17.11.2020 

të KLP. 

Gjithashtu, gjatë vitit 2020, Komisioni i Disiplinës në bashkëpunim me Sektorin e 

Marrëdhënieve me Publikun ka trajtuar gjithsej, rreth 124 praktika, për të cilat është 

kthyer përgjigje orientuese, janë arshivuar, pasi nuk plotësonin kriteret e pranueshmërisë 

të kërkesë/ankesave, apo janë përcjellë pranë ILD. 

Ndërsa për periudhën Qershor 2020, e në vazhdim nga ana e Komisioni i Disiplinës, janë 

trajtuar 24 ankesa dhe kërkesa të ndryshme.  
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Përveç veprimtarisë në ushtrim të funksioneve të Komisioni i Disiplinës, janë realizuar 

edhe detyra të tjera të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk mund të përfshihen në fushën 

e veprimtarisë së Komisioni i Disiplinës. Në mënyrë të përmbledhur po paraqesim sa më 

poshtë: 

- Trajtimin e ankimit të një prokurori, kundër udhëzimit nr.12, datë 20.07.2020, 

procedurë e cila përfundoi me vendimmarrjen e KLP. 

- Trajtimi i Ankesës së një Gjyqtari, kundër një prokurori, për veprime jo etike të 

kësaj të fundit.  

- Ankesa ndaj kancelares së prokurorisë së Tiranës, ardhur nga një grup sekretarësh 

të prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë. 

- Kërkesa e një prokurori, me objekt “Shfuqizimin e Urdhrit të Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për krijimin e grupit 

hetimor....., praktikë e cila është përfunduar me vendim të KLP. 

 

KOMISIONET E TJERA 

KOMISIONI PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE 

 

Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve zhvillon veprimtarinë e vetë mbështetur në Nenin 

20, të Ligjit për Statusin dhe në VKM nr. 564, datë 31.07.2019 “Për kriteret dhe 

procedurat për mbrojtjen e veçantë të magjistratëve gjatë ushtrimit të funksionit ose për 

shkak të tij”.  

Me anë të Vendimit Nr. 163, datë 16.09.2019, të KLP “Për caktimin e anëtarit të 

komisionit për mbrojtjen e prokurorëve”, KLP ka caktuar Z. Tartar Bazaj si anëtar të këtij 

komisioni. Sipas pikës 8 të VKM nr. 564, datë 31.07.2019, “Për kriteret dhe procedurat 

për mbrojtjen e veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”, 

Z. Bazaj është njëkohësisht edhe kryetar i këtij komisioni, pasi kjo VKM përcakton se 

kryetar i këtij komisioni është përfaqësuesi i KLP. Anëtarët e tjerë janë përfaqësues nga 

Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Prokuroria (prokuroria ku ushtron 

funksionin magjistrati i cili kërkon mbrojtje të veçantë) dhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit. 

Në veprimtarinë e Komisionit për Mbrojtjen e Prokurorëve, rezulton se gjatë vitit 2020 

janë realizuar 30 mbledhje përgatitore duke trajtuar çdo rast kërkese për dhënien e 

mbrojtjes së veçantë fizike të paraqitur në KLP nga ana e prokurorëve apo drejtuesit të 

prokurorive të ndryshme dhe në përfundim të tyre janë marrë 21 vendime për mbrojtjen 

e prokurorëve të ndryshëm apo drejtuesit e prokurorive të cilët kanë kërkuar mbrojtje. 

Gjithashtu, janë trajtuar me dhënien e mbrojtjes së veçantë fizike 12 prokurorë. 

Komisioni është mbledhur dhe ka funksionuar në rastet kur ka patur kërkesë nga 

prokurorë ose drejtues të prokurorive për dhënie mbrojtje të veçantë fizike. Gjithashtu, 

është vepruar me iniciativë në rastet e bëra publike në media, duke marë kontakt me 

prokurorë të ndryshëm apo drejtues të prokurorive në të gjitha prokuroritë e vendit. 
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Komisioni ka marrë vendime për dhënie mbrojtje të veçantë fizike si në rastet e 

prokurorëve në detyrë, ashtu sikurse për prokurorët pas largimit nga detyra, sikurse 

parashikohet në ligj. Vendimet e Komisionit për dhënien e mbrojtjes së veçantë fizike të 

prokurorëve kanë qenë me afat kohor 3-mujor, 6-mujor dhe 1-vjeçar. 

Gjatë vitit 2020, Komisioni nuk ka refuzuar asnjë kërkesë për mbrojtje të veçantë, të 

ardhur pranë tij. 

Veprimtaria e këtij Komisioni për vitin 2020 është zhvilluar kryesisht në platfotmën 

online, ndërsa nënshkrimi i vendimeve është kryer individualisht nga secili prej 

anëtarëve.  

 

VEPRIMTARIA ADMINISTRATIVE DHE FINANCIARE E KLP 

 

PROCESI I  REKRUTIMIT TË NËPUNËSVE CIVILË DHE PUNONJËSVE TË KLP 

 

Kuvendi i Shqipërisë me Vendimin nr. 33/2019, datë 26.02.2019 ka miratuar numrin e 

përgjithshëm të punonjësve të administratës së KLP duke përcaktuar gjithsej 65 punonjës, 

edhe pse nevojat për punonjës të propozuara më parë nga KLP ishin më të larta.  

Pas miratimit të numrit të punonjësve të KLP nga Kuvendi, me Vendimin nr. 36, datë 

06.03.2019 “Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë 

të Prokurorisë”, KLP ka miratuar strukturën organizative të administratës së tij, në 

përputhje me nenin 178, të Ligjit për qeverisjen ku janë përcaktuar qartë mënyra e 

organizimit dhe njësitë mbështetëse të administratës së KLP.  

Procedurat e rekrutimit të nëpunësve të KLP janë kryer duke marrë parasysh Ligjin nr. 

152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për 

plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, 

dhe VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës 

dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar. 

Për periudhën Janar- Dhjetor 2020 ka përfunduar procedura e rekrutimit të 12 nëpunësve 

civilë, si dhe janë kryer 4 rekrutime jashtë shërbimit civil, prej të cilëve 1 punonjës 

administrativ dhe 3 funksionarë politikë në kabinetin e Kryetarit të KLP. 

Aktualisht në KLP rezultojnë 5 vende vakante në shërbimin civil dhe 1 vend vakant për 

punonjës administrativ. 

Në fund të vitit 2020, ka nisur procesi i rekrutimit për pozicionin Drejtor Ekonomik dhe 

i Burimeve Njerëzore, i cili pritet të përfundojë në muajin Janar 2021. 

Theksojmë se KLP nuk ka emëruar ende një Këshilltar për Etikën. Ndërkohë, sikurse 

përmendur më sipër, gjatë vitit 2020, KLP ka funksionuar me dy anëtarë më pak, të cilët 

priten të zgjidhen në fillim të muajit 2021.  
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Gjithashtu, KLP, me Vendimet 66-71, datë 24.02.2020, “Për komandimin e magjistratit”, 

ka komanduar 6 (gjashtë) prokurorë në pozicionin e Këshilltarit në KLP, për një periudhë 

3-vjeçare. 

 

BUXHETI I  NEGOCIUAR DHE ALOKUAR PËR VITIN 2020 

 

Buxheti vjetor i KLP është miratuar në përputhje me Ligjin nr. 88/2020, “Për buxhetin e 

vitit 2020”, i ndryshuar, si dhe me aktet nënligjore si: VKM nr. 343, datë 02.05.2019, 

“Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve dhe të fondeve buxhetore për institucionet e 

sistemit të drejtësisë për vitin 2019”; Udhëzimeve të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

Burimi kryesor i financimit të KLP është buxheti i shtetit, pra KLP nuk gjeneron të 

ardhura të tjera.  

KLP ka vijuar me kryerjen e shpenzimeve buxhetore brenda programit të vetëm buxhetor 

me emërtesën: “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, ku përfshihet buxheti i miratuar 

dhe akorduar për vitin buxhetor 2020,  i ndarë sipas artikujve ekonomikë. 

Nëpërmjet këtij programi synohet përmirësimi i veprimtarisë së prokurorive nëpërmjet 

vendimmarrjes së Këshillit, lidhur me miratimin e akteve nënligjore, në zbatim të ligjeve 

që përbëjnë paketën e Reformës në Drejtësi, si dhe sigurimin e kapaciteteve financiare të 

nevojshme, në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi të lartë. 

Për matjen e performacës së programit buxhetor janë evidentuar dhe matur treguesit në 

nivel qëllimi dhe treguesit në nivel objektivi, si me poshtë vijon:  

A. Treguesit e performancës në nivel qëllimi 

- Vendime të marra nga KLP; 

- Automjete;  

- Pajisje TIK; 

- Kompletim i sallës së mbledhjeve. 

B. Treguesit e performancës në nivel objektivi 

- Aktet nënligjore të miratuara nga KLP kundrejt vendimeve të marra; 

- Magjistratë të vlerësuar kundrejt totalit të tyre; 

- Numri i magjistratëve të emëruar, transferuar, kundrejt totalit të tyre. 

Realizimi i tyre paraqitet në tabelën më poshtë: 

Treguesit e Performancës në nivel 

Qëllimi 
Plan Fakt 

% Realizimit 

12 mujori 
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Aktet nënligjore të miratuara nga KLP 

kundrejt vendimeve të marra 
50% 40,00% 80% 

Magjistratë të vlerësuar kundrejt totalit 

të tyre 
35% 0% 0% 

Numri i magjistratëve të emëruar, 

transferuar, kundrejt totalit të tyre 
30% 30% 100% 

 

Sa i përket  realizimit të pikës së dytë, magjistrat të vlerësuar, përqindja e realizimit është  

0%, pasi ky proces është ende në procedurë vlerësimi nga organet e Vettingut. 

Më poshtë, po Ju paraqesim një argumentim të shkurtër të vlerave të realizimit të 

vendosura nga ana jonë, si më poshtë: 

Buxheti i miratuar dhe faktik për 12 mujorin e vitit 2020   

       000/lekë 

Buxheti 

2020 

Plan i 

rishhikuar 
Fakt % realizimit 

Paga 91,700 76,020 83% 

Sigurime Shoqërore 12,741 9,426 74% 

Mallra dhe shërbime të tjera 22,083 21,700 99% 

 

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore (zërat 600+601) janë realizuar në masën 

rreth 79%. Shumat e realizuara për periudhën e raportimit janë përkatësisht 76,029 mijë 

lekë për artikullin 600 dhe 9,426 mijë lekë për artikullin 601, që përkthehen në 79% të 

totalit të planifikuar për 12-mujorin. Ky realizim vjen si rezultat i numrit faktit të të 

punësuarve gjatë periudhës së raportimit, si dhe pagesave respektive. 

Numri faktik i punonjësve të punësuar në fund të muajit dhjetor 2020 është 54 persona, 

nga të cilët 3 punonjës janë me kontratë të përkohshme.  

Fondi për shpenzime në mallra dhe shërbime (zëri 602), është realizuar në vlerën 

21,700 mijë lekë ose 99% të totalit. Kjo masë realizimi konsiderohet si realizim shumë i 

mirë. 

Fondi për Investime të brendshme (zërat 230+231), është i detajuar sipas tabelës më 

poshtë: 

000/lekë 

  Investime 2020 Plan Fakt 

1 Blerje automjete 5,300 5,274 
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2 Blerje pajisjesh TIK 700 694 

3 Blerje sistem audio video dhe përkthim simultan për 

nevoja të KLP 
8,350 8,345 

4 Shtrim parket i sallës së mbledhjeve 800 754 

5 Izolim druri i sallës së mbledhjeve 1,050 708 

6 Mobilim i sallës së mbledhjeve 800 696 

 Totali  231  17,000 16,471 

 

Sa i perket realizimit të investimeve vemë re se është 16, 471 mijë lekë, ose  97% e fondit 

buxhetor duke e konsideruar realizim shumë të mirë. 

Një ndihmë të vyer në pajisjen e nëpunësve me mjete elektronike si: kompjuter, printer, 

UPS, etj., ka dhënë Ambasada Amerikane (OPDAT) nëpërmjet donacioneve të kryera, 

sipas letër marrëveshjes, më 31.12.2019, dhe letër marrëveshjes, më 10.06.2020. 

 

PROCESET GJYQËSORE 

 

Gjatë periudhës Janar 2020 – Dhjetor 2020, ka pasur disa tipologji çështjesh ku KLP ka 

qenë palë në gjykim. Për periudhën e sipërpërmendur, nuk ka qenë e ngritur plotësisht 

Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, ndaj për këtë periudhë proceset janë ndjekur 

nga Njësia e Mbështetjes së Komisioneve pranë KLP.  

Gjithsej janë ndjekur 9 procese gjyqësore me tipologji të ndryshme, si më poshtë: 

 

1. Kërkesë-Padi e ngritur nga një Prokuror për shfuqizim të Vendimit të KLP në 

Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Për këtë çështje është vendosur 

KLP Proceset Gjyqësore

Si palë e paditur 

në 8 raste

Si palë e tretë 

në 1 rast
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moskompetencë funksionale (referuar kërkesës së KLP) dhe kalim i akteve në 

KPA dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

Nga ana e KPA është vendosur pushimi i gjykimit. Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë e ka dërguar çështjen në Gjykatë të Lartë për zgjidhjen e 

konfliktit të kompetencës lëndore dhe funksionale. Gjykata e Lartë ka vendosur 

të ndajë çështjen në dy pjesë duke e kthyer për shqyrtim një pjesë të objektit të 

padisë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe një pjesë asaj 

Administrative të Apelit Tiranë. Vazhdon gjykimi në Gjykatën e Apelit ndërkohë 

që nuk ka filluar procesi në Shkallë të Parë. 

2. Kërkesë-Padi e ngritur nga një prokuror me objekt “Trajtim Financiar”. Nga ana 

e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, çështja është dërguar në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë. Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Korçë e ka dërguar çështjen në Gjykatë të Lartë për zgjidhjen e 

konfliktit të kompetencës tokësore. Gjykata e Lartë ka vendosur të çojë çështjen 

në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe aktualisht vazhdon 

gjykimi. 

3. Kërkesë-Padi nga ana e një prej nëpunësve të KLP, të larguar nga shërbimi civil 

me objekt “Shfuqizim aktesh, trajtim financiar dhe kthim në detyrë”. Nga ana e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për këtë çështje është 

vendosur pranimi i padisë. Nga ana e KLP është bërë Ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit dhe pritet shqyrtimi. 

4. Kërkesë-Padi nga ana e një prej nëpunësve të KLP, të larguar nga shërbimi civil 

me objekt “Konstatim pavlefshmërie absolute, trajtim financiar dhe kthim në 

detyrë”. Nga ana e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për këtë 

çështje është vendosur rrëzimi i kërkesë padisë dhe lënia në fuqi e akteve të KLP. 

Për këtë çështje pritet nëse do të ketë ankim pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit, Tiranë. 

5. Kërkesë-Padi e ngritur nga një prokuror me objekt “Shfuqizim vendimi të KLP 

dhe konstatim pavlefshmërie absolute të aktit”. Nga ana e Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, për këtë çështje është vendosur rrëzimi i kërkesë 

padisë dhe lënia në fuqi e aktit të KLP.  

6. Kërkesë-Padi e ngritur nga dy kandidatë për prokurorë, të diplomuar në Shkollën 

e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020, me objekt trajtimin financiar në 

formën e pagesës konkretisht pagën bruto fillestare të magjistratit, për periudhën 

nga data 01.07.2020 deri në datën e fillimit të ushtrimit të funksionit, si dhe 

dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm. Çështja është ende në shqyrtim 

në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. 

7. Kërkesë-Padi e ngritur nga një anëtar i Këshillit, ku palë e paditur është Këshilli i 

Ministrave dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndërsa KLP është kërkuar 

në proces, së bashku me Kuvendin e Shqipërisë, në cilësinë e palës së tretë. 

Kërkesë-Padia ka për objekt “Shpërblimin e pagës mujore të papaguar, si dhe 

pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për periudhën 06.02.2018, si 

moment i zgjedhjes me Vendim nr. 19/2018 nga Parlamenti i Shqipërisë, Anëtar 

i KLP deri më 18.12.2018”. 
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Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë vendosi “Rrëzimin e padisë së 

paditësit, si të pambështetur në ligj. Ndaj këtij vendimi, anëtari i KLP ka ushtruar 

të drejtën e ankimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë. 

 

MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE TË KLP 

MARRËDHËNIET E KLP ME SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS 

 

Bashkëpunimi i KLP me Shkollën e Magjistraturës, gjatë vitit 2020, ka qenë intensiv dhe 

dinamik. Përgjatë këtij viti, KLP dhe Shkolla e Magjistraturës kanë patur një marrëdhënie 

periodike pune, të lidhur me disa procese të rëndësishëm si: emërimi dhe caktimi në 

detyrë i prokurorëve të rinj, verifikimi i studentëve të pranuar për të vijuar Programin e 

Formimit Fillestar për vitin akademik 2020-2021, miratimi i kalendarëve të trajnimeve 

vazhdues të prokurorëve etj.  

Gjatë vitit 2020, KLP ka organizuar dy ceremoni betimi për prokurorët e rinj, të 

diplomuar në Shkollën e Magjistraturës. Fillimisht, më datë 17.02.2020, KLP zhvilloi 

ceremoninë e betimit të prokurorëve të rinj, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, 

për vitin akademik 2018-2019.  

Në mbledhjen e datës 15.07.2020, KLP, me Vendimin nr. 165, filloi procedurat e 

verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të diplomuar 

në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2019-

2020. Pas përfundimit të këtij procesi, më datë 20.10.2020, KLP organizoi ceremoninë e 

betimit të dy prokurorëve të rinj, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, në vitin 

akademik 2019-2020. 

Të dyja ceremonitë e betimit u organizuan në praninë e anëtarëve të Këshillit, si edhe me 

pjesëmarrje diplomatike, ashtu sikurse të Prokurorit të Përgjithshëm, të drejtuesve të tjerë 

të Prokurorive pranë Gjykatave me Juridiksion të Përgjithshëm dhe partnerëve 

ndërkombëtarë EURALIUS dhe OPDAT. 

Gjatë vitit 2020, KLP ka emëruar 12 prokurorë të rinj, të cilët tashmë janë pjesë e sistemit 

prokurorial. 

Gjithashtu, KLP, duke analizuar nevojat që sistemi ka dhe mundësitë që ka Shkolla e 

Magjistraturës, miratoi Vendimin nr. 1, datë 15.01.2020, "Për numrin e kandidatëve për 

t'u pranuar në programin fillestar të trajnimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin 

akademik 2020-2021", përkatësisht 35 pozicione për kandidatë për prokurorë. 

Pasi është përcjellë raporti për rezultatet e vlerësimit paraprak të kandidatëve aplikues për 

pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020-2021, nga ana e 

KLP janë miratuar komentet dhe sugjerimet për këtë raport. 

Në mbledhjen e datës 17.07.2020, KLP, me Vendimin nr. 167, ka vendosur të fillojë 

procedurat e verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për programin e Formimit 

Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 -2021. Gjithsej janë 28 

kandidatë. Verifikimi u krye, pasi u kërkua nga institucionet kompetente raportim për 
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verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve, siç parashikohet në nenin 32, pika 2 

e Ligjit për Statusin. Për 3 kandidatë, procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës do të 

përfundojë në fillim të vitit 2021, ndërsa një kandidat është tërhequr nga gara, duke mos 

u bërë pjesë e procedurës së verifikimit. 

KLP, me vendime të njëpasnjëshme, “Për miratimin e listës së prokurorëve pjesëmarrës 

në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës”, KLP ka miratuar kalendarin e 

propozuar nga Shkolla e Magjistraturës, për aktivitetet trajnuese, të parashikuara çdo tre 

muaj, ku janë angazhuar prokurorët me eksperiencën përkatëse për llojin dhe specifikat e 

secilit trajnim. 

Së fundi, KLP ka qenë pjesë e grupit të punës, sipas Urdhrit të Shkollës së Magjistraturës 

nr. 42, datë 24.04.2020, "Për ngritjen e grupit të punës mbi hartimin e kurrikulave për 

kancelarët e prokurorive". Ky grup pune hartoi dhe përshtati kurrikulat për programin 

mësimor për Programin e Formimit Fillestar të kancelarëve të prokurorive.  

Bazuar në pikën 2 dhe 4 të nenit 72, të Ligjit për Prokurorinë, nëpërmjet hartimit të 

kurrikulave të kancelarëve të prokurorive, do të bëhet e mundur që Shkolla e 

Magjistraturës të realizojë formimin fillestar dhe vazhdues për kancelarët për një periudhë 

prej të paktën tre muajsh.  

 

MARRËDHËNIET ME MINISTRINË E DREJTËSISË DHE ME MINISTRINË PËR EUROPËN 

DHE PUNËT E JASHTME 

 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 02.11.2016, “Për miratimin 

e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe të planit të saj të veprimit”, ku 

Ministria e Drejtësisë është institucion koordinues, KLP ka kryer raportime mujore pranë 

kësaj ministrie, sa i përket Përmbledhjes Ekzekutive për Reformën në Drejtësi për vitin 

2020. 

Gjithashtu, në të njëjtën frymë, janë kryer edhe raportime të pjesshme, për periudhat 

Janar-Mars 2020, Janar-Qershor 2020, Qershor-Shtator 2020, ashtu sikurse një raportim 

të plotë për vitin 2020.  

Në kuadër të kësaj strategjie, KLP ka plotësuar edhe Planin e Veprimit 2019 – 2021, i cili 

ka shoqëruar Përmbledhjet Ekzekutive për Reformën në Drejtësi për vitin 2020. 

Masat dhe aktivitetet e parashikuara në këtë Plan Veprimi përfshijnë disa aspekte të 

veprimtarisë së KLP, si: miratimi i akteve nënligjore, të dhëna stastikore lidhur me 

mbështetjen që ka dhënë KLP ndaj KPK, nëpërmjet hartimit të raporteve të hollësishme 

dhe të arsyetuara për analizën e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit, të 

dhëna mbi funksionimin e plotë të KLP, me kuadrin rregullator, kapacitetet dhe 

infrastukturën e nevojshme për të përmbushur funksionin, çështje të tjera të karakterit 

administrativ dhe infrastrukturor. Për këto masa është raportuar statusi aktual i realizimit 

të tyre dhe kostot përkatëse, nëse realizimi i tyre shoqërohet edhe me pasoja financiare.    

Gjithashtu, sipas nenit 169, të Ligjit për Qeverisjen, KLP bashkëpunon me Ministrin e 

Drejtësisë për të siguruar përputhjen e planeve strategjike dhe buxhetore të sistemit të 



Raport Vjetor 2020 

 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë                                                                                                                  

28 

 

prokurorisë, të miratuara nga Këshilli me politikat shtetërore dhe strategjinë sektoriale të 

sektorit të drejtësisë. 

Në këtë kontekst, me vendimin nr. 317, datë 29.12.2020, “Për miratimin e Planit 

Strategjik të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (2021-2024)”, KLP miratoi Planin 

Strategjik, pasi mori edhe mendimin e Ministrisë së Drejtësisë. Kjo e fundit u shpreh se 

programet dhe aktivitetet shoqëruese të këtij plani, janë në përputhje me qëllimet e 

politikave të koncept dokumentit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për periudhën 

2021-2025. 

Sa i përket Raportit të Progresit të Komisionit Europian, KLP, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, në cilësinë e 

përfaqësuesit si pjesë të “Kapitullit 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore”,  ka dhënë 

kontributin për hartimin dhe dërgimin e kontributit të katërt të Raportit të Komisionit 

Europian për Shqipërinë për vitin 2020, i cili iu paraqit shërbimeve të Komisionit 

Europian. 

Nëse i referohemi Raportit të Progresit të Komisionit Europian5, Reforma në Drejtësi ka 

shtuar garancitë e pavarësisë së prokurorëve në sistem dhe të drejtën e tyre për të avancuar 

në karrierë. Gjithashtu, Raporti shprehet se sistemi i rekrutimit, përzgjedhjes, emërimit, 

transferimit dhe shkarkimit të prokurorëve është përmirësuar. 

Për më tepër, në raport theksohet se, seancat plenare të KLP kanë qenë të hapura për 

publikun dhe të regjistruara. Procesverbalet e mbledhjeve janë të hapura publikikisht, gjë 

që nënkupton përgjegjshmërinë dhe transparencën e aktivitetit të tyre. Megjithëkëtë, këto 

praktika duhet të vijojnë konsolidimin e tyre.  

Progres Raporti shprehet se KLP, nga ana tjetër duhet të përparojë drejt implementimit të 

një metodologjie të vlerësimit të prokurorëve, në mënyrë që të zvogëlohet boshllëku i 

krijuar me kohë, në lidhje me këtë proces. 

Për zbatimin e rekomandimeve të Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO), në 

kuadër të Raundit të IV-t dhe të V-të të Vlerësimit, gjatë vitit 2020, KLP ka informuar 

Ministrinë e Drejtësisë mbi procesin e përzgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm, 

procedurat e ndjekura për vlerësimin e prokurorëve të Prokurorisë së Posacme, aktet 

nënligjore të miratuara, si dhe administrimin e veprimtarisë në sistemin e prokurorisë 

përmes ushtrimit të kompetencave kushtetuese dhe ligjore që i njihen këtij Këshilli. 

Gjithashtu, përfaqësuesit e KLP kanë marrë pjesë përmes komunikimit online, në seancën 

plenare nr. 85, të GRECO. 

KLP ka kontribuar përmes përgatitjes së raporteve/informacioneve si dhe pjesëmarrjes në 

takimet me karakter teknik (edhe on-line), në kuadër të zbatimit të angazhimeve 

ndërkombëtare apo strategjive kombëtare të tjera si:  

- për CEPEJ; 

- për Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit; 

- për Strategjinë Për Drejtësinë për të Mitur; 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/albania_report_2020.pdf 
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- për Planin e Veprimit për 5 Prioritetet Kyçe; 

- për planin e masave për Konferencën e Parë Ndërqeveritare; 

- për Pyetësorin mbi Kapitullin Antikorrupsion nga OECD etj.  

KLP, në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, ka raportuar dhe 

ka marrë pjesë në takimin e 12-të të Nënkomitetit Bashkimi Evropian – Shqipëri 

“Drejtësia, Liria dhe Siguria”, i cili u organizua ne platformën Webex, në datat 30 qershor 

- 1 korrik 2020.  

Pas takimit të 12-të Nënkomitetit Bashkimi Europian-Shqipëri “Drejtësia, Liria dhe 

Siguria”, Komisioni Evropian ka paraqitur disa pyetje shtesë, disa prej të cilave në fushën 

e përgjegjësisë së KLP. Më konkretisht, KLP ka raportuar në Ministrinë për Europën dhe 

Punët e Jashtme, për çështje si: i. zhvillimet e fundit lidhur me themelimin dhe 

funksionimin e organeve kundër korrupsionit të cilat hetojnë, ndjekin penalisht dhe 

dënojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar si Prokuroria e Posaçme dhe BKH; ii. niveli 

i bashkëpunimit ndërmjet organeve kundër korrupsionit, si vlerësohet shpërndarja e 

burimeve njerëzore, financiare dhe materiale, si dhe; iii. progresi i arritur nga KLP lidhur 

me adresimin e prioriteteve të tyre kyçe si emërimet, eficenca, karriera e prokurorëve, 

vlerësimi i rregullt etiko-profesional, etj. 

Gjithashtu, KLP ka qenë pjesë e  Grupit të Punës për përgatitjen e materialit, për takimin 

e 11-të të Komitetit të Stabilizim Asociimit, “Bashkimi Europian – Shqipëri”, i cili u 

zhvilluar në formë videokonference, më datë 9 dhjetor 2020. 

 

MARRËDHËNIET ME PROKURORINË E PËRGJITHSHME DHE PROKURORITË E TË 

GJITHA NIVELEVE 

 

Gjatë vitit 2020, Kryetari i KLP ka kryer disa takime me Prokurorin e Përgjithshëm, sa i 

përket organizimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve dhe vështirësive që 

ekzistonin, për kryerjen e kësaj mbledhjeje për shkak të pandemisë COVID-19.  

Për shkaqe që lidhen drejtpërdrejtë me pandeminë, kjo mbledhje nuk u thirr nga Prokurori 

i Përgjithshëm gjatë vitit 2020, pasi procesi i votimi in persona nuk ishte i mundur, pasi 

do të kërkonte pjesëmarrjen e më shumë se 300 prokurorëve. Megjithatë, pritet që 

Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve të realizohet në fillim të vitit 2021. Kjo mbledhje 

do të bëjë të mundur organizimin e zgjedhjeve të dy anëtarëve prokurorë për KLP. 

Githashtu, gjatë vitit 2020, Kryetari i KLP dhe anëtarë të KLP, kanë zhvilluar takime të 

njëpasnjëshme me drejtues të Prokurorive pranë gjykatave: Gjirokastër, Sarandë, 

Lushnje, Berat, Fier, Vlorë, Korçë, Pogradec, Pukë, Kurbin dhe Krujë, në kuadër të 

intensifikimit të bashkëpunimit të KLP me Prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve 

Gjyqësore dhe në funksion të përmirësimit të punës së tyre. 

Gjatë këtyre takimeve, janë diskutuar problematikat që prokuroritë pranë gjykatave të 

Rretheve Gjyqësore kanë hasur, vështirësitë në veprimtarinë e përditshme, si dhe nevojat 

për përmirësime në legjislacionin në fuqi. 
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MARRËDHËNIET ME INSTITUCIONET E RIVLERËSIMIT 

 

KLP është organi i ngarkuar për vlerësimin e punës të prokurorëve duke përfshirë edhe 

ndihmën në rivlerësimin kalimtar, në bazë të nenit 160, pika 2, germa d, të Ligjit për 

rivlerësimin kalimtar. 

Komisioni i Vlerësimit vlerëson punën, si dhe përgatit raportet e aftësive profesionale të 

prokurorëve, në kuadër të rivlerësimit kalimtar, i cili asistohet nga 6 prokurorë të 

komanduar në pozicionin e këshilltarit, për një periudhë tre-vjeçare, me anë të vendimeve 

nr. 66-71, datë 24.02.2020, të KLP. Kjo konsiderohet si periudhë vijuese, pasi këta 

prokurorë u komanduan fillimisht nga KLP, për një periudhë 2-vjeçare, me anë të 

vendimeve 28-33, datë 22.02.2019. 

KLP ka miratuar dhe dorëzuar pranë KPK për periudhën janar –dhjetor 2020, gjithsej 49 

raporte për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve, së bashku me materialet që 

kanë shërbyer për përgatitjen e tyre. 

Për vitin 2020, KLP në bashkëpunim me KPK, ka marrë pjesë në hedhjen e shortit për 

përzgjedhjen e pesë dosjeve hetimore dhe tërheqjen e akteve dhe që lidhen me këto dosje, 

për 112 prokurorë, subjekte rivlerësimi dhe konkretisht në Prokuroritë e Tiranës, Durrësit, 

Shkodrës, Korçës. Lezhës, Fierit, Vlorës, Elbasanit etj. 

Në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit për rivlerësimin, anëtarët 

e KLP janë subjekte të rivlerësimit. Në këtë kontekst, gjatë procesit të rivlerësimit, nga 

ana e KPA, janë shkarkuar me vendim të formës së prerë, dy anëtarë prokurorë të KLP. 

Vendimi i KPA, që vendos shkarkimin nga detyra, ka efekt të menjëhershëm ex lege. Në 

vijim të vendimit të KPA, sikurse përmendur edhe në hyrje të këtij raportimi, mbarimi i 

mandatit është deklaruar me vendim të KLP për këta dy anëtarë. 

Gjithashtu, në zbatim të nenit 64, pika 1 dhe 65 të Ligjit për Statusin, KLP është shprehur 

me vendim për mbarimin e statusit të magjistratit, për 6 prokurorë, të cilët kanë kërkuar 

dorëheqjen duke hequr dorë nga statusi i magjistratit. KLP ka përcjellë pranë organeve të 

rivlerësimit, KPK ose KPA, në varësi të fazës në të cilën ndodhej prokurori, vendimin për 

deklarimin e mbarimit të statusit, në mënyrë të KPK ose KPA të merrte vendim për 

pushimin e procesit të rivlerësimit. 

 

 MARRËDHËNIET ME KUVENDIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

Më datë 10.06.2020, Kryetari i KLP, Z. Gent Ibrahimi, raportoi nëpërmjet platformës 

online, në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, për veprimtarinë e institucionit për vitin 

2019, pas së cilit Kuvendi miratoi Rezolutën “Për Raportin Vjetor të KLP për vitin 2019”, 

më datë 26.05.2020.  

Gjithashtu, gjatë muajit Maj 2020, KLP ka informuar Kuvendin e Shqipërisë lidhur me 

aktivitetet kryesore si: punën e kryer nga komisionet e përhershme të KLP, miratimin e 
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raporteve në kuadër të rivlerësimit kalimtar të prokurorëve miratimin e veprimtarive 

jashtë funksionit të prokurorëve, procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës të 

magjistratëve, kandidatë për t’u komanduar inspektorë pranë ILD, si dhe të kancelarëve 

në detyrë në zyrat e prokurorisë, ecurinë e procesit të vlerësimit për kandidatët për 

prokurorë në Prokurorinë e Posaçme etj. Ky informacion është kërkuar zyrtarisht nga 

Kuvendi, për të kuptuar më qartë se si është kryer veprimtaria e KLP gjatë pandemisë 

COVID-19. 

Për më tepër, sipas nenit 181 të Ligjit për Qeverisjen, KLP raporton para Kuvendit jo më 

pak se një herë në vit. Gjatë vitit 2020, KLP ka raportuar zyrtarisht dhe ka përcjellë 

informacion në lidhje me ecurinë e zbatimit të Rezolutës “Për Raportin Vjetor të KLP për 

vitin 2019”, për periudhën Janar-Shtator 2020. Për tre-mujorin e fundit të vitit 2020, KLP 

do të raportojë sërish në muajin Janar 2021.  

Sipas nenit 187 të Ligjit për Qeverisjen, KLP është përgjegjës për të dhënë mendime dhe 

për të bërë propozime lidhur me ndryshimet në legjislacionin që mund të ndikojë në punën 

e prokurorisë dhe çdo çështje tjetër qëëshstë nën përgjegjësinë e Këshillit. Në këtë kuadër 

gjatë vitit 2020, KLP me kërkesë të Kuvendit ka dhënë mendime për projektligje të 

ndryshme edhe në mënyrë shkresore për: 

 Paketën e projektakteve të Reformës në Drejtësi, ku fokus të veçantë ka patur 

Ligji për Statusin dhe Ligji për Qeverisjen; 

 Projektligjin “Për profesionin e përkthyesit dhe përkthimin zyrtar”; 

 Projektvendimin “Për krijimin, organizimin, funksionimin, dhe kompetencat e 

Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë”, të Këshillit 

të Ministrave; 

 Projektvendimin “Për miratimin e politikave të përgjithshme shtetërore për 

sistemin e teknologjisë së informacionit për institucionet e drejtësisë”, të Këshillit 

të Ministrave etj. 

 

TRANSPARENCA INSTITUCIONALE E KLP 

5.1 PROCESI TRANSPARENT NDAJ PUBLIKUT DHE MEDIAVE 

 

Komunikimi publik është forma e komunikimit e cila shoqëron të gjithë aktivitetit të 

institucioneve publike dhe e cila kontribuon në prezantimin dhe afrimin e tyre para 

publikut, partnerëve, institucioneve shtetërore, përfaqësive dhe organizatave 

ndërkombëtare, mass-media dhe para çdo personi fizik me të cilët ato vijnë në kontakt. 

Transparenca e veprimtarisë së KLP konsiderohet po aq jetike sa edhe vetë Reforma në 

Drejtësi, sepse besimi i publikut te sistemi i drejtësisë nuk mund të ndodhë pa rritur 

transparencën e veprimtarisë së organeve të reja të drejtësisë.  

Në këtë kuadër, KLP komunikon, është i hapur për dialog, siguron një proces transparent, 

respekton dhe merr në konsideratë kërkesat e publikut duke i administruar ato në 

mbështetjen e Ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”. 
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Gjatë vitit 2020, pandemia e COVID-19 ka mbërthyer gjithë botën, përfshin dhe 

Shqipërinë, duke ndryshuar jetën e miliona njerëzve. Kufizimet e lëvizjes, distancimi 

social dhe rregullat e karantinës, të cilat janë armët kryesore në luftën ndaj pandemisë, 

kanë ndryshuar përditshmërinë e njerëzve dhe kanë pasur impakt drejtpërdrejt në 

funksionimin e institucioneve publike. 

Duke filluar nga muaj mars 2020, KLP ka hartuar rregulloren për marrjen e masave 

organizative me qëllim riorganizimin e gjithë veprimtarisë së tij institucionale, në 

respektim të masave për parandalimin e përhapjes se COVID-19 dhe në mbrojtje të 

shëndetit të personelit të institucionit.  

Në ketë kuadër, është vendosur se gjatë periudhës së pandemisë, seancat plenare të KLP, 

seancat dëgjimore për procedime disiplinore dhe çdo mbledhje tjetër me më shumë se 

dhjetë pjesëmarrës, të zhvillohen nëpërmjet platformave online. 

Pavarësisht kushteve specifike të imponuara nga pandemia, përmbajtja e mbledhjeve 

plenare ka qenë e aksesueshme nga çdo institucion shtetëror, organizatë lokale dhe 

ndërkombëtare, media dhe nga çdo person fizik të interesuar për përmbajtjen e 

vendimmarrjes së këtyre seancave plenare nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare të 

njoftimit zyrtar dhe të regjistrimit audio, brenda 24 orëve nga data e zhvillimit të tyre, në 

zbatim të nenit 167, të Ligjit për Qeverisjen.  

Në seancat plenare të KLP të zhvilluar nëpërmjet platformës online, kanë qenë të 

pranishëm si vëzhgues, përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit, OSBE, misionet ndërkombëtare EURALIUS dhe OPDAT.  

Në muaj Shtator 2020, KLP në bashkëpunim me Qendrën për Studimin e Demokracisë 

dhe Qeverisjes hartoi Strategjinë e Komunikimit e KLP, një dokument i hartuar 

posaçërisht për zhvillimin dhe përmirësimin e komunikimit me publikut dhe atë 

institucional dhe ndër institucional. Kjo strategji vjen në mbështetjen e misionit të KLP 

si një nga organet e reja të dala nga Reforma e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, i cili 

garanton pavarësinë, llogaridhënien, disiplinën, statusin dhe karrierën e prokurorëve.  

Në kuadër të zbatimit të rekomandimeve të Këshillit të Europës për komunikimin me 

median dhe publikun për gjykatat dhe autoritetet të prokurorisë, hartimi i strategjisë së 

komunikimit do të synojë rritjen e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë dhe në 

institucionet e tij.  

KLP ka paraqitur që nga ditët e para të themelimit, vizionin e tij përsa i përket 

transparencës së veprimtarisë dhe vendimmarrjes së tij para opinionit publik dhe më gjerë. 

Media ka qenë dhe mbetet partneri i pazëvëndësueshëm, suporti i nevojshëm i Këshillit 

për të informuar dhe ndërgjegjësuar opinionin publik mbi misionin dhe rolin e KLP në 

zbatimin me sukses të Reformës në Drejtësi. Në këtë këndvështrim, KLP ka qenë i hapur 

dhe bashkëpunues më të gjitha mediat në vend duke qenë mjaft i vëmendëshëm ndaj çdo 

interesimi apo problematike të ngritur nga ana e saj. 

Në përmbushje të detyrimit ligjor për informim, KLP i është përgjigjur në mënyrë 

transparente dhe brenda afateve ligjore, interesimit të mediave për ecurinë e proceseve 

ligjore për caktim të përkohshëm, komandim, ngritjen në detyrë të magjistratëve 

prokuror, vlerësimin profesional dhe për integritetin e tyre gjatë ushtrimit të detyrës.  
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Kanë qenë mjaft të shpeshta prononcimet për media të Kryetarit Gent Ibrahimi në emër 

të KLP, lidhur me veprimtarinë e institucionit që ai drejton, sidomos ato të cilat lidhen 

me disa procese të rëndësishme: plotësimin e strukturës së Prokurorisë së Posaçme, 

emërimin e drejtuesit e BKH, emërimi i magjstratëve të rinj në sistemin e prokurorisë, 

bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e zbatimit të Reformës në Drejtësi dhe nisja e 

procesit për lëvizje paralele të prokurorëve. 

 

PROCEDURAT E NDJEKURA NË KUADËR TË SË DREJTËS PËR INFORMIM 

 

Në zbatim të Ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”, si dhe në përmbushje të 

detyrimit ligjor të përcaktuar nga ligji i sipërpërmendur, KLP, gjatë vitit 2020, ka 

garantuar akses të plotë të informacionit për publikun, pa pagesë dhe të aksesueshëm nga 

të gjithë. 

Pas riformatimit të faqes zyrtare, në zbatim të Urdhrit nr. 187, datë 18.12.2020, nga 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është 

përditësuar Programi i Transparencës, i cili publikohet në faqen zyrtare të KLP.  

Sipas Urdhrit nr. 187, datë 18.12.2020, është shtuar Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 

online, në të cilin janë publikuar kërkesat për informacion të ardhura në adresë të KLP 

gjatë vitit 2020. Janë rishikuar gjithashtu edhe disa kategori të tjera, të cilat kanë të bëjnë 

me një prezantim më të gjerë më anëtarët e KLP dhe strukturën organizative të tij, 

struktura e pagave, detajimi i buxhetit, Projektuxheti afat-mesëm (2020-2022), kuadrin 

ligjor, si dhe raportet vjetore dhe Institucionet bashkëpunuese.  

Sa i takon marrëdhënieve me publikun, gjatë vitit 2020, janë pasqyruar në faqen zyrtare 

të KLP, takimet e kreut të KLP, Gent Ibrahimi dhe anëtarëve me prokuroritë e rretheve 

gjyqësore, në kuadër të bashkëpunimit për hartimin e disa rregulloreve lidhur me ngritjet 

në detyrë, lëvizjet paralele, vlerësimin e performancës dhe përmirësimin e procesit të 

transparencës dhe legjitimitetit të besimit të publikut në Reformën në Drejtësi, duke vënë 

theksin tek marrëdhëniet me publikun dhe median, ashtu sikurse aktivitete të tjera të 

rëndësishme të KLP dhe Kryetarit, sikurse janë: ceremonia e betimit të prokurorëve të 

rinj, betimi i prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme tek Presidenti i Republikës dhe 

emërimi i tyre, apo takime bilaterale me përfaqësues institucionesh dhe trupash 

diplomatike si: Ministria e Drejtësisë, Ambasadorja e Hollandës, intervista në media, 

trajnime të nëpunësve të KLP etj. 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

6.1 Niveli i zbatimit të rezolutës së Kuvendit “Për raportin vjetor të Këshillit të Lartë 

të Prokurorisë për vitin 2019” 

Në zbatim të nenit 181, pika 5, të Ligjit për Qeverisjen, KLP ka raportuar në muajin Maj 

dhe në muajin Shtator 2020, lidhur me ecurinë e zbatimit të Rezolutës “Për Raportin 

Vjetor të KLP për vitin 2019”, miratuar nga Kuvendi më datë 26.05.2020. 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut ka kërkuar 

nga KLP informacion në lidhje me disa aspekte të kësaj rezolute dhe statusin aktual të 

realizimit të objektivave përkatës. 

Informacioni i përcjellë ka përfshirë veprimtarinë e KLP për periudhën Janar-Shtator 

2020. Tre-mujori i fundit i vitit 2020 do të raportohet pranë Kuvendit, në fillim të muajit 

Janar 2021. 

Gjithashtu, në zbatim të nenit 181, pika 4, të Ligjit për Qeverisjen, ku përcaktohet se 

“Rekomandimet e përcjella në rezolutën e miratuar nga Kuvendi për raportin vjetor të 

KLP janë të detyrueshme për t’u marrë parasysh nga Këshilli, për aq sa nuk cenojnë 

pavarësinë e këtij institucioni”, sikurse do të vihet re më poshtë, KLP është angazhuar 

dhe ka shprehur vullnetin e plotë për përmbushjen e rekomandimeve të Kuvendit dhe do 

të vijojë punën në përmirësimin e atyre rekomandimeve që ende nuk janë përmbushur 

plotësisht. Sa i përket përmbushjes së këtyre rekomandimeve, vlejnë të përmenden 

çështjet si më poshtë vijon: 

1. Kuvendi ka kërkuar që KLP të veprojë me ritme të shpejta për adresimin e 

zgjidhjeve të problematikave në sistemin e prokurorisë, ku ndër të tjera përmenden 

vakancat e përhershme dhe të përkohshme të krijuara nga procesi i rivlerësimit kalimtar 

të prokurorëve dhe përdorimi i tepërt i instrumentit të caktimit të përkohshëm për 

drejtuesit e prokurorive. 

Për zgjidhjen e mungesave të prokurorëve në disa prokurori apo për të ndihmuar ato 

prokurori që kanë ngarkesë të konsideruar pune, KLP ka përdorur instrumentet që i njeh 

ligji si caktimet e përkohshme dhe transferimet e përkohshme.  

Mirëpo, në tre-mujorin e fundit të vitit 2020, KLP miratoi Rregulloren për “Mbi kriteret 

dhe procedurat e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe në pozicionin e drejtuesit 

të prokurorisë”, dhe Rregulloren “Për transferimin e prokurorëve nëpërmjet procedurës 

së lëvizjes paralele”, të cilat do të bëjnë të mundur hapjen e procedurave për ngritje në 

detyrë dhe lëvizje paralele, duke minimizuar përdorimin e caktimeve të përkohshme si 

instrument të përkohshëm zgjidhjeje, drejt një zgjidhje përfundimtare. Në fund të vitit 

2020, KLP shpalli këto dy procedura të rëndësishme, të cilat priten të përfundojnë në 

gjashtë-mujorin e parë të vitit 2021. 

KLP është njohur nga afër me veprimtarinë e zyrave të prokurorive me juridiksion të 

përgjithshëm përmes vizitave të rregullta në terren që kanë zhvilluar Kryetari dhe anëtarët 

e KLP. Këto takime kanë shërbyer për të kuptuar më mirë gjendjen në zyrat e prokurorisë, 

si dhe zgjidhjen e problematikave që ndeshin ato gjatë punës së tyre të përditshme. 

Njëkohësisht, në këto takime është marrë edhe mendimi i prokurorëve lidhur me aktet 
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nënligjore (rregulloret) që priten të miratohen nga KLP, me qëllim garantimin e 

mirëfunksionimit të sistemit të prokurorisë. 

KLP ka bashkëpunuar me organet e rivlerësimit kalimtar, me KPA dhe me KPK, me 

qëllim rivlerësimin me përparësi të prokurorëve, kandidatë për në Prokurorinë e Posaçme, 

si dhe vlerësimin e prokurorëve të niveleve të tjera të cilat janë vlerësuar gjatë këtij 

procesi.  

2. Kuvendi ka kërkuar që KLP t’i kushtojë rëndësi komunikimit me publikun për 

veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

Komunikimi i rregullt dhe informimi i publikut ka qenë në fokus të vazhdueshëm të punës 

së KLP që prej krijimit të këtij institucioni.  

Në mënyrë të veçantë, publiku është informuar në mënyrë të rregullt për vendimmarrjen 

e KLP përmes komunikimit të drejtëpërdrejtë të Kryetarit të KLP, pas çdo mbledhje 

plenare. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19, në 

vazhdim, mbledhjet plenare të KLP janë zhvilluar online. Regjistrimi audio i mbledhjeve 

plenare është publikuar brenda 24 orëve në faqen zyrtare të internetit të KLP. 

KLP ka publikuar në faqen zyrtare të internetit njoftime lidhur me çdo aktivitet të saj, mbi 

vendimet e miratuara, takimet zyrtare, deklaratat publike, vakancat në sistemin e 

prokurorisë, intervistat në media, etj.  

KLP është angazhuar dhe i është përgjigjur çdo kërkese për informacion mbi veprimtarinë 

e saj të paraqitur nga individë, organizata të shoqërisë civile apo media investigative, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për të drejtën e informimit.  

KLP, në fund të muajit Shtator 2020 ka prezantuar Strategjinë e Komunikimit. Ky 

dokument u hartua posaçërisht për zhvillimin dhe përmirësimin e komunikimit me 

publikut dhe atë institucional dhe ndërinstitucional. Në kuadër të zbatimit të 

rekomandimeve të Këshillit të Europës për komunikimin me median dhe publikun për 

gjykatat dhe prokuroritë, hartimi i strategjisë së komunikimit synon rritjen e besimit të 

publikut në sistemin e drejtësisë.  

3. Kuvendi ka kërkuar që KLP të forcojë bashkëpunimin me organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë dhe institucionet e tjera shtetërore në përputhje me 

parashikimet ligjore në fuqi për të gjitha proceset që ndikojnë në zbatimin e duhur 

dhe efektiv të reformës në drejtësi 

Gjatë vitit 2020, KLP ka bashkëpunuar ngushtë me institucionet si: KLGJ, ILD, Shkolla 

e Magjistraturës, por edhe me organet e rivlerësimit kalimtar, KPK dhe KPA. 

KLP ka kontribuuar përmes përgatitjes së raporteve/informacioneve, si dhe pjesëmarrjes 

në takimet me karakter teknik (edhe on-line), për Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë 

për Europën dhe Punët e Jashtme, në kuadër të angazhimeve që rrjedhin nga procesi i 

anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe në kuadër të dokumenteve 

strategjikë të miratuar nga Këshilli i Ministrave, për çështje që lidhen me sistemin e 

drejtësisë në tërësi dhe atë prokurorial në veçanti. 
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4. Kuvendi ka kërkuar që KLP informojë vazhdimisht Kuvendin e Shqipërisë për 

problematikat e hasura në sistemin e prokurorisë duke rekomanduar edhe zgjidhjet 

përkatëse. 

Sikurse përmendur më sipër, KLP ka informuar në mënyrë periodike Kuvendin, në 

muajin Maj dhe Shtator për veprimtarinë e Këshillit, duke patur në fokus të veçantë 

rekomandimet dhe përmbushjen e tyre, ashtu sikurse edhe problematikat e hasura në 

sistem.  

Në këto informacione të përcjella në Kuvend, janë prezantuar edhe aspekte si: veprimtaria 

e komisioneve të përhershme, procesi i miratimit të raporteve në kuadër të rivlerësimit 

kalimtar të prokurorëve, procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës të magjistratëve, 

kandidatë për t’u komanduar inspektorë pranë ILD, si dhe të kancelarëve në detyrë në 

zyrat e prokurorisë, procesi i vlerësimit për kandidatët për prokurorë në Prokurorinë e 

Posaçme, etj. 

Sipas Rezolutës së cituar më sipër, Kuvendi i Shqipërisë për vitin 2020 ka kërkuar nga 

KLP edhe: 

1. Vijimin e procedurave për përzgjedhjen e prokurorëve të tjerë të Prokurorisë së 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për të bërë të mundur 

plotësimin e vendeve të lira në këtë institucion. 

Përzgjedhja e prokurorëve të tjerë në Prokurorinë e Posaçme ka patur përparësi në punën 

e KLP për vitin 2020. Ky proces është realizuar hap pas hapi për shkak të kushtit ligjor 

që, prokurorët në këtë prokurori mund të emërohen vetëm pasi të kenë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar, me vendim të formës së prerë.  

Në janar 2020, pas konfirmimit në detyrë nga organet e rivlerësimit kalimtar, KLP emëroi 

Znj. Doloreza Musabelliu si prokurore në këtë prokurori. Ndërsa, në korrik 2020, KLP 

emëroi Znj. Manjola Kajana, si prokurore në Prokurorinë e Posaçme, duke çuar gjithsej 

në 10 numrin e prokurorëve në këtë prokurori.  

Gjatë vitit 2020 u krijuan 3 vakanca në listën me kandidatët për prokurorë në Prokurorinë 

e Posaçme për shkak të : 

- heqjes dorë nga kandidimi të prokurorit Z. Ndini Tavani; 

- dekretimit të prokurorit Z. Besnik Muçi si anëtar i Gjykatës Kushtetuese; 

- heqjes dorë nga kandidimi të prokurores Znj. Anita Jella. 

Në këto kushte, KLP shpalli procedurat për ngritjen në detyrë për pozicionet vakante në 

Prokurorinë e Posaçme. Me gjithë vështirësitë e krijuara nga pandemia e COVID-19, në 

përfundim të procedurave të vlerësimit, KLP vijoi me emërimin në Prokurorinë e 

Posaçme, për 3 prokurorë, konkretisht të Z. Sotir Kllapi, Z. Dritan Prençi dhe Z. Vladimir 

Mara, për një mandat 9 vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Më datë 21.05.2020, tre prokurorët 

kryen betimin para Presidentit të Republikës.  

Në pritje të përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar janë edhe 2 kandidatët e tjerë, 

konkretisht Z. Anton Martini dhe Znj. Elisabeta Imeraj. Aktualisht, Prokuroria e Posaçme 

përbëhet nga 13 prokurorë.  
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2. Përshpejtimin e procedurave për emërimin e drejtuesve të prokurorive pranë 

gjykatave të rretheve gjyqësore, sipas parashikimeve ligjore në fuqi, duke u dhënë 

fund komandimeve të përkohshme. 

Për zbatimin e këtij rekomandimi, KLP ka miratuar Rregulloren për “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe në pozicionin e drejtuesit të 

prokurorisë” dhe Rregulloren “Për transferimin e prokurorëve nëpërmjet procedurës së 

lëvizjes paralele”. 

Me Vendimin nr. 259, datë 17.11.2020, KLP shpalli vendet vakante si dhe hapjen e garës 

për prokurorët, kandidatë për drejtues në Prokuroritë pranë Gjykatës së Apelit dhe në 

Prokuroritë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë. 

Me Vendimin nr. 285, datë 17.12.2020, KLP miratoi listën e kandidatëve që plotësojnë 

kushtet për kandidim për ngritje në detyrë në pozicionin e drejtuesit të prokurorive të 

juridiksionit të përgjithshëm. 

Gjithashtu, me Vendimin nr. 299, datë 23.12.2020, KLP shpalli fillimin e procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi, 

si dhe caktoi relatorët përkatës për këtë procedurë.  

Ndërsa me Vendimin nr. 298, datë 23.12.2020, KLP shpalli sërish vendet vakante për 

pozicionin e drejtuesit të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm, në ato prokurori ku 

nuk pati kandidatë dhe shprehje interesi. 

Sa i përket procedurës së lëvizjes paralele, më datë 30.12.2020, KLP shpalli thirrjen për 

fillimin e procedurave për plotësimin e pozicioneve vakante në prokuroritë e juridiksionit 

të përgjithshëm, pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe të Apelit, përmes procedurës së 

transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele. Kandidatët që plotësojnë kushtet e përcaktuara 

në shpallje, paraqesin kërkesën për kandidim deri më datë 20 janar 2021. 

3. Bashkërendimin e punës, si dhe shkëmbimi i vazhdueshëm të informacioneve me 

Prokurorin e Përgjithshëm, si dhe Shkollën e Magjistraturës, me qëllim 

përmbushjen me efikasitet të detyrave kushtetuese dhe ligjore të të tria organeve, 

në veçanti me Prokurorin e Përgjithshëm, për zbatimin efektiv të instituteve të reja 

të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale. 

Gjatë periudhës në fjalë, KLP ka bashkëpunuar ngushtësisht me institucionin e Prokurorit 

të Përgjithshëm, për adresimin dhe zgjidhjen e çështjeve të ndryshme të lidhura me 

ngarkesën e punës si dhe eficiencën e prokurorisë. Më konkretisht, KLP ka bashkëpunuar 

me Prokurorin e Përgjithshëm për caktimin e numrit të prokurorëve për prokurori të 

caktuara me qëllim funksionimin e rregullt të tyre për shkak të largimeve veçanërisht nga 

procesi i rivlerësimit kalimtar.   

Përsa i takon bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës, KLP ka miratuar komentet 

dhe sugjerimet mbi raportin e Shkollës së Magjistraturës me rezultatet e vlerësimit 

paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për t’u pranuar në programin e Formimit 

Fillestar në vitin akademik 2020-2021, profili prokuror. 

Në përputhje me nevojat e sistemit, si dhe mundësitë që ka Shkolla e Magjistraturës, KLP 

ka miratuar numrin e kandidatëve për t'u pranuar në programin e Formimit Fillestar në 
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Shkollën e Magjistraturës. Gjithashtu, KLP ka kontribuuar dhe ka miratuar propozimet 

për programin/kurrikulën e Formimit Fillestar. 

Në përputhje me parashikimet ligjore, KLP ka realizuar me prioritet procedurat për 

verifikimin e kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 

2019-2020.  

Gjithashtu, KLP ka realizuar procesin e emërimit si prokurorë, të studentëve të diplomuar 

në Shkollën e Magjistraturës, duke plotësuar një pjesë të vakancave në prokurori, të 

ardhura si pasojë e largimeve nga procesi i rivlerësimit kalimtar, të mbushjes së moshës 

së pensionit të disa prokurorëve, dorëheqjes, etj.  

KLP ka miratuar kalendarin për aktivitetet trajnuese, për periudhën janar-mars 2020, 

prill-qershor 2020 të vitit akademik 2019-2020, si dhe listën e ekspertëve/lehtësues për 

aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, ashtu sikurse për periudhën tetor-

dhjetor 2020, të vitit akademik 2020-2021.  

Së fundi, përmes kontributit të ekspertëve të saj, KLP ka kontribuar edhe në takimet e 

organizuara nga Shkolla e Magjistraturës dhe Misioni EURALIUS, për hartimin e 

kurrikulave mësimore për kancelarët e prokurorive.  

4. Bashkëpunimin me Shkollën e Magjistraturës për verifikimin me prioritet të 

kandidaturave, të cilat mund të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës për vitin 2020-2021, si dhe trajnimin vazhdues të prokurorëve në 

detyrë. 

Pas publikimit të listës së kandidatëve me rezultatet më të larta në provimin për pranimin 

në Programin e Formimit Fillestar nga Shkolla e Magjistraturës, KLP ka filluar 

procedurën ligjore për verifikimin e pasurisë, figurës dhe kushteve të tjera ligjore të 

kandidatëve për vitin akademik 2020 -2021. 23 kandidatë janë pranuar në Programin e 

Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës (2020-2021), ndërsa dy kandidatëve iu 

ndalua pranimi në këtë program. 2 kandidatë do të jenë në proces verifikimi gjatë vitit 

2021 nga KLP (nga 27 gjithsej)6.  

KLP ka miratuar pjesëmarrjen periodike të prokurorëve në trajnimet e formimit vazhdues 

në vitin akademik 2019-2020 dhe 2020-2021. Pjesëmarrja në këto trajnime me tema të 

larmishme do të mundësojë përmirësimin e aftësive të prokurorëve jo vetëm në aspektin 

teorik por edhe në atë praktik, duke synuar specializimin e prokurorëve në fusha të 

caktuara. Niveli më i lartë i aftësive profesionale është një parakusht për një shërbim 

efektiv të prokurorisë dhe për rritjen e besimit publik në këtë shërbim.  

5. Marrjen e masave për emërimin sa më shpejt të magjistratëve të profilit prokuror, 

që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës, për të cilët ka përfunduar verifikimi 

i pasurisë dhe figurës. 

Në periudhën në fjalë, KLP ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për emërimin sa më 

shpejt të 10 kandidatëve për t’u emëruar prokuror, pas diplomimit në Shkollën e 

Magjistraturës në vitin akademik 2018-2019. Pas përfundimit të procedurave për 

                                                      

6 Një kandidat tjetër, në datë 18.09.2020, ka paraqitur Kërkesë për heqje dorë nga konkurrimi për kandidat 

për në Formimin Fillestar. 
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verifikimin e pasurisë, figurës dhe integritetit si dhe kushteve të tjera ligjore, KLP 

miratuar Relacionet, si dhe ka vendosur caktimin e tyre si prokurorë në prokurori të 

ndryshme.  

Gjithashtu, në datë 30.09.2020, KLP ka miratuar relacionet e 2 kandidatëve për t’u 

emëruar magjistrat prokuror, pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës në vitin 

akademik 2019-2020. Me vendimet nr. 216 dhe 217, datë 15.10.2020, KLP vendosi 

emërimin e dy prokurorëve të rinj. Së fundi, më datë 20.10.2020, KLP organizoi 

ceremoninë e betimit të dy prokurorëve të rinj, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, 

në vitin akademik 2019-2020. 

6. Vijimin me ritme të shpejta të punës në hartimin dhe dorëzimin e raporteve të 

aftësive profesionale të prokurorëve pranë organeve të rivlerësimit kalimtar. 

KLP ka ruajtur angazhimin e plotë për përgatitjen dhe miratimin e raporteve për 

analizimin e aftësive profesionale të prokurorëve, në kuadër të procesit të rivlerësimit 

kalimtar të prokurorëve. Duke vlerësuar rëndësinë e këtij procesi, KLP ka komanduar 6 

prokurorë për t’i shërbyer maksimalisht realizimit të këtij procesi në kohë dhe me ritmin 

e kërkuar nga organet e rivlerësimit kalimtar. Për vitin 2020, KLP ka përgatitur dhe 

miratuar 49 raporte për analizimin e aftësive profesionale të prokurorëve.  

7. Përmbylljen e paketës së plotë me akte nënligjore normative dhe rregullatore, 

sipas përcaktimeve të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, të ndryshuar dhe ligjeve të tjera të reformës në drejtësi, veçanërisht 

miratimin e akteve nënligjore  për rregullat e brendshme të funksionimit të 

Këshillit, si dhe rregullat për administrimin e karrierës së prokurorëve në përputhje 

me meritat profesionale të secilit.  

Gjatë periudhës në fjalë, KLP ka miratuar disa akte nënligjore normative, në përputhje 

me parashikimet ligjore, me qëllim rregullimin dhe administrimin e karrierës së 

prokurorëve si dhe veprimtarinë e KLP.  

 Vendimi nr. 78, datë 04.03.2020, për miratimin e një ndryshimi në Rregulloren 

“Për caktimin e përkohshëm të prokurorëve”, miratuar me Vendimin nr. 64, datë 

15.04.2019; 

 Vendimi nr. 96, datë 15.04.2020, për miratimin e Rregullores “Për krijimin dhe 

administrimin pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë të dosjes personale dhe 

regjistrit të prokurorëve;  

 Vendimi nr. 160, datë 09.07.2020, për miratimin e Rregullores “Për kriteret dhe 

procedurën e transferimit të përkohshëm të prokurorit”; 

 Vendimi nr. 200, datë 23.09.2020, për miratimin e Rregullores “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin e drejtuesit në prokuroritë e 

juridiksionit të përgjithshëm”; 

 Vendimi nr. 260, datë 17.11.2020, për miratimin e Rregullores “Mbi funksionimin 

e Komisionit Disiplinor në zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj 

prokurorëve”; 
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 Vendimi nr. 261, datë 17.11.2020, për miratimin e Rregullores “Për transferimin 

e prokurorëve nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”; 

 Vendimi nr. 284, datë 17.12.2020, për miratimin e Rregullores “Për mënyrën e 

kompensimit për orët shtesë të punës të kryera nga nëpunësit civilë të 

prokurorisë”. 

8. Forcimin e marrëdhënieve institucionale me Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, 

me qëllim trajtimin në afate të arsyeshme të procedimeve disiplinore për 

prokurorët. 

Deri në krijimin e ILD, ankesat e drejtuara KLP nga individë, persona juridikë dhe 

institucione shtetërore, nëpërmjet të cilave pretendohej për shkelje të mundshme etike 

dhe profesionale nga prokurorët janë përcjellë për zhvillimin e procedurave hetimore tek 

Prokurori i Përgjithshëm. Me krijimin e ILD, në shkurt të vitit 2020, ankesat e ardhura 

janë përcjellë për kompetencë tek ky institucion.  

KLP ka shqyrtuar 1 procedim disiplinor në ngarkim të një prokurori, ku ka marrë 

Vendimin, me shumicë votash, për "Rrëzimin e kërkesës së ardhur nga ILD". Ndërkohë, 

KLP është njoftuar zyrtarisht nga ILD mbi fillimin e hetimit disiplinor për 1 prokuror 

tjetër.  

KLP ka shqyrtuar gjithashtu edhe 2 ankesa ndaj vendimeve të arkivimit, të marra nga 

ILD.  

Ndërkohë, KLP ka miratuar Rregulloren “Mbi funksionimin e Komisionit Disiplinor në 

zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj prokurorëve”, e cila ka detajuar mënyrën se si 

zhvillohet një procedurë disiplinore. 

Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, KLP do të miratojë rregullat e 

përbashkëta për bashkimin e procedimeve në rastin kur një gjyqtar dhe një prokuror janë 

përfshirë në të njëjtën shkelje.  

Pas zhvillimit të procedurës së parë disiplinore u konstatua nevoja dhe u ra dakord që, 

ndërmjet KLP dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të nënshkruhet një memorandum 

bashkëpunimi me qëllim saktësimin dhe lehtësimin e procedurave disiplinore.    

9. Vijimin e dhënies së opinioneve dhe vlerësimeve për përmirësimet ligjore në 

përputhje me përcaktimet e nenit 187, të Ligjit për Qeverisjen. 

KLP është angazhuar dhe ka kontribuuar me propozime konkrete lidhur me ndryshimet 

në legjislacionin që ka ndikuar në punën e prokurorisë dhe çdo çështje tjetër që nën 

përgjegjësinë e KLP.  

Gjatë vitit 2020, KLP ka marrë pjesë në Grupin e Punës, drejtuar nga Ministria e 

Drejtësisë për iniciimin e ndryshimeve ligjore për paketën e ligjeve, që lidhet 

drejtëpërdrejti me punën e organeve të sistemit të drejtësisë. Në takimet periodike, KLP 

ka përgatitur disa propozime për ndryshime, në Ligjin për Statusin, Ligjin për Qeverisjen 

dhe Ligjin për prokurorinë, të cilat janë konsideruar thelbësore për mbarëvajtjen e 

veprimtarisë dhe për uljen e kostove financiare, në raste të caktuara. 

KLP ka dhënë mendime edhe për projektakte të sjella nga institucione të ndryshme, në 

zbatim të nenit 187, të Ligjit për Qeverisjen. 
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3.2 Konkluzione të nxjerra nga veprimtaria e vitit 2020 

Gjatë vitit 2020, KLP është marrë me aktivitete të natyrave të ndryshme, që prej draftimit 

dhe miratimit të akteve nënligjore që rregullojnë karrierën e prokurorit, tek ndjekja e disa 

proceseve të rëndësishme sikurse janë:  

- komandimi i prokurorëve si inspektorë në ILD; 

- verifikimi i pasurisë dhe figurës, i katër kancelarëve në detyrë;  

- rastet e ardhura për procedim disiplinor të prokurorëve nga ana e ILD;  

- verifikimi i kandidatëve për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, ose kandidatëve që e përfundojnë këtë program dhe 

duhet të emërohen e caktohen në detyrë si prokuror, etj. 

Në fund të vitit 2020, një prej arritjeve më të mëdha të KLP është fillimi i procedurës për 

ngritje në detyrë në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë, por edhe të fillimit të procedurës 

për transferimin nëpërmjet lëvizjes paralele të prokurorëve. Këto dy procedura janë 

vonuar në kohë, pasi kushtëzoheshin nga miratimi i rregulloreve përkatëse. Prandaj, KLP 

menjëherë pas miratimit të tyre, kreu pa vonesë, shpalljen e këtyre dy procedurave të 

rëndësishme. 

KLP i ka dhënë një rëndësi të madhe bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës për 

çështje si: trajnimin vazhdues i prokurorëve, emërimi i prokurorëve pas diplomimit në 

Shkollën e Magjistraturës dhe verifikimi i studentëve të rinj, aplikantë për profilin 

prokuror, por edhe marrëdhënieve ndërinstitucionale me Ministrinë e Drejtësisë, 

Kuvendin, Prokurorin e Përgjithshëm dhe Prokuroritë në rang vendi, KLGJ, ILD dhe 

Organet e Rivlerësimit Kalimtar, duke mbajtur parasysh rëndësinë e informimit të 

publikut dhe institucioneve të sipërpërmendura për gjendjen e sistemit të prokurorisë. 

Gjatë vitit 2020, KLP ka kryer edhe procese të tjerë të rëndësishëm si: 

- Emërimi i drejtuesit të Byrosë Kombëtare të Hetimit 

Në zbatim të Ligjit nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për 

të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Neni 33/2l, ku përcaktohet se: 

Komisioni i përbërë nga Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme dhe dy prokurorë të posaçëm 

me më shumë vite eksperiencë pune si prokuror, pas një procesi rekrutimi të hapur dhe 

transparent, rekomandojnë një kandidat për Drejtor të Byrosë Kombëtare të Hetimit, i 

cili emërohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Drejtori emërohet për një mandat 5-

vjeçar, me të drejtë riemërimi një herë. 

KLP miratoi në mbledhjen e datës 30.07.2020, Vendimin “Për emërimin e Drejtuesit të 

Byrosë Kombëtare të Hetimit znj. Aida Veizaj”. 

- Betimi i dymbëdhjetë prokurorëve të rinj, të diplomuar në Shkollën e 

Magjistraturës në vitin akademik 2018-2019 dhe 2019-2020. 

Më datë 17.02.2020, KLP zhvilloi ceremoninë e betimit të prokurorëve të rinj, të 

diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2018-2019.  

Ndërsa, më datë 20.10.2020, KLP organizoi ceremoninë e betimit të dy prokurorëve të 

rinj, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, në vitin akademik 2019-2020. 
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Të dyja ceremonitë e betimit u organizuan në praninë e anëtarëve të Këshillit, si edhe me 

pjesëmarrje diplomatike, ashtu sikurse të Prokurorit të Përgjithshëm, të drejtuesve të tjerë 

të Prokurorive pranë Gjykatave me Juridiksion të Përgjithshëm dhe partnerëve 

ndërkombëtarë EURALIUS dhe OPDAT. 

Gjatë vitit 2020, KLP ka emëruar 12 prokurorë të rinj, të cilët tashmë janë pjesë e sistemit 

prokurorial. 

- Miratimi i Rregullores “Për krijimin dhe administrimin pranë KLP të dosjes 

personale dhe regjistrit të prokurorëve, si bazë unike e të dhënave profesionale 

dhe personale të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë 

Me Vendimin nr. 96, datë 15.04.2020, KLP miratoi krijimin dhe administrimin e Dosjes 

Personale dhe Regjistrit të Prokurorëve. Më parë, dosjet personale të prokurorëve 

administroheshin nga Prokurori i Përgjithshëm, ndërsa me anë të këtij vendimi, këto dosje 

u administruan nga KLP.  

Dosjet personale të prokurorëve mund të krijohen mbi bazën e dosjes së emërimit, ose 

mbi bazën e dosjeve të përcjella nga Shkolla e Magjistraturës, për prokurorët që 

përfundojnë Programin e Formimit Fillestar. 

- Procedura e komandimit të kandidatëve për Prokuror Ndërlidhës në EUROJUST 

Në kuadër të detyrimeve që lindin në lidhje me marrëveshjen për bashkëpunimin ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe EUROJUST, në përgjigje të thirrjes së datës 24.02.2020, 

KLP ka administruar dy kërkesa, nga dy kandidate për prokurorë ndërlidhës në 

EUROJUST. 

KLP vendosi fillimin e procedurës së komandimit me verifikimin e plotësimit të kushteve 

ligjore. Më datë 27.07.2020, u miratuan me shumicë votash opinionet për dy kandidatet, 

të cilat u publikuan dhe në faqen e internetit të KLP. 

Më 02.09.2020, këto opinione iu përcollën Prokurorit të Përgjithshëm, duke i kërkuar të 

shprehet për këto kandidatura dhe për afatet e komandimit.  

Më datë 04.09.2020, Prokurori i Përgjithshëm është shprehur se përzgjedh kandidaten 

Fatjona Memçaj, për pozicionin e Prokurorit Ndërlidhës në EUROJUST. 

Me Vendimin nr. 276, datë 17.12.2020, KLP vendosi komandimin e znj. Fatjona Memçaj 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, në pozicionin e prokurorit 

ndërlidhës pranë EUROJUST. Periudha e komandimit do të jetë 2,6 (dy vjet e gjashtë 

muaj) duke filluar nga 1 Janar 2021. 

- Përcjellja e listës së kandidatëve për anëtar në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi 

KLP, në zbatim të Ligjit për Qeverisjen, ka publikuar listën e kandidatëve të cilët 

plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e 

anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe listën e prokurorëve që nuk i 

plotësojnë këto kushte. Këto dy lista iu dërguan Presidentit të Republikës dhe Kuvendit 

të Shqipërisë, sipas parashikimeve ligjore. 

Së fundi, nga pikëpamja infrastrukturore, në muajin qershor 2020, KLP është pozicionuar 

në Godinën “Poli i drejtësisë”, me kapacitete të plota infrastrukturore për personelin dhe 
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anëtarët. Gjithashtu, brenda vitit 2020, KLP kreu procedurat përkatëse për pajisjen e sallës 

ku do të zhvillohen seancat plenare, me kushtet e përshtatshme për kryerjen e 

regjistrimeve audio, ashtu sikurse të pajisjeve të tjera elekontrike të nevojshme.  

 

PRIORITETET E KLP PËR TRI VITET NË VIJIM 

 

OBJEKTIVAT E KLP PËR VITIN 2021 

Ndër prioritetet e punës për vitin 2021 për KLP, janë hartimi dhe miratimi i rregullores 

që rregullon ngritjen në detyrë të prokurorëve, duke qenë se procedura e ngritjes në detyrë 

për drejtuesit tashmë është rregulluar dhe ka nisur gara në fund të vitit 2020 për këtë 

proces.  

Njëkohësisht KLP e shikon si nevojë emergjente, miratimin e rregullores për vlerësimin 

e punës së prokurorëve, e cila është një rregullore komplekse, që shoqërohet nga disa 

anekse, të cilët bëjnë të mundur aplikimin e saktë të procedurës së vlerësimit në tërësi, 

duke përfshirë vetëvevlerësimin e prokurorit, vlerësimin e drejtuesit të prokurorisë ku 

është emëruar, procedurën që ndjek KLP për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorit, 

standardet për matjen e treguesve ligjorë/statistikorë etj. 

Në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë së drejtuesve, një objektiv i KLP për vitin 

2021 është pikërisht përfundimi i kësaj procedure dhe emërimi i drejtuesve në ato 

prokurori ku deri në vitin 2020, vakancat janë plotësuar nëpërmjet caktimit të 

përkohshëm. Përfundimi i kësaj procedure do të sjellë qendrueshmëri të sistemit 

prokurorial dhe për rrjedhojë edhe, një sistem më eficient dhe efikas.  

Gjithashtu, përgjatë vitit 2021, KLP ka në fokus të veçantë procedurën e transferimit të 

prokurorëve nëpërmjet lëvizjes paralele, e cila po ashtu, ka filluar në fund të vitit 2020, 

por që pritet të përfundojë vitin pasues.  

Të dyja këto procedura nuk janë shteruese, gjë që do të thotë se mund të rishpallen sa herë 

të jetë e nevojshme, apo kur krijohen vakanca në një zyrë prokurorie. Prandaj, ky objektiv 

synohet të arrihet jo vetëm përgjatë vitit 2021, por në mënyrë të vazhdueshme edhe në tri 

vitet në vijim. 

Një prioritet tjetër është vijimi i procedurave për përzgjedhjen e prokurorëve të tjerë të 

Prokurorisë së Posaçme (për të përmbushur numrin prej 15 prokurorësh të miratuar me 

vendim të KLP). Sikurse përmendur më sipër, janë ende dy kandidatë për prokuror të 

posaçëm, të cilët janë ende në pritje të një vendimi të formës së prerë nga organet e 

rivlerësimit. Menjëherë pas konfirmimit në detyrë, KLP merr masat për kryerjen e 

procedurës së emërimit të tyre në Prokurorinë e Posaçme. 

Gjithashtu, në kuadër të përmirësimeve legjislative, KLP ka marrë pjesë në Grupin e 

Punës drejtuar nga Ministria e Drejtësisë, për ndryshime në paketën ligjore që lidhet me 

veprimtarinë e organeve të sistemit të drejtësisë. Gjatë këtyre takimeve, nga ana e KLP 

janë bërë disa propozime që do të lejojnë funksionimin normal të disa proceseve ligjore, 
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duke evituar edhe kostot financiare, në disa raste. Dhënia e mendimeve për projektakte të 

ndryshëm do të jetë në fokus të vazhdueshëm për KLP, edhe gjatë vitit 2021. 

 

MIRATIMI I  PLANIT STRATEGJIK I KLP (2021-2024) DHE PRITSHMËRITË LIDHUR ME 

TË 

  

Me vendimin nr. 317, datë 29.12.2020, KLP ka miratuar “Planin Strategjik të Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë (2021-2024)”. Plani Strategjik përcakton objektivat e punës së KLP, 

për sigurimin e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të eficencës në 

administrimin e sistemit të prokurorisë në Republikën e Shqipërisë.  

KLP miratoi Planin Strategjik, pasi mori edhe mendimin e Ministrisë së Drejtësisë. Kjo 

e fundit u shpreh se programet dhe aktivitetet shoqëruese të këtij plani, janë në përputhje 

me qëllimet e politikave të koncept dokumentit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 

për periudhën 2021-2025. 

Plani përmban pesë programe të cilat trajtojnë çështje si: 1. Administrimi i karrierës së 

prokurorëve bazuar në performancën profesionale të secilit; 2. Profesionalizmi dhe 

integriteti të garantuar nëpërmjet vlerësimeve periodike, standardeve etike dhe 

profesionale, këshillimit dhe monitorimit të trajnimit vazhdues; 3. Përgjegjshmëria e 

prokurorëve e garantuar përmes sistemit disiplinor; 4. Garantimi i pavarësisë së 

prokurorëve, si dhe; 5. Kontributi dhe opinionet për ndryshimin e legjislacionit.  

Secili prej këtyre programeve shoqërohet nga një kalendar veprimi me aktivitete të 

detajuara në fushat respektive që do të ndiqen nga komisionet e përhershme pranë KLP.  

Aktivitetet për secilin program dhe zbatimi i tyre nga KLP gjatë katër viteve në vazhdim 

specifikohen më tej në planin katër-vjeçar të veprimit. Ndër aktivitetet e parashikuara për 

katër vitet në vijim, janë parashikuar: 

- Shpallja e thirrjes për kandidatë të tjerë për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme 

dhe emërimi i prokurorëve për plotësimin e strukturës (në varësi të volumit të 

punës); 

- Hartimi, miratimi dhe zbatimi i rregullores për pensionin e parakohshëm të 

prokurorëve (neni 27, pika 4, e Ligjit për Statusin); 

- Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Rregullave (Kodit) për Etikën të prokurorëve 

(neni 159, pika 2, germa ç, e Ligjit për Qeverisjen); 

- Përgatitja dhe miratimi i programit të përvitshëm për vlerësimin e veprimtarisë 

etike dhe profesionale të prokurorëve; 

- Mbështetje për KPK me raporte me cilësi të lartë për vlerësimin e aftësive 

profesionale të prokurorëve në kuadër të procesit të rivlerësimin kalimtar; 

- Përgatitja e kurrikulës për formimin fillestar për kancelarin, në bashkëpunim me 

Shkollën e Magjistraturës, Prokurorinë  e  Përgjithshme  dhe  Prokurorinë  e  

Posaçme (neni 72, pika 2, e Ligjit për Prokurorinë);  

- Fuqizimi i pozicionit të KLP për mbrojtjen e prokurorëve gjatë ushtrimit të 

funksionit ose për shkak të tij, përmes deklaratave publike apo veprimtarisë së 
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Komisionit për Mbrojtjen e Prokurorëve (neni 20, pika 2, e Ligjit për Statusin dhe 

neni 185, e Ligjit për Qeverisjen) etj. 

Plani Strategjik përmban gjithashtu edhe aktivitetet e realizuara përgjatë vitit 2020, të 

cilat pasqyrohen veçmas. 

Së fundi, Plani Strategjik i shërben gjithashtu një qëllimi më të gjerë. Ajo synon t’u 

komunikojë përfituesve të ndryshëm të KLP dhe publikut se çfarë është KLP dhe çfarë 

planifikon ajo të bëjë në katër vitet e ardhshme, si do të masë performancën e saj dhe si 

do të raportojë për veprimtaritë dhe arritjet në respektim të misionit të saj. 

 

  

 

 


