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Rreth Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është organ kolegjial, i përbërë nga
11 anëtarë, i cili garanton pavarësinë, llogaridhënien, disiplinën, 
statusin dhe karrierën e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë.

Baza Ligjore

•Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

•Ligji nr. 115/2016, datë 03.11.2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar;

•Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

•Ligji nr.97/2016, “ Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”;

• Ligji nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.



Përbërja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është 
organ kolegjial, i përbërë nga 
njëmbëdhjetë anëtarë, të cilët 
shërbejnë në detyrë me kohë të 
plotë. 

Gjashtë prej anëtarëve të Këshillit 
janë prokurorë nga të gjitha nivelet 
e prokurorisë. 

Pesë anëtarët e tjerë të Këshillit 
janë juristë jo-prokurorë, të 
përzgjedhur nga radhët e 
avokatëve, të pedagogëve të 
drejtësisë dhe të përfaqësuesve të 
shoqërisë civile.

Këshilli organizohet në 4 komisione dhe e 
ushtron veprimtarinë e tij në mbledhje 
plenare.  

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka në përbërje 
komisionet e përhershme, si më poshtë: 

Komisioni i Planifikimit 
Strategjik, i Administrimit 

dhe Buxhetit
Komisioni Disiplinor

Komisioni i Vlerësimit të 
Veprimtarisë Etike dhe 

Profesionale

Komisioni i Zhvillimit 
të Karrierës
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KOMISIONET TRANSPARENCA 
DHJETOR ‘21 – JANAR ‘22
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• Më 02.12.2021, Kryetari i Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, i shoqëruar nga anëtarët e 
Këshillit, ishin të pranishëm në ceremoninë e organizuar
me rastin e përfundimit të projektit EURALIUS në
Shqipëri. Projekti i ka ofruar Këshillit asistencë tekniko-
ligjore të vazhdueshme në hartimin e akteve nënligjore, 
rregulloreve si dhe gjatë proceseve të rëndësishme, si
zgjedhja e Prokurorit të Përgjithshëm, ngritja e SPAK-ut, 
zgjedhja e drejtuesve të SPAK-ut dhe BKH-së.

• Me këtë rast, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpreh
vlerësimin e tij si organ kolegjial, duke falënderuar të
gjithë ekspertët ndërkombëtarë për mbështetjen e tyre
të pakufizuar në zbatimin e reformës në drejtësi.

KLP në ceremoninë e 
përfundimit të programit
EURALIUS

• Në përmbushje të detyrimit ligjor, Këshilli i Lartë
i Prokurorisë ka publikuar në fillim të muajit
dhjetor, listën e prokurorëve kandidatë për
Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. 

• Shorti i mbajtur në ambientet e Presidencës së
Republikës së Shqipërisë, është ndjekur me 
interes nga përfaqësues të sistemit të
prokurorisë dhe atij gjyqësor. KLP është
përfaqësuar nga kreu i këtij institucioni, z. Gent 
Ibrahimi.

Z. Ibrahimi në hedhjen e 
shortit për anëtarët e KED-
së

•Gjatë mbledhjes plenare të zhvilluar më datë 13 dhjetor
2021, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vazhduar plotësimin e 
strukturës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit
dhe Krimit të Organizuar (SPAK) me 2 prokurorë të rinj. 

•Pas procesit të pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve, 
Këshilli vendosi emërimin e prokurorëve, përkatësisht z. 
Elvin Gokaj dhe z. Alfred Shehu, në Prokurorinë e Posaçme
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përmes
procedurës së ngritjes në detyrë. 

KLP plotëson SPAK me 2 
prokurorë të rinj
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KLP dhe KLGJ, Mbledhje e Përbashkët Vjetore

Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilluan më 29 dhjetor 2021, mbledhjen e parë të përbashkët vjetore. Fokusi kryesor, i cili
rrjedh edhe si detyrim ligjor për të dy këshillat, ishte shkëmbimi i përvojave për unifikimin e interpretimit dhe zbatimit të ligjeve, lidhur me ushtrimin
e funksioneve dhe organizimin e tyre, si dhe të çështjeve të përgjithshme të lidhura me funksionimin e sistemit të drejtësisë. 

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësues të nivelit të lartë të institucioneve të drejtësisë dhe jo vetëm, si: përfaqësues nga Presidenti i
Republikës, Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, SPAK, Prokurori i Përgjithshëm, Shkolla e Magjistraturës, përfaqësues të Misionit Moniturues
OPDAT dhe organizatave të tjera, të cilat monitorojnë zbatimin e reformës në drejtësi.

“Ne jemi së bashku, përgjegjës për menaxhimin e sistemit të drejtësisë. Jemi familjet e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe çështjet që kemi zgjedhur për
t’i trajtuar sot, kanë ndjeshmëri publike.  Shqetësimet tona, jam i bindur që përkojnë plotësisht me ato të shoqërisë,” u shpreh ndër të tjera, kreu i
KLP-së, z. Gent Ibrahimi. 

KLP mirëpret 3 anëtarët e rinj prokurorë.

Përmes një ceremonie mirëseardhjeje, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mirëpritur më 17 dhjetor 2021, anëtarët e tij të rinj nga radhët
e prokurorëve. Tre anëtarët e rinj të këtij Këshilli janë: z.  Sokol Stojani, nga Prokuroria e Përgjithshme; z.  Ludovik Dodaj, nga
Prokuroritë e Apelit dhe z. Zeqir Hoda, nga Prokuroritë e Shkallës së Parë. Ata u zgjodhën nga Mbledhja e Përgjithshme e 
Prokurorëve, mbajtur më datë 15 tetor 2021 dhe do të ushtrojnë këtë detyrë me një mandat 5-vjeçar. 

Anëtarët e zgjedhur kanë zëvendësuar përkatësisht: z. Vatë Staka, nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër; z. 
Moisi Duda, nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës dhe z. Kostaq Beluri, nga Prokuroria e Përgjithshme. 

Gjatë kësaj ceremonie, kreu i KLP-së, z. Ibrahimi falënderoi anëtarët që përfunduan mandatin dhe u uroi suksese anëtarëve të rinj, 
në përmbushjen e detyrës së tyre kushtetuese.



Lidhuni me KLP

Rruga “Ana Komnena”, ish- Fusha e 
Aviacionit, Poli i Drejtësisë

https://goo.gl/maps/yG36HH6miVK
Aw16A9

Llogaria zyrtare në
Twitter

https://twitter.com/KLP_al

Youtube

https://www.youtube.com/channel/
UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

https://goo.gl/maps/yG36HH6miVKAw16A9
https://twitter.com/KLP_al
https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

