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Përmirësimi i integritetit në punën e Këshillit”, KLP dhe IDM nisin

zbatimin e projektit për rritjen e besimit publik

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mirëpriti përfaqësues të Institutit për
Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Ambasadoren e Suedisë në
Shqipëri, znj. Elsa Hastad.

Përmes financimit të Ambasadës Suedeze në Shqipëri, Këshilli i
Lartë i Prokurorisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, 
organizuan në ambientet e KLP-së, takimin e parë, që shënon edhe
nisjen e zbatimit të projektit “Ti shërbejmë demokracisë dhe
qytetarëve përmes përmirësimit të integritetit publik”.

Ky projekt, synon rritjen e besimit të publikut tek puna e Këshillit, 
përmes forcimit të garancisë për integritet. Hapat për zbatimin e tij u 
shtjelluan teknikisht nga drejtuesi ekzekutiv i IDM-së, z. Sotiraq
Hroni dhe znj. Nadia Rusi, të cilët iu përgjigjën pyetjeve dhe
komenteve të anëtarëve në lidhje me procesin metodologjik të këtij
projekti.

“Integriteti është pikënisja e një detyre, por në të njëjtën kohë duhet
të jetë edhe destinacioni i saj. Përmes mekanizmave që e promovojnë
atë, ne kemi mundësinë të projektojmë sigurinë e publikut që puna
jonë e përditshme garanton integritet”, u shpreh në fjalën e tij
mikpritëse, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi.

Nga ana tjetër, ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, znj. Elsa Hastad
theksoi se, përmes integritetit, do të mund të ruajmë dhe
promovojmë vlerat e demokracisë.

“Duke përmirësuar integritetin, ju do të ndërmerrni veprime
konkrete dhe do të rrisni besimin tek publiku. Është shumë e 
rëndësishme të kuptojmë se forcimi i institucioneve, shpesh herë
kërkon një kohë të gjatë, ndaj mos e merrni të mirëqenë
demokracinë! Llogaridhënia është çelësi dhe objektivi final”, tha znj. 
Hastad, duke nënvizuar edhe një herë mbështetjen e Ambasadës
Suedeze në konsolidimin e institucioneve në Shqipëri.



Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zhvilluar më 03.02.2022, 
seancën dëgjimore për përzgjedhjen e Drejtuesit të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

Duke respektuar të gjithë detyrimin ligjor, dy (2) kandidatët e 
kualifikuar në këtë faze, ishin z. Albert Kuliçi dhe z. Aurel
Zarka, të cilët kishin kaluar me sukses verifikimin e pasurisë
dhe figurës.

Kandidimi i tyre dhe vlerësimi për secilin kriter të posaçëm, u 
miratua gjatë mbledhjes së datës 24.01.2022, me propozim të
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.

Kandidatët paraqitën platformën e tyre përpara Këshillit dhe
në përfundim të secilit prezantim, ata iu përgjigjën pyetjeve
dhe komenteve të bëra nga anëtarët e tij.

Në përfundim të prezantimeve respektive, Këshilli u tërhoq
për të vazhduar më tej me procesin e pikëzimit dhe të votimit, 
për të miratuar më pas vendimin për renditjen e kandidatëve.

Pas vlerësimit të 2 (dy) kandidatëve-prokurorë, Këshilli
vendosi renditjen e kandidatëve, si vijon:

1. z. Aurel Zarka ( 218 pikë )

2. z. Albert Kuliçi ( 178 pikë )

Intervistat me kandidatët e kualifikuar për pozicionin e Drejtuesit të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës parë Vlorë



Seanca Dëgjimore
16 dhe 24 shkurt 2022

Siç ishte lajmëruar edhe gjatë seancës dëgjimore paraprake, të zhvilluar më 16 
shkurt 2022, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shpalli më 24.02.2022, vendimin në
lidhje me kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për masë disiplinore ndaj
magjistratit F.G, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Lezhë dhe ndaj magjistratit M.L, me detyrë prokuror në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Me propozim të Komisionit Disiplinor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi
me shumicë votash, për ‘Rrëzimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë, për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje publike” ndaj magjistratit
F.G dhe magjistratit M.L.’

Në kërkesën e tij, Inspektori i Lartë i Drejtësisë doli në përfundimin se 
të dy prokurorët, me veprimet dhe mosveprimet e tyre, kishin cënuar
imazhin e prokurorit dhe besimin ndaj publikut. Për këtë arsye, ILD 
ka kërkuar masën disiplinore ‘ Vërejtje Publike’.

Pasi u njohën me kërkesën e ILD-së, dy magjistratët depozituan
provat e tyre dhe më pas iu përgjigjën pyetjeve dhe komenteve nga
anëtarët e Këshillit.

Në përfundim të seancës së dates 16 shkurt, Këshilli u tërhoq për të
marrë një vendim në lidhje me pranimin e kërkesës për masë
disiplinore, të cilin njoftoi se do ta shpallë më datë 24 shkurt 2022, në
orën 11.00.



MBLEDHJET PLENARE
• 24.02.2022

• Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ka zhvilluar mbledhjen plenare të radhës, 
nën drejtimin e zëvendës-kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. 
Alfred Balla.

Mbledhja ka nisur me miratimin e proces-verbalit të mbledhjes së datës
15.02.2022, për të vijuar më pas, me paraqitjen e raportit vjetor të
veprimtarisë së Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe
Buxhetit, për vitin 2021.

Këshilli ka miratuar unanimisht dy (2) caktime të përkohshme në pozicionin
e Drejtuesit të Prokurorisë, respektivisht për z. Julian Çafka në pozicionin e 
Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër dhe
z. Pierind Çukaj në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Pukë.

Pasi u njoh me relacionin përkatës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi
unanimisht për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të
pasurisë dhe figurës për prokuroren Fahrije Vata, kandidate për pozicionin
e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Gjithashtu, bazuar në relacionin shpjegues të Komisionit të Planifikimit
Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, u vendos unanimisht miratimi i lejes
së papaguar për znj. Eranda Laze, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Vlorë, për periudhën nga 01.03.2022 deri më 30.06.2022.

Sa i takon miratimit të tre rregulloreve të parashikuara në rendin e ditës, 
Këshilli vendosi të rrëzojë miratimin e rregulloreve për ‘Për vlerësimin e 
prokurorëve’ dhe atë për “Parandalimin e konfliktit të interesit dhe
deklarimin e pasurisë në ushtrimin e funksioneve publike në Këshillin e 
Lartë të Prokurorisë’, duke i kthyer ato për rishqyrtim.

Në përfundim, u miratua unanimisht rregullorja për “Standardet e Etikës
dhe rregullave të sjelljes së prokurorëve’.



07. 02. 2022

15. 02. 2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh ditën e hënë, në mbledhjen plenare të
radhës, e cila u mbajt në kushtet e kuorumit, për shkak të mungesës së katër
anëtarëve të Këshillit, konkretisht: z. Alfred Balla, z. Bujar Sheshi, z. Sandër
Beci dhe z. Zeqir Hoda.

Seanca disiplinore në lidhje me shqyrtimin e procedimit disiplinor, filluar mbi
bazën e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (ILD), ndaj dy
magjistratëve F.G dhe M.L, është shtyrë për në datën 16.02.2022, në orën 11.00.
Më pas mbledhja vijoi normalisht, me leximin dhe miratimin e projekt-aktit
për një shtesë në Vendimin Nr. 81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të
Prokurorisë “Për caktimin e masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia”.
Këshilli vendosi që përfitimi financiar deri në masën 50%, për prokurorin në
fjalë, të pezullohet deri në momentin që vendimi i shkarkimit të ankimuar në
Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, të marrë formë të prerë.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi mbledhjen plenare të datës 15 shkurt 2022. 
Me propozim të znj. Seiti, rendit të ditës iu shtua edhe një pikë tjetër, për
paraqitjen e raportit vjetor të veprimtarisë për Komisionin e Vlerësimit të
Veprimtarisë Etike dhe Profesionale. Siç ishte parashikuar edhe në axhendë, 
mbledhja ka filluar me miratimin e proces-verbaleve të datave 31 janar 2022, 3 
shkurt 2022 dhe 7 shkurt 2022.

Pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, 
Këshilli vendosi unanimisht, në mungesë të z. Beci, miratimin për caktimin e 
përkohshëm për Drejtuesin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, z. 
Lazër Çardaku si dhe Drejtuesin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë, z. Durim Bedini.

Në kuadër të përmbushjes së detyrimit ligjor për vlerësimin e prokurorëve, gjatë
mbledhjes së sotme u miratuan 2 (dy) raporte për vlerësimin e aftësive
profesionale të subjekteve të rivlerësimit.

Këshilli miratoi me 10 vota pro (në mungesë të z. Balla), raportin e vlerësimit për z. 
Alfred Sali, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë si
dhe atë të znj. Marsida Frashëri, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës Parë Shkodër, me 2 vota kundra (z. Stojani dhe z. Bazaj) dhe 8 vota pro.

Më pas, mbledhja vijoi me paraqitjen e 4 (katër) raporteve vjetore për veprimtarinë
e komisioneve të përhershme të Këshillit, për vitin 2021, përkatësisht: të
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës; Komisionit të Disiplinës; Komisionit për
Mbrojtjen e Prokurorëve dhe të Komisionit të Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe
Profesionale.



Prezantim i Veprimtarisë Vjetore të
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, 2021

Prezantim i Veprimtarisë Vjetore të Komisionit
Disiplinor dhe atij të Komisionit të Planifikimit
Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, 2021

Prezantim i Veprimtarisë Vjetore të
Komisionit për Vlerësimin e Veprimtarisë
Etike dhe Profesionale, 2021

Prezantim i Veprimtarisë Vjetore të
Komisionit Komisionit për Mbrojtjen e 
Prokurorëve, 2021

VEPRIMTARIA E KLP, SHKURT ‘22

Gjatë muajit shkurt KLP ka kryer 3 mbledhje plenare, 2 seanca dëgjimore
dhe ka marrë vendimet si vijon;

Caktime të Përkohshme në pozicionin e Drejtuesit: 4

Raportet e Vlerësimit: 2

Leje të Papaguara: 1

Vendime për;

Rrëzimin e kërkesës për masë disiplinore ndaj dy magjistratëve (Laska
dhe Ganaj): 1

Për ndërprerjen e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për 
kandidat prokuror në pozicionin e Drejtuesit në Kukës: 1

Për miratimin e Standardeve të etikës dhe rregullave të sjelljes së 
prokurorit : 1

Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për Drejtues Vlorë: 1

Për një shtesë në Vendimin e KLP Nr. 81 datë 31.03.2021, për caktimin e 
masës disiplinore ndaj prokurorit Bujar Memia.



• Gjatë muajit shkurt 2022, Këshilli i Lartë i
Prokurorisë ka trajtuar

• 7 kërkesa për Informacion,

• 45 kthim përgjigje

• 3 ankesa nga qytetarë

Gjithashtu, në përmbushje të detyrimit ligjor, KLP ka
përditësuar në faqen zyrtare të Këshillit informacionin
e nevojshëm për të qenë më pranë publikut përmes
pasqyrimit të veprimtarisë së tij të përditëshme. 

TRANSPARENCA, SHKURT 2022



Kontaktoni me KLP përmes rrjeteve sociale në faqen zyrtare, 
www.klp.al; Twitter dhe Youtube

https://twitter.com/KLP_al

https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cI
Gcw

O s e n a s h k r u a n i n ë a d r e s e n p o s t a r e

R r u g a “ A n a  K o m n e n a ” ,  i s h - f u s h a e  A v i a c i o n i t ,  

G o d i n a “ P o l i i D r e j t ë s i s ë ”

http://www.klp.al/
https://twitter.com/KLP_al
https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

