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NJOFTIM 

 

Datë 28.03.2022 

 

PËR SHPREHJE INTERESI PËR PLOTËSIMIN E POZICIONIT TË 

KËSHILLTARIT TË ETIKËS PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË 

PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT  

 

 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, bazuar në nenet 149/a të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në nenet 166 pika 2, 184, 182 pika 2 dhe 3, 189 pika 1, germa “b”, të Ligjit 

115 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, i ndryshuar, nenet 47 pika 5, 53 

pika 2, si dhe 54 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në mbledhjen e datës 28.03.2022 me vendimin 

nr.54, vendosi fillimin e procedurave për komandimin me kohë të plotë të 1 (një) prokurori 

në pozicionin e Këshilltarit për Etikën në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.  

 

Afati i Komandimit për këtë pozicion është për një periudhë 5 vjeçare.  

 

Këshilltari për Etikën ushtron këto detyra: 

 

 jep këshilla, me kërkesë të çdo prokurori, për sjelljen më të përshtatshme, brenda 

dhe jashtë prokurorisë ose gjykatës, për çështje të diskutueshme të etikës; 

 mund të kërkojë mendimin e Këshillit për çështje të caktuara që kanë të bëjnë me 

sjelljen e prokurorëve në mënyrë të përgjithshme, por jo lidhur me persona të 

caktuar; 

 harton, publikon dhe përditëson vazhdimisht një manual informues, i cili 

përmban pyetje dhe përgjigje mbi dilemat etike, bazuar në standardet dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare dhe vendimet relevante të Këshillit; 

 kujdeset, në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, për trajnimin fillestar 

dhe të vazhdueshëm mbi çështje të etikës; 

 

raporton me shkrim, jo më pak se një herë në vit, përpara Këshillit lidhur me veprimtarinë e tij. 

Këshilli fton të gjithë prokurorët e Republikës së Shqipërisë të cilët plotësojnë kushtet e 

mëposhtme:  

 

 të ketë përvojë dhe njohuri në fushën e Etikës;  

 të ketë ushtruar profesionin e magjistratit për të paktën 13 vite;  

 të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 



 

të shprehin interesin për t’u komanduar.  

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë aplikimin brenda datës 11.04.2022, ora 16.30, 

në adresën si në vijim:  Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rruga “Ana Komnena”, Godina 

“Poli i Drejtësisë”, ish fusha e aviacionit, Tiranë.   

 

Kërkesa për shprehjen e interesit duhet të përmbajë arsyet dhe motivin e kandidimit për 

këtë pozicion pune (jo më shumë se dy faqe A4), si dhe këto dokumente:   

   

 CV- në e përditësuar të kandidatit; 

 Dokumentacion që vërteton që ka përvojë dhe njohuri në fushën e Etikës; 

 Çdo dokument tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga kandidati. 

 

Mbi zarf duhet të shënohet: “Shprehje Interesi për Komandim si Këshilltar Etike pranë 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.   

 

Mirëpresim aplikimet Tuaja!   


