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Mesazh i Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë 

 

E nderuar Zonja Kryetare! 

Të nderuar deputetë të Kuvendit! 

 

Kam kënaqësinë të ndaj me Ju raportin vjetor të veprimtarisë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë 

për vitin 2021, një dokument gjithëpërfshirës i punës dhe aktiviteteve institucionale, i 

problematikave dhe rezultateve të arritura në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi, bashkëpunimit 

ndërinstitucional e ndërkombëtar, si dhe të transparencës me opinionit publik, median dhe 

shoqërinë civile. 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë përgjatë vitit raportues, ka përmbushur kompetencat institucionale 

pavarësisht vështirësive të krijuara prej muajit Mars 2020 pas shpalljes së gjendjes së 

pandemisë COVID-19 në vend, duke pasur në fokus të veçantë rekomandimet e dhëna nga 

Kuvendi i Shqipërisë në Rezolutën për vitin 2020. Këshilli ka punuar në drejtimin e forcimit të 

kapaciteteve administrative në sistemin e prokurorisë, duke qenë në këtë mënyrë, garant i 

paanshmërisë, objektivitetit dhe transparencës së institucionit. 

Garantimi i statusit të prokurorëve, duke nënkuptuar pavarësisë, integritetit, profesionalizmit 

dhe përgjegjshmërisë të tyre, përbën qëllimin kryqësor të ekzistencës së Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë. Është  përgjegjësia dhe detyra funksionale e Këshillit, menaxhimi e karrierës së 

prokurorëve, nga pranimet në Shkollën e Magjistraturës, vlerësimi i etikës dhe 

profesionalizmin e tyre gjatë ushtrimit të detyrës, ngritja në detyrë, komandimi dhe transferimi 

brenda sistemit të prokurorisë, por edhe vendimet për pezullimin dhe shkarkimin nga detyra si 

pasojë e procedimeve disiplinore të nisura nga Inspektoratin e Lartë i Drejtësisë. 

Në këtë kuadër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vijoi të mbështesë procesin reformues së sistemit 

të drejtësisë me synim forcimi i besimin të publikut tek institucionet e këtij sistemi, si dhe për 

të garantuar konsolidimin dhe funksionimin e shtetit të së drejtës. Në këtë kontekst vijoi 

bashkëpunimin ndërinstitucional me të gjithë aktorët të përfshirë në këtë proces, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, Prokurori i Përgjithshëm, Shkolla e Magjistraturës, Kuvendi, Ministria e Drejtësisë, 

organet të vlerësimit kalimtar të magjistratëve dhe faktorin ndërkombëtar të angazhuar në 

asistencën  e veprimtarisë së organeve të reja të drejtësi në vend, duke përmbushur detyrat 

funksionale brenda afateve të parashikuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ligjit  

për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë sikurse çdo akt ligjor dhe nën ligjor të lidhur me to. 

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

Rezolutës së miratuar më 14.06.2021, janë trajtuar me vëmendje maksimale nga Këshilli dhe 

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

vështirë që lamë pas. Për sa i përket rekomandimet që ende nuk janë përmbushur, mund të 

themi se Këshilli është ndeshur me arsye objektive për mosrealizimin e tyre dhe mbetet i 

angazhuar dhe për përmbushjen e rekomandimeve të Kuvendit duke vijuar punën në 

përmirësimin e atyre rekomandimeve të cilat ende nuk janë përmbushur plotësisht. 
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Gjithashtu, në raport janë trajtuar prioritetet Këshillit të Lartë të Prokurorisë  për vitin 2022, 

sikurse miratimin e disa akteve nënligjore, ku fokusi kryesor është Rregullorja për Vlerësimin 

e Prokurorëve dhe Kodi i Etikës. Gjithashtu, Këshilli  ka prioritet vijimin e procedurave për 

përzgjedhjen e tre prokurorëve të tjerë në SPAK për të përmbushur numrin prej 20 prokurorësh 

të miratuar me vendim të Kuvendit dhe si nevojë imediate e kësaj strukturë për të pasur sa 

numrin e duhur të prokurorëve të angazhuar në hetimin e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe 

krimit të organizuar. 

Për të mësuar më shumë për sa më sipër, Ju ftoj të lexoni raportin vjetor të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë për vitin 2021. 

 

Alfred Balla 

KRYETAR 
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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”,  

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 RSH”. 

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 

Komisioni i Arkivimit          Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin e ankesave 

                                                kundër arkivimit të hetimit nga ana e Inspektorit të  

                                                Lartë të Drejtësisë 

SPAK                                      Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

                                                Krimit të Organizuar 

Gjykata e Posaçme               Gjykata 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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1. HYRJE 

 

1.1. Përbërja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë 
 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është organ kolegjial i përbërë nga 11 (njëmbëdhjetë) anëtarë, nga 

të cilët 6 (gjashtë) anëtarë zgjidhen nga radhët e prokurorëve të të gjitha niveleve dhe 5 (pesë) 

anëtarë zgjidhen nga Kuvendi, nga radhët e juristëve joprokurorë.  

Gjatë vitit 2021, KLP-ja, në përbërjen e tij, ka ndryshuar në dy kohë, pasi janë zgjedhur 5 (pesë) 

anëtarë të rinj nga radhët e prokurorëve të të gjitha niveleve, duke plotësuar kërkesat ligjore 

për ripërtëritjen e mandateve të anëtarëve nga njëra anë, ashtu sikurse duke siguruar plotësimin 

e vakancave të krijuar për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar.  

Më datë 28.01.2021, në Mbledhjen e Përgjithshme të Prokurorëve, të thirrur nga Prokurori i 

Përgjithshëm, Z. Olsian Çela, 257 prokurorë votuan për të përzgjedhur dy anëtarët e rinj të 

KLP-së. Në përfundim, sipas rezultateve të votimit, u zgjodh Znj. Eloida Goxhi, prokurore në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat dhe Z. Moisi Duda, prokuror në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të cilët zëvendësuan në Këshill, Z. Arben 

Dollapaj dhe Z. Besnik Cani, të cilët u larguan për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar. 

Më datë 15.10.2021, në Mbledhjen e Përgjithshme të Prokurorëve, të thirrur nga Prokurori i 

Përgjithshëm, Z. Olsian Çela, 209 prokurorë votuan për të përzgjedhur tre anëtarët e rinj të 

KLP-së. Kjo procedurë u ndërmor për shkak se 3 (tre) anëtarëve të KLP-së, të cilët janë 

zgjedhur nga radhët e prokurorëve të të gjitha niveleve, u përfundonte mandati në 18 dhjetor 

2021. Në përfundim nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve 

prokuror për KLP-në, sipas rezultateve të votimit, u zgjodhën: 

 Nga kandidatët prokuror të Prokurorisë së Përgjithshme u zgjodh Z. Sokol Stojani, 

prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme, i cili, zevëndësoi Z. Kostaq Beluri.  

 Nga kandidatët prokuror të prokurorive të apeleve u zgjodh Z. Ludovik Dodaj, prokuror 

në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, i cili zevëndësoi Z. Moisi Dudaj.  

 Nga kandidatët prokuror të prokurorive të shkallëve të para u zgjodh Z. Zeqir Hoda, 

prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, i cili, zevëndësoi 

Z. Vatë Staka. 

 

Në muajin dhjetor 2021, KLP-ja kishte në përbërjen e tij, anëtarët si më poshtë vijon: 

Z. Gent Ibrahimi- Kryetar  

Z. Alfred Balla – Zëvendëskryetar 

Z. Bujar Sheshi- Anëtar 

Znj. Eloida Goxhi- Anëtare 

Znj. Esmeralda Cami- Anëtare  
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Z. Ludovik Dodaj- Anëtar 

Znj. Nurihan Seiti (Metaj)- Anëtare 

Z. Sandër Beci- Anëtar  

Z. Sokol Stojani- Anëtar 

Z. Tartar Bazaj- Anëtar 

Z. Zeqir Hoda- Anëtar 

 

Gjithashtu, gjatë vitit 2021, Kuvendi i Shqipërisë ka shpallur vakancat për dy anëtarë 

joprokurorë të KLP-së. 

Më datë 22.07.2021, Kuvendi i Shqipërisë, në zbatim të përcaktimeve të nenit 147, pika 2, dhe 

nenit 149, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neneve 37, pika 1 dhe 135, pika 

1, të Ligjit Nr.115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, shpalli vakancat 

dhe kriteret ligjore që duhet të plotësonin kandidatët e interesuar për dy vakanca në KLP, nga 

trupa e pedagogëve të Fakulteteve të Drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës. 

Kjo procedurë u ndërmor për shkak se dy prej anëtarëve të KLP-së, të zgjedhur nga radhët e 

pedagogëve, u përfundonte mandati në muajin dhjetor 2021. 

Kjo procedurë pritet të përfundojë në fillim të vitit 2022. 

Gjithashtu, në muajin qershor 2021 është realizuar ndryshimi i përbërjes së anëtarëve të 

komisioneve të përhershme të KLP, në përputhje me ligjin1, duke garantuar vazhdimin normal 

të punës në një institucion të plotësuar me të gjithë anëtarët. 

 

1.2. Çështjet kryesore që analizohen në raport 
 

Ky raport është i ndarë në 7 (shtatë) kapituj, sipas përshkrimit të mëposhtëm. 

Në kapitullin e parë, trajtohen ndryshimet që ka pësuar KLP-ja në përbërjen e tij gjatë vitit 

2021, si dhe aktiviteti i KLP-së në mbledhje plenare, ku theksi vendoset tek vendimmarrja e 

KLP-së, arritjet dhe vështirësitë që ka hasur institucioni gjatë këtij viti. 

Në kapitullin e dytë, kemi një analizë më të detajuar të aktivitetit të komisioneve të 

përhershme të KLP-së, të komisioneve të posaçme dhe atyre ndërinstitucionale. Në zbatim të 

pikës 16, të nenit 169, të Ligjit për Qeverisjen, seicili prej komisioneve të përhershme, ka 

paraqitur përpara KLP-së veprimtarinë e tij për vitin 2021 duke pasqyruar ecurinë e punës, 

gjetjet dhe rekomandimet përkatëse. Mbi bazën e këtyre raporteve, të miratuara nga KLP-ja, 

gjejnë pasqyrim të dhënat dhe informacioni për këtë raport vjetor. 

                                                           
1 Neni 160, pika 12, e Ligjit Nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Neni 

279, pika 7, e Ligjit Nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Vendimi i KLP 

Nr.6, datë 26.12.2018, “Për krijimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë” dhe 

Vendimi i KLP Nr.207, datë 18.06.2021, “Për përbërjen e komisioneve të përhershëm dhe anëtarët zëvendësues 

të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, i ndryshuar. 



RAPORT VJETOR 2021 

7 

________________________________________________________________________                              
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rr. “Ana Komnena”, Godina “Poli i Drejtësisë”, Tiranë klp.al/ e -mail; info@klp.al  

  

 
 

Në vijim, në kapitullin e tretë, detajohet veprimtaria administrative dhe financiare e KLP-së, 

fokusi i së cilit lidhet me strukturën e KLP-së dhe rekrutimin e nëpunësve civilë, si dhe 

plotësimin e vakancave që lidhen me to, ashtu sikurse çështjet buxhetore dhe nevojat përkatëse 

për vitin në vijim. Në këtë kapitull, trajtohen gjithashtu proceset gjyqësore ku KLP-ja është 

thirrur si palë e paditur, ose si person i tretë. Në këtë raport, pasqyrohen proceset gjyqësore të 

krijuara gjatë vitit 2021, ku del në pah fakti që aktiviteti gjyqësor gjatë kësaj periudhe është 

intensifikuar, ashtu sikurse proceset e krijuara nga vitet e shkuara, por të cilat nuk kanë marrë 

ende një zgjidhje përfundimtare. 

Në kapitullin e katërt, ashtu sikurse kërkon Ligji për Qeverisjen, janë trajtuar marrëdhëniet 

ndërinstitucionale që KLP-ja ka me Kuvendin, Shkollën e Magjistraturës, Ministrinë e 

Drejtësisë, Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Prokurorinë e Përgjithshme, dhe me 

Institucionet e Rivlerësimit. Ky kapitull vë në dukje kontributin e KLP-së në hartimin e 

dokumenteve strategjikë kombëtarë dhe atyre në funksion të integrimit europian. Gjithashtu, 

nëpërmjet këtij kapitulli, vihet re një rritje e bashkëpunimit të KLP-së me institucionet e 

sipërpërmendura, duke plotësuar jo vetëm kërkesat e ligjit, por edhe rekomandimet e 

institucioneve ndërkombëtare. Ky bashkëpunim ka përmirësuar dukshëm praktikat e 

përbashkëta , si dhe ka unifikuar procedura të caktuara dhe akte nënligjore të miratuara nga 

palët. 

Në kapitullin e pestë, fokusi është transparenca në vendimmarrje e KLP-së, raporti që ka kjo 

e fundit me publikun dhe mediat. Sikurse do të shihet në vijim, KLP-ja ka marrë dhe vazhdon 

të marrë vendime në mënyrë transparente dhe publike, sipas përcaktimeve ligjore. Pavarësisht 

kushtëzimeve logjistike si pasojë e masave të marra për parandalimin e përhapjes së Covid-19, 

KLP-ja është kujdesur që media, publiku dhe të gjithë të interesuarit, të kenë akses në 

informacionin sa i takon veprimtarisë së KLP-së, përmes platformës on-line. Sa i përket së 

drejtës për informim, në zbatim të Ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit”, si dhe në 

përmbushje të detyrimit ligjor nga ana e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes 

së të Dhënave Personale, KLP-ja, gjatë vitit 2021 ka garantuar akses të plotë të informacionit 

për publikun, pa pagesë dhe të aksesueshëm nga të gjithë, ka zbatuar Programin e ri të 

Transparencës dhe ka bërë publike Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve. 

Dy kapitujt e fundit i kushtohen nivelit të zbatimit të rezolutës së Kuvendit “Për raportin 

vjetor të KLP-së për vitin 2020”, konkluzionet që mund të nxirren nga veprimtaria e vitit 2021, 

si dhe prioritetet e KLP-së për vitin 2022. 

 

1.3. Mbledhjet plenare dhe aktet e miratuara nga KLP-ja 
 

Sipas parashikimeve të Nenit 167 dhe 178 të Ligjit për Qeverisjen, pranë KLP funksionon 

Sektori i Dokumentimit të Seancave, i cili përgatit dosjet me aktet përkatëse për mbledhjet 

plenare sipas rendit të ditës, zbardh procesverbalet e mbledhjeve, pasqyron mendimet e 

anëtarëve të Këshillit, propozimet apo vërejtjet që ata kanë lidhur me diskutimet e tyre gjatë 

mbledhjes, duke i bërë ato pjesë të procesverbalit, redakton materialet e mbledhjeve, në 

respektim të të drejtave të privatësisë, konfidencialitetit, të dhënave personale apo sensitive, në 

raport me palët e treta, etj.  
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Situata e pazakontë e krijuar në vend nga pandemia Covid 19, e cila ka pasur ndikim të 

drejtpërdrejtë në funksionimin e institucioneve publike, ka ndikuar edhe në veprimtarinë e 

KLP. Në këtë kuadër, në respektim të masave të parashikuara për përballimin e saj, gjatë vitit 

2021, KLP i ka zhvilluar seancat plenare kryesisht online, nëpërmjet platformës  Zoom. Ato 

janë ndjekur nga përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të akredituara pranë KLP, si 

dhe nga programet e asistencës ndërkombëtare për zbatimin e Reformës në Drejtësi, 

EURALIUS dhe OPDAT. 

Për mbledhjet plenare të zhvilluar me prezencë fizike të anëtarëve, në kushtet e kufizimit të 

numrit të pjesëmarrësve të pranishëm fizikisht, çdo i interesuar, duke përfshirë median, 

shoqërinë civile apo çdo entitet tjetër të interesuar për veprimtarinë e KLP-së, u është kërkuar 

të paraqesin një kërkesë me shkrim, në adresën info@klp.al për akreditim, në mënyrë që të 

sigurojnë qasje në linkun e mbledhjes plenare, për ta ndjekur live. 

Pavarësisht kësaj situate, KLP-ja ka vijuar punën me përgjegjshmëri dhe angazhim maksimal 

në përmbushjen e detyrimeve të tij kushtetuese dhe ligjore, duke zbatuar të gjitha procedurat e 

nevojshme për realizimin e mbledhjeve plenare, si njoftimi i rendit të ditës së mbledhjes plenare 

24 orë para zhvillimit të tyre dhe publikimi me transparencë i të gjitha mbledhjeve plenare dhe 

vendimeve të marra në to në faqen zyrtare të Këshillit www.klp.al, përfshirë këtu dhe 

regjistrimin audio të mbledhjes. 

Gjatë këtij viti, KLP-ja ka zhvilluar 39 seanca plenare dhe ka miratuar një akt nënligjor, 

Rregulloren "Për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të Këshillit të Lartë të Proku-

rorisë”, miratuar me vendimin Nr.407, datë 17.12.2021. Pavarësisht se gjatë vitit 2021 u 

miratua vetëm një akt nënligjor, kjo nuk do të thotë se KLP-ja nuk është angazhuar për 

plotësimin e kuadrit ligjor me akte të tjerë. KLP-ja ka punuar intensivisht për hartimin e disa 

akteve të tjerë nënligjorë, ku disa prej tyre priten të miratohen në fillim të vitit 2022. Akte të 

tjerë nënligjorë si: Rregullorja për Vlerësimin etiko-profesional të Prokurorëve, apo 

Rregullorja për Pensionin e parakohshëm të Prokurorëve, nuk arritën të miratoheshin, edhe pse 

ishin pjesë e rekomandimeve të Kuvendit, për arsye nga më të ndryshmet si:  

Rregulloja për Vlerësimin etiko-profesional të Prokurorëve, përveç kompleksitetit që ka, 

gjithashtu është hasur edhe me dy vështirësi të tjera, që lidhen me sistemin aktual të 

prokurorisë. Së pari, krijimi i vakancave si pasojë e Vetting, ka shkaktuar një mbingarkesë të 

prokurorëve, gjë që nuk reflekton punën e tyre në një situatë normale. Së dyti, implementimi i 

rregullores ka nevojë thelbësore, gjenerimin e të dhënave të sakta statistikore, që aktualisht nuk 

është e mundur, pasi në zyrat e prokurorive, të dhënat hidhen manualisht, pra nuk ka një sistem 

elektronik të manaxhimit të dosjeve. Për më shumë detaje mbi arsyet e mosmiratimit të kësaj 

rregulloreje, në Kreun II përcaktohen nga Komisioni për Veprimtarinë Etike dhe Profesionale 

arsyet teknike dhe ligjore dhe vështirësitë që ka hasur ai për përfundimin e një drafti.  

Ndërsa sa i përket, Rregullores për Pensionin e Parakohshëm të Prokurorëve, KLP-ja është 

hasur me disa vështirësi, lidhur me parashikimet e Ligjit Nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që rregullon të drejtën për pension 

të parakohshëm për prokurorët, në raport me Ligjin Nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet 

shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. KLP-ja pritet të propozojë ndryshime mbi 

Ligjin për Statusin, në mënyrë që të bëhet e mundur hartimi i kësaj rregulloreje. 

http://www.klp.al/
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2. VEPRIMTARIA E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME DHE 

KOMISIONEVE TË TJERA TË KËSHILLIT 

 

2.1. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit 
 

KLP-ja organizohet dhe e ushtron veprimtarinë e tij kryesisht në komisione të përhershme. Me 

vendimin Nr.6, datë 26.12.2018, të KLP-së, “Për krijimin e komisioneve të përhershme”, 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka në përbërje anëtarët si më 

poshtë:  

 

Kryetar Z. Sandër Beci 

Anëtar  Z. Tartar Bazaj dhe Z. Kostaq Beluri 

(zëvendësuar më pas nga Z. Sokol Stojani) 

Anëtar zëvendësues Znj. Eloida Goxhi dhe Z. Nurihan Seiti Metaj 

 

Referuar nenit 40, të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të Këshillit 

të Lartë të Prokurorisë”, Komisioni i Buxhetit ka si kompetencë: 

a) hartimin dhe monitorimin e zbatimit të Planit Strategjik, në përputhje me objektivat 

e Ligjit për Qeverisjen dhe koordinimin me strategjinë e sektorit të drejtësisë;  

b) hartimin e planit të veprimit, i cili shoqëron Planin Strategjik, përfshirë objektivat 

operacionalë, veprimtaritë, ndikimin financiar dhe ndikime të tjera, si dhe treguesit e 

arritjeve;  

c) hartimin e projektbuxhetit vjetor dhe afatmesëm të Këshillit, në konsultim me 

Ministrinë e Financave;  

ç) hartimin e Raportit Vjetor mbi veprimtarinë e Këshillit, në koordinim me Komisionet 

e tjera; i cili përshkruan veprimtarinë e Këshillit dhe Komisioneve të tij;  

d) propozon strukturën organizative të administratës së Këshillit;  

e) i propozon Këshillit, miratimin e kërkesave të magjistratëve prokurorë për 

veprimtaritë jashtë funksionit si dhe harton dhe publikon një raportim vjetor lidhur me 

veprimtaritë jashtë funksionit, të paguara, të magjistratëve;  

f) i propozon Këshillit miratimin e lejeve të papaguara për magjistratët;  

g) harton aktet nënligjore me karakter financiar në zbatim të ligjit për statusin;  

h) propozon për miratim në Këshill, emrat e anëtarëve të Bordit të QTID;  

i) ndjek procedurën për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit, në Komisionin e Mbrojtjes 

së Prokurorëve;  
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j) propozon për miratim në Këshill, anëtarin e Komisionit për Mbrojtjen e 

Dëshmitarëve;  

k) të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj, në përputhje me fushën e veprimtarisë 

së këtij Komisioni. 

Komisioni i Buxhetit ka propozuar marrjen e vendimeve në lidhje me buxhetin dhe menaxhimin 

e burimeve njerëzore si për vitin 2021, ashtu edhe në kuadrin e përgatitjes së projektbuxhetit 

afatmesëm 2022-2024, si dhe vendimeve të tjera në kuadër të veprimtarisë së tij. 

Komisioni gjatë vitit 2021, ka propozuar marrjen e vendimeve në lidhje me 

a) Planifikimin me efiçencë dhe efektivitet të fondeve buxhetore për vitin 2021; 

b) Miratimin e kërkesave buxhetore për vitet 2022-2024. 

c) Vendime të tjera në kuadër të veprimtarisë së Komisionit. 

 Mirëorganizimin e fondeve buxhetore për vitin 2021. 

Gjatë vitit 2021, Këshilli ka pasur një realizim pozitiv të treguesve të performancës buxhetore. 

Realizimi i fondeve buxhetore është realizuar në masë shumë të mirë, duke treguar se ka mirë 

funksionuar dhe planifikimi që Komisioni i Buxhetit ka parashikuar në kërkesat e tij. Për detaje 

të mëtejshme për planifikimin e fondeve buxhetore, Kreu III sqaron hollësisht veprimtarinë 

organizative dhe financiare të KLP-së, në shifra dhe grafikë. 

 Miratimin e kërkesave buxhetore për vitet 2022-2024. 

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

buxhetit të vitit 2022-2024, punë e cila u finalizua duke iu përcjellë Kuvendit të Shqipërisë dhe 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm të KLP-së për periudhën 2022-2024, është në zbatim 

të Ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, i ndryshuar, Udhëzimit Nr.7, datë 28.02.2018, “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, të Udhëzimit plotësues 

të Ministrit të Financave Nr.19, datë 09.07.2021, “Për përgatitjen e Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2022-2024”, si dhe të VKM Nr.440, datë 22.07.2021 “Për miratimin e tavaneve 

përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”. 

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

politikave ekzistuese me qëllim final përmirësimin e veprimtarisë dhe realizimin e funksioneve 

kushtetuese nëpërmjet vendimmarrjes së KLP-së, 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 në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi të lartë. 

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

misionin dhe formatin 2: Formati standard i përgatitjes së kërkesave buxhetore PBA 2022-

2024. Për detaje të mëtejshme për nevojat buxhetore, Kreu III sqaron hollësisht veprimtarinë 

organizative dhe financiare të KLP-së, në shifra dhe grafikë. 

 Vendime të marra nga komisioni. 

Gjatë vitit 2021, Komisioni i Buxhetit ka marrë vendimet si më poshtë  
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 Shtatë vendime për miratim veprimtarish jashtë funksioni; 

 Pesë vendime për dhënie leje të papaguar; 

 Një vendim për dhënie leje prindërore; 

 Një vendim për shqyrtim ankese nga një prokuror; 

 Një vendim për mbarimin e statusit të magjistratit; 

 Tre vendime për deklarim mbarim mandati të Anëtarëve të Këshillit; 

 Një vendim për caktim anëtari të komisionit të mbrojtjes së prokurorëve; 

 Një vendim për miratimin e listës të prokurorëve pjesëmarrës në aktivitete trajnuese të 

Shkollës së Magjistraturës; 

 Një vendim për miratim komentesh dhe kundërshtimesh ndaj raportit të vlerësimit 

paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin në programin e formimit fillestar 

në vitin akademik 2021-2023, profili prokuror të Shkollës së magjistraturës. 

Në total, 21 vendime të Këshillit janë propozuar dhe trajtuar nga Komisioni i Buxhetit, në 

ushtrim të kompetencave të veta. 

 

2.2. Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale 
 

Bazuar në pikën 10, të nenit 160, të Ligjit për Qeverisjen, për vitin 2021, Komisioni i Vlerësimit 

ka kryer aktivitetin e saj në komisione me përbërje, sipas Vendimeve të cituara më poshtë.  

- Me vendimin Nr.6, datë 26.12.2018, të KLP-së, “Për krijimin e komisioneve të 

përhershme”, Komisioni i Vlerësimit ka në përbërje anëtarët si më poshtë: 

-  

Kryetar Z.Alfred Balla 

Anëtar Z.Kostaq Beluri dhe Z.Gentjan Osmani (zëvendësuar më pas nga Znj. 

Esmeralda Cami) 

Anëtar 

zëvendësues 

Z.Tartar Bazaj dhe Z.Besnik Cani (zëvendësuar nga Znj.Eloida Goxhi) 

 

Komisioni me përbërjen e mësipërme e ushtroi veprimtarinë deri më datë 18.06.2021. 

Në muajt qershor 2021 është realizuar ndryshimi i përbërjes së anëtarëve të komisioneve të 

përhershme të Komisionit të Vlerësimit, bazuar në nenin 160 pika 12, të Ligjit për Qeverisjen.  

-Me vendimin Nr.207, datë 18.06.2021, të KLP-së, “Për krijimin e komisioneve të 

përhershme”, Komisioni i Vlerësimit, ka në përbërje anëtarët si më poshtë: 
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Kryetar Znj.Nurihan Seiti 

Anëtar Z.Vatë Staka dhe Z.Moisi Duda (zëvendësuar më pas respektivisht nga 

Z.Zeqir Hoda dhe Z.Ludovik Dodaj) 

Anëtar 

zëvendësues 

Z.Gent Ibrahimi dhe Z.Kostaq Beluri – (zëvendësuar nga Z.Sokol Stojani) 

 

Komisioni i Vlerësimit është përgjegjës për vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve 

prokurorëve, bazuar në nenin 149/a, pika 1, germa “a”, të Kushtetutës. Qëllimi i këtij vlerësimi 

është përmirësimi i vazhdueshëm i etikës dhe aftësive profesionale të prokurorit, zhvillimi i 

karrierës mbi bazën e meritës, identifikimi më mirë i nevojave për kualifikimin e mëtejshëm, 

si dhe përmirësimi i eficiencës së zyrave të prokurorisë. 

Referuar nenit 70, pika 1, të Ligjit për Statusin, gjithë magjistratët, përfshirë dhe kryetarët e 

prokurorive, janë subjekt i vlerësimit të tyre etik dhe profesional. Në bazë të nenit 174, të Ligjit 

për Statusin, KLP-ja miraton rregulla të detajuara për vlerësimin e magjistratëve në skemën e 

delegimit ose të komanduar. 

Rregullorja e vlerësimit profesional ende nuk është miratuar nga ana e KLP-së. Për këtë 

rregullore është ngritur e po punon një grup pune, i cili garanton përfundimin e kësaj 

rregulloreje dhe akteve bashkëlidhur saj brenda 6-mujorit të parë të vitit 2022.  

Sistemi i vlerësimit ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse ka për qëllim të vendosë standarde 

të qëndrueshme  për cilësinë e magjistratëve, duke përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme 

etikën dhe aftësitë profesionale të tyre.  

Gjithashtu sistemi i vlerësimit shërben si mekanizëm për identifikimin e magjistratëve që kanë 

aftësi të veçanta profesionale dhe luan rol vendimtar në funksion të zhvillimit të karrierës së 

magjistratëve.  

Për sa më sipër hartimi i një rregulloreje për vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe 

anekseve që do të shoqërojnë këtë rregullore ka rezultuar të jetë një punë e vështirë. 

Vështirësitë e hasura gjatë punës së komisionit kanë qenë të karakterit teknik, si për shembull, 

mungesa e dokumentimit të të dhënave të caktuara, të cilat bëjnë objektivisht të pamundur 

vlerësimin e një treguesi të caktuar, ose të karakterit ligjor si: interpretimi dhe kuptimi i 

parashikimeve të nenit 91, të Ligjit për Statusin. 

1. Vështirësi ligjore: 

Neni 91, i Ligjit për Statusin është bërë objekt diskutimi edhe më të gjerë se sa komisioni për 

hartimin e rregullores, për shkak se mënyra se si është formuluar kjo dispozitë ka kuptim për 

magjistratët gjyqtarë, ndërsa zbatimi për prokurorët dhe llojin e akteve që hartohet prej këtyre 

të fundit, mbetet i vështirë dhe i diskutueshëm. Konkretisht pika 4, e nenit 91 përmend 

vendimet jopërfundimtare, i cili është një koncept më i kuptueshëm për gjyqtarët, por jo për 

prokurorët, kjo për shkak të faktit se jo gjithmonë aktet e prokurorit janë vendime, në pjesën 

më të madhe të rasteve janë kërkesa ose urdhra. 
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2. Vështirësi teknike: 

 Njohuritë ligjore  

 Aftësia për të ndërmarrë logjikisht hetimin apo procedura të tjera të sistemit të 

prokurorisë, sipas kërkesave ligjore;  

 Aftësia për të mbledhur provat e kërkuara me ligj.  

 Arsyetimi ligjor   

 Aftësia për të marrë në pyetje.  

 

3. Aftësitë organizative   

 Aftësia për të përballuar ngarkesën e punës  

 Respektimi i afateve ligjore; 

 Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, deri në marrjen e vendimit, aktit 

përfundimtar. 

Në përfundim, koha që i dedikohet çdo çështjeje nga ana e prokurorit krahasohet me kohën 

mesatare, të ndarë sipas kategorisë së çështjeve, që i është dedikuar çdo çështje nga prokurorët 

që kanë ushtruar funksionin në të njëjtën periudhë dhe në të njëjtin seksion, në mungesë të 

seksioneve në të njëjtën prokurori, me prokurorin subjekt vlerësimi. Koha mesatare përcaktohet 

më vete për seicilën kategori çështjesh.   

 Plotësimi i standardeve minimale kohore. 

Për të përcaktuar, se çfarë do të konsiderojmë standarde minimale kohore për përfundimin e 

procedurave hetimore apo procedurave të tjera të sistemit të prokurorisë, lind e nevojshme të 

bëhet një studim gjithëpërfshirës dhe i shtrirë në kohë, për të arritur në përfundimin se cilat 

kanë qenë ndër vite afatet minimale kohore që kanë qenë të nevojshme për t’i dhënë zgjidhje 

çështjeve me natyrë të njëjta, referuar veprimtarisë së prokurorive të ndryshme. Aktualisht në 

mungesë të një studimi të tillë, treguesi i standardeve minimale kohore mbetet i pavlerë-

sueshëm. 

Gjatë hartimit të metodologjisë janë bërë përpjekje që treguesit e vlerësimit të jenë sa më 

objektivë, për të shmangur çdo subjektivizëm të mundshëm. 

Procesi i vlerësimit dukshëm rezulton se do të jetë një proces i vështirë duke pasur në 

konsideratë dhe kushtet në të cilat ndodhet sistemi i prokurorisë, ku pjesa më e madhe e zyrave 

të prokurorisë kanë mungesa të theksuara në organikën e tyre dhe për pasojë prokurorët janë të 

mbingarkuar. 

 Raporte të vlerësimit të aftësive profesionale të prokurorëve. 

Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, bazuar në nenin 160, pika 2, 

germa “d”, të Ligjit për statusin, kryen vlerësimin e punës, siç parashikohet në dispozitën 

kalimtare të këtij ligji, duke përfshirë edhe ndihmën në rivlerësimin kalimtar të prokurorëve, 

në bazë të Ligjit Nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
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Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, duke kontribuar në përgatitjen e Raporteve individuale 

të Prokurorëve. 

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

komisioni është ndihmuar nga 6 prokurorë të sistemit të prokurorisë, të cilët janë komanduar 

të punojnë pranë KLP-së, edhe për një periudhë tre-vjeçare me vendimet Nr.66-71, datë 24.02. 

2020, të KLP-së.  

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

në mënyrë rastësore, të 5 (pesë) dosjeve dhe, për prokurorë në prokuroritë pranë gjykatave të 

Shkallës së Parë dhe të Apelit. 

Pas përzgjedhjes së akteve, Komisioni ka administruar formularin e vetëdeklarimit, 3 (tre) 

dokumente ligjore të përzgjedhura nga vetë subjekti i rivlerësimit, si edhe dokumente të tjera 

që shoqërojnë formularin e vetëdeklarimit. Po ashtu, janë administruar 5 (pesë) dosje penale, 

të përzgjedhura sipas një sistemi objektiv dhe rastësor, janë kërkuar dhe janë marrë të dhënat 

nga 23 prokuroritë, Drejtoria e Përgjimeve të Telekomunikimit dhe Marrëdhënieve me 

Shërbimet Informative dhe Zyra e Informacionit të Klasifikuar, Sektori i Protokoll-Arkivit, si 

dhe nga burimet arkivore të Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun 

në Prokurorinë e Përgjithshme, të cilat i janë venë në dispozicion KPK-së dhe ONM-së. 

Mbështetur në kriteret e përcaktuara në bashkëpunim me KPK-në si, aftësitë profesionale, 

aftësitë organizative, etika dhe angazhimi në veprimtari profesionale, dhe duke u bazuar në 

gjetjet në aktet e administruara, janë përgatitur raportet për analizimin e aftësive profesionale 

të subjekteve të rivlerësimit kalimtar. 

Raporti i vlerësimit të aftësive profesionale në kuadër të procesit të rivlerësimit, hartohet sipas 

modelit të dakortësuar midis Prokurorisë së Përgjithshme dhe KPK-së. Në të gjitha rastet, kur 

janë konstatuar gjetje, ato janë evidentuar në pjesën e raportit që analizon dokumentet ose 

dosjet. Raporti i vlerësimit të aftësive profesionale në kuadër të procesit të rivlerësimit, 

konkludon nëse subjekti i rivlerësimit arrin një nivel minimal kualifikues në vlerësimin e 

aftësive profesionale, standard i mjaftueshëm për konfirmimin në detyrë sipas nenit 59, të Ligjit 

për Rivlerësimin.  

Raporti i vlerësimit profesional periodik, hartohet sipas Rregullores së KLP-së. Ky raport është 

më gjithëpërfshirës dhe analizon jo vetëm akte e përzgjedhura e të shortuara, por edhe të dhënat 

statistikore që i përkasin periudhës së vlerësimit. Vetëm raporti i vlerësimit të aftësive 

profesionale periodik, përcakton nivel vlerësimi (sipas nenit 78, të Ligjit për Statusin).  

Në asnjë rast, organet e vettingut nuk kanë adresuar në KLP, problematika mbi cilësinë e 

raporteve të aftësive profesionale, në kuadër të procesit të rivlerësimit.  

Në përfundim, janë përgatitur dhe janë miratuar në seancë plenare nga KLP-ja, për gjatë vitit 

2021, gjithsej 52 raporte për subjekte magjistratë (prokurorë), që janë vënë në dispozicion të 

KPK-së dhe ONM-së. 

 

 Verifikimi i pasurisë dhe figurës, për kandidatët që do të pranohen në Formimin 

Fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021 



RAPORT VJETOR 2021 

15 

________________________________________________________________________                              
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rr. “Ana Komnena”, Godina “Poli i Drejtësisë”, Tiranë klp.al/ e -mail; info@klp.al  

  

 
 

 

Për vitin akademik 2020-2021, u pranuan sipas kuotave të Shkollës së Magjistraturës 25 

kandidatë për profilin prokuror ndryshe nga sa përcakton Vendimi Nr.01, datë 15.01.2020 “Për 

caktimin e numrit të kandidatëve për prokuror në Shkollën e Magjistraturës”, i KLP-së, prej 

35 (tridhjetë e pesë) kuota. Bazuar në nenin 32, të Ligjit  për Statusin, Komisioni i Vlerësimit 

ka kryer procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar në 

formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës. KLP-ja ka kërkuar informacion zyrtar nga 

institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës në lidhje me çdo shkak tjetër 

përjashtues. Konkretisht, janë kërkuar informacione të detajuara nga ILDKPKI-ja, prokuroria, 

organet e administratës tatimore dhe doganore, shërbimet shtetërore informative, si dhe çdo 

organ disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës të kandidatëve. 

Komisioni ka kërkuar informacion shtesë nga institucionet përgjegjëse të sipërcituara rast pas 

rasti për ndonjë nga kandidatët që u verifikuan. 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 të paraqesin 

dokumentacion shtesë.  

Pas përfundimit të këtij procesi verifikimi, KLP-ja mori vendim për të konsideruar të 

përfunduar verifikimin e pasurisë dhe figurës dhe të pranojë sipas përcaktimeve të nenit 32, të 

Ligjit për Statusin, 23 kandidatë për vitin akademik 2021-2022. Për një kandidat, pas 

përfundimit të procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës është marrë vendim ndalimi nga 

ana e KLP-së. Ndërsa, një kandidat është tërhequr nga procesi i verifikimit të pasurisë dhe 

figurës. 

Në vijim të miratimeve të vendimeve individuale, Komisioni ka vijuar me përgatitjen e 

Vendimeve për Listat Pjesore të Studentëve, të cilat i njoftohen Shkollës së Magjistraturës. Kjo 

e fundit pas njoftimit nga Këshilli të këtyre listave, lidh kontratat përkatëse me studentët  për 

ndjekjen në Programin e Formimit Fillestar, efektet financiare dhe pjesëmarrjen e tyre në 

provime. 

 

 Verifikimi i pasurisë dhe figurës për kandidatët për prokurorë, të cilët 

përfunduan formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin 2021 

 

Në mbështetje të nenit 35, pika 1, germa “c” dhe nenit 32, të Ligjit për Statusin, si dhe 

Rregullores “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, 

emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin 

e karrierës së prokurorëve”, i ndryshuar, miratuar me vendimin Nr.171, datë 27.9.2019, të 

KLP-së, Komisioni i Vlerësimit kryen verifikimin e pasurisë, figurës dhe integritetit, si dhe 

kushteve të tjera ligjore të kandidatëve për t’u emëruar magjistratë Prokuror, pas diplomimit 

në Shkollën e Magjistraturës. Për vitin 2021 nuk ka patur asnjë kandidat të diplomuar në 

profilin Prokuror nga Shkolla e Magjistraturës. 
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 Verifikimi i pasurisë dhe figurës, për kandidatët magjistratë për t’u komanduar 

si Inspektorë pranë ILD-së 

 

Komisioni i Vlerësimit, mbështetur nё nenet 32, 53 dhe 55, të Ligjit për Statusin, dhe 

Rregullores “Për kryerjen e verifikimit të pasurisë dhe figurës të magjistratëve, kandidatë për 

t’u komanduar si inspektorë pranë ILD-së”, të KLP-së kreu verifikimin e pasurisë dhe figurës 

pёr magjistratët, kandidatë për t’u komanduar si Inspektorë pranë ILD-së. Kjo procedurë zgjati 

për disa muaj në bashkëpunim me ILDKPI-në dhe gjithë institucionet e tjera ligjzbatuese. Për 

këtë procedurë shfaqën interes 6 kandidatë. Në vitin 2021, Komisioni përfundoi procesin e 

verifikimit për 3 magjistratë. Për dy magjistratë u vendos ndërprerja e procedurës së verifikimit 

dhe për një kandidat u procedua me miratimin dhe lejimin e kandidatit për procesin e 

komandimit. 

 

 

 Verifikimi i pasurisë dhe figurës si dhe plotësimit të kushteve dhe procedurave të 

parashikuara nga ligji, për kancelarët në detyrë 

 

Në nenin 111, të Ligjit për Prokurorinë, parashikohet detyrimi ligjor i KLP-së 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-ja vendos ndërprerjen e kontratës 

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

arsyetuar. Në fillim të këtij procesi rezultoi se kancelarë në detyrë ishin gjithsej 4 (katër) dhe 

respektivisht në Prokuroritë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Korçë, Elbasan dhe 

Vlorë. 

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. 

Për sa më sipër, procesi i verifikimit të  kancelarëve aktual në detyrë është risi në KLP, pasi 

kryhet për herë të parë nga ky Komision. Gjatë vitit 2021 u miratuan 4 (katër) Raportet për 

verifikimin e pasurisë dhe figurës, si dhe plotësimit të kushteve dhe procedurave të 

parashikuara nga ligji për kancelarët në sistemin e Prokurorisë. 

 

 Verifikimi i pasurisë dhe figurës për kandidatët për pozicion drejtuesi në 

prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm 

 

Bazuar në nenin 47 dhe nenin 48, të Ligjit për Statusin, magjistrati mund të ngrihet në detyrë, 

në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së shkallës së parë ose të dytë, nëse: ka ushtruar 

funksionin e magjistratit jo më pak se shtatë vjet, gjatë të cilës, të paktën katër vjet në të njëjtën 
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shkallë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar, përmbush treguesit e kërkuar 

për aftësi organizative dhe drejtuese, të tilla si, përvoja si zëvendëskryetar, kryetar i një seksioni 

ose magjistrat për çështjet e shtypit, përvoja në pozicione drejtuese në administratën publike 

ose të drejtësisë, ose përvoja si anëtar i Këshillit, që ka përfunduar të paktën në tre vjet më parë, 

njohuri për strukturat organizative dhe modele të ndryshme të drejtimit, si magjistrat në skemën 

e delegimit ose inspektor në Zyrën e ILD-së, nuk ka qenë anëtar i Këshillit në tre vitet e fundit. 

Vetëm kandidatët të cilët kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës dhe që nuk kanë masa 

disiplinore në fuqi, pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë. Ky proces ishte 

risi dhe njëkohësisht sfidë e Komisionit të Vlerësimit, i cili në përfundim rezultoi se, 

vendimmarrjet ishin të njëjta me vendimmarrjet e institucioneve të Vettingut për të njëjtat 

subjekte kontrolli 

Komisioni hartoi vendimet përkatëse për fillimin e verifikimit të pasurisë dhe figurës dhe 

vendimet për caktimin e relatorëve për magjistratët aplikantë, sipas pozicioneve të lira të 

shpallura nga Këshilli si vijon: 

1. Vendim Nr.10, datë 14.01.2021, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi, të shpallur me 

vendimin Nr.9, datë 14.01.2021, të KLP-së”. 

2. Vendimi Nr.11, datë 14.01.2021, “Për caktimin me short të Relatorëve që do të kryejnë 

procedurat e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për 

pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin Nr.9, datë 14.01.2021, të KLP-së”. 

3. Vendim Nr.221, datë 29.06.2021, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi, të shpallur me 

vendimin Nr.220, datë 29.06.2021, të KLP-së.” 

4. Vendimi Nr.222, datë 29.06.2021, “Për caktimin me short të Relatorëve që do të kryejnë 

procedurat e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për 

pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin Nr.220, datë 29.06.2021, të KLP-së”. 

Në përfundim të procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës, si pasojë dorëheqjesh apo 

dhe si pasojë e shkarkimeve nga KPK-ja, Komisioni ka proceduar me nxjerrjen e vendimeve 

përkatëse.  

Gjatë procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës për 24 (njëzet e katër) kandidatë për drejtues 

prokurorish të juridiksionit të përgjithshëm, Komisioni procedoi në mbështetje të nenit 47 dhe 

32, të Ligjit për Statusin. Asnjë nga vendimet e marra nga ky Komision nuk është ankimuar në 

Gjykatë dhe as kontestuar.  

 

2.3. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 
 

Një nga detyrat kryesore të Komisioni të Karrierës pranë KLP-së është plotësimi i vendeve 

vakante në sistemin e prokurorisë me qëllim zbutjen e pasojave të diktuara nga procesi i 

rivlerësimit kalimtar të prokurorëve, arsyeve shëndetësore, mbushjes së moshës së pensionit 

apo kërkesave për dorëheqje, nëpërmjet aplikimit të instrumenteve që përcakton ligji si skema 
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e delegimit, procedurës së lëvizjes paralele, transferimit të përkohshëm si dhe procedurës së 

ngritjes në detyrë. 

Duke patur në konsideratë që pozicionet e prokurorëve në SPAK plotësohen vetëm nëpërmjet 

procedurës së ngritjes në detyrë, proces i cili bazohet në rregulloren e posaçme "Mbi kriteret 

dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë Prokurorisë së Posaçme kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar", miratuar me Vendimin Nr.51, datë 19.03.2019, e 

ndryshuar, të KLP-së, ky raport përmban informacione të detajuara mbi procesin e plotësimit 

të vakancave në organikën e SPAK-ut.  

Referuar në nenin 149/a, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 159, 

pika 1, pika 2, germa “i”, nenin 160 të Ligjit për Qeverisjen, përbërja e Komisionit të Karrierës 

në KLP, për periudhën 1 Janar 2021- 31 Dhjetor 2021 ka qenë me këtë përbërje: 

 

 

 

 

 

 

 

Periudha Funksioni Anëtarët 

 

 

1 Janar 2021- 17 Qershor 2021 

Kryetar Z. Sandër Beci 

Anëtar  Z. Vatë Staka*2 

Anëtar Z. Moisi Duda* 

Anëtar Zëvendësues Z. Gent Ibrahimi 

Anëtar Zëvendësues Z. Bujar Sheshi 

 

 

18 Qershor 2021 – 31 Dhjetor 2021 

Kryetar Z. Bujar Sheshi* 

Anëtar Znj. Eloida Goxhi* 

Anëtar Z. Alfred Balla 

Anëtar Zëvendësues Znj. Esmeralda Keshi 

Anëtar Zëvendësues Z. Tartar Bazaj  

 

Referuar nenit 41, të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të Këshillit 

të Lartë të Prokurorisë”, fusha e veprimtarisë së Komisionit të Karrierës ka si objekt çdo 

çështje që kanë lidhje me: 

                                                           
2 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përbëhet nga 2 anëtarë prokurorë dhe 1 anëtar joprokuror. Me simbolin 

asterisk (*) janë shënuar anëtarët prokuror. 
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a) procedurën e emërimit të kandidatëve për prokurorë, si dhe të caktimit të të emëruarve 

në pozicionet e lira ose caktimit të përkohshëm të tyre në pozicione të komanduara; 

b) procedurat e transferimit të prokurorëve; 

c) procedurën e caktimit të përkohshëm të prokurorëve; 

ç) procedurën e caktimit të prokurorëve në skemën e delegimit; 

d) procedurën e komandimit të prokurorit në një pozicion “joprokuror”, në një 

institucion brenda sistemit të drejtësisë; 

dh) procedurën e ngritjes në detyrë të prokurorëve; 

e) mbarimin e statusit të prokurorit; 

ë) trajtimin e kërkesave të prokurorëve, për ulje të ngarkesës së çështjeve; 

e) Hartimin dhe ndryshimin e akteve nënligjore, të cilat lidhen me fushën e veprimtarisë 

së Komisionit; 

f) procedurën e caktimit/komandimit të Këshilltarit të Etikës; 

g) të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj, në përputhje me fushën e veprimtarisë 

së këtij Komisioni. 

 

KLP-ja për periudhën 01 Janar 2021 – 31 Dhjetor 2021, në seanca plenare ka miratuar akte 

administrative me karakter individual, kolektiv ose normativ, nga këto 60% të akteve të 

miratuara nga KLP-ja, janë propozuar nga  Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Tabela sasiore e akteve të Komisionit të Karrierës 

 

Lloji i aktit: Sasia 

Për caktim të përkohshëm. 100 

Për miratimin e renditjes së kandidatëve për pozicionin vakant. 30 

Caktim prokurori nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele. 24 

Caktim Drejtuesi nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. 12 

Caktim prokurori nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë (SPAK). 2 

Për caktimin me short të relatorit. 10 

Për shpalljen e vendit vakant nëpërmjet procedurës së transferimit. 9 

Për transferim të përkohshëm me pëlqim. 8 

Komandim magjistrati prokuror. 5 

Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm. 5 

Deklarim mbarim statusi. 7 
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Komisioni i Karrierës shqyrton të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me karrierën e prokurorëve, 

duke hartuar relacionin para mbledhjes plenare, i cili shoqërohet me dokumentacionin dhe 

projekt aktet përkatëse. Veprimtaria e Komisionit të Karrierës ka qenë mjaft dinamike gjatë 

vitit 2021, edhe për shkak të fushës së veprimtarisë që mbulon, problematikave që dalin në 

vazhdimësi dhe nevojës për të dhënë opinione apo propozime nga ana e tij.  

Për nevoja të punës dhe për lehtësimin e saj, Komisioni i Karrierës, duke pasur parasysh edhe 

dinamikën e ndryshimit të përbërjes së zyrave të prokurorive për shkak të largimeve të shumta 

e  të shpeshta të prokurorëve, kryesisht për shkak të Vetting, ka krijuar databazë elektronike e 

cila përmban të dhënat në lidhje me përbërjen e seicilës prej zyrave të prokurorive, procedurat 

nëpërmjet të cilave janë caktuar, emëruar apo transferuar prokurorët, si dhe të dhëna të tjera 

statistikore, të cilat përditësohen në mënyre automatike dhe në kohë reale. Gjithashtu, kjo 

databazë përmban të dhëna të tjera specifike që lidhen me datën e emërimit, me vjetërsinë në 

punë, moshën e magjistratëve etj, të cilat ndihmojnë në analizën rast pas rasti të lëvizjeve qoftë 

nëpërmjet caktimit të përkohshëm, komandimit, transferimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në 

detyrë të prokurorëve. 

Në mënyrë të përmbledhur, veprimtaria e këtij Komisioni paraqitet si më poshtë: 

Gjatë vitit 2021, anëtarët dhe këshilltarët e këtij Komisioni kanë qenë të angazhuar në hartimin 

e Rregulloreve të ndryshme, si: 

 Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të KLP-së; 

 Standardet e Etikës dhe rregullat e sjelljes së prokurorit; 

 Rishikimi i Rregullores së Lëvizjes Paralele; 

 Rregullorja e Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale të Prokurorëve. 

Në rastin e caktimeve të përkohshme, Këshilli është treguar shumë i kujdesshëm në zbatimin e 

nenit 59, të Ligjit për Statusin, duke e zbatuar këtë dispozitë vetëm në ato raste kur caktimi i 

përkohshëm i një prokurori në cilësinë e Drejtuesit, apo të prokurorit të juridiksionit të 

përgjithshëm apo në nivel apeli, ka qenë domosdoshmëri.  

Pezullim procedure për procedurën e lëvizjes paralele për pozicion 

vakant. 

4 

Për ndërprerjen e pezullimit të vendimit të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë. 

4 

Dhënie leje të papaguara. 3 

Për shpalljen e vendeve vakante në Prokurorinë e Posaçme. 2 

Për shpalljen e vendit vakant të Këshilltarit të Etikës në KLP. 1 

Për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë. 2 

Për ndalimin e kandidimit të prokurorit. 2 

Vendime të tjera. 22 

Totali:  253 
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Vendimet e KLP-së për caktimin e përkohshëm të prokurorëve kanë ardhur kryesisht, si 

rezultat i një vendimmarrje të KPK-së dhe krijimit të vendeve të lira përkohësisht dhe në disa 

raste për shkak të arsyeve të tjera të ndryshme, si pezullime nga KLP-ja, lejet e lindjeve apo 

leje të pa paguara etj.  

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

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

më poshtë: 

o Nga 28 zyra të Prokurorive të Apeleve dhe pranë Gjykatave të Shkallës së Parë rezultojnë se: 

 14 prokurorë janë të caktuar përkohësisht si drejtues; përkatësisht 12 drejtues në 

Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë dhe 2 drejtues në Prokuroritë pranë 

Gjykatave të Apelit; 

 5 prokurorë janë të caktuar përkohësisht në Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së 

Parë; përkatësisht 4 prokurorë janë caktuar përkohësisht nga Shkalla e Parë në Apel, 

kurse një prej tyre është nga një Prokurori pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në një 

tjetër Prokurori të Shkallës së Parë; 

 Gjithsej, 19 prokurorë rezultojnë të caktuar përkohësisht në pozicione të ndryshme 

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

 

Nga ana Komisionit të Karrierës janë kryer procedurat për 8 transferime të përkohshme, për 

prokuror të ndryshëm, për shkak të situatave emergjente të krijuara nga vakancat e përkohshme 

dhe për të bërë të mundur funksionalitetin optimal në zyrat e ndryshme të prokurorive.  

Komisioni i Karrierës ka realizuar procedurat e komandimit në pozicion, në përputhje me 

nenin 53/2, të Ligjit për Statusin dhe nenin 176/3, të Ligjit për Qeverisjen. KLP-ja 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-së gjithsej 4 vende. Procedurë e filluar gjatë vitit 2020 dhe e 

përfunduar në vitin 2021.  

 Përgjegjës sektori pranë MD-së 1 vend. Procedurë e filluar gjatë vitit 2020 dhe e 

përfunduar në vitin 2021. 

 Këshilltarit të Etikës pranë KLP-së 1 vend. Procedurë e përfunduar pa kandidatë. 

 

Emërimi dhe caktimi në detyrë i magjistratëve prokurorë që kanë përfunduar Shkollën e 

Magjistraturës, është një nga detyrimet që ka KLP-ja. Kjo procedurë është parashikuar në 

Ligjin për Statusin. Gjatë vitit 2021, KLP-ja nuk ka emëruar asnjë magjistrat të ri, për 

shkak të mungesës së studentëve në vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës.  

Nga ana tjetër, për vitin 2021 janë miratuar 7 vendime për mbarimin e statusit të 

magjistratit. 

Gjithashtu, KLP-ja, 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 
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fillestar të trajnimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022", përkatësisht 

25 kandidatë për magjistratë prokurorë.  

 

o Procesi i plotësimit të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) 

 

Deri në fund të vitit 2020, SPAK-ku përbëhej nga 13 prokurorë të emëruar nga KLP-ja. Në 

fillim të vitit 2021, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë shtoi në organikën e SPAK-ut edhe 5 

vende të tjera.  

Për të plotësuar pozicionet vakante në SPAK, KLP-ja më datë 19.05.2021, botoi në faqen 

zyrtare thirrjen për aplikim për dy pozicione vakante, për të gjithë prokurorët që plotësojnë 

kriteret e vendosura, në një afat prej 15 ditësh kalendarike. Mbyllja e afatit ishte data 03 

Qershor 2021, datë brenda të cilës aplikuan vetëm 2 kandidatë dhe konkretisht znj. Dorina 

Bejko dhe z. Adnan Xholi.  

Më tej, më datë 08.10.2021, KLP-ja botoi në faqen zyrtare thirrjen për aplikim për dy pozicione 

të tjera vakante, për të gjithë prokurorët që plotësojnë kriteret e vendosura, në një afat prej 15 

ditësh kalendarike. Mbyllja e afatit ishte data 23 Tetor 2021, datë brenda të cilës aplikuan 3 

(tre) kandidatë dhe konkretisht: Znj.Sonila Domi Muhametaj, Z.Alfred Shehu dhe Z.Elvin 

Gokaj. 

Për sa më sipër, për seicilën shpallje, u krijua Komisioni i Posaçëm, ku anëtarëve të Komisionit 

të Karrierës, të cilët janë automatikisht anëtarë të Komisionit të Posaçëm, iu shtuan dhe dy 

anëtarë të tjerë, të caktuar sipas kritereve dhe procedurës për ngritjen e këtij Komisioni të 

Posaçëm.  

Pas një pune intensive dhe diskutimeve të gjata të ndara në disa mbledhje, Komisionet e 

Posaçëm (2) vlerësuan kandidatët sipas kritereve të parashikuara në aktet ligjore. Mbas votimit 

në Këshill, struktura e Prokurorisë së Posaçme u plotësua edhe me 4 prokurorë, respektivisht: 

Znj.Dorina Bejko, Z.Adnan Xholi, Z.Alfred Shehu dhe Z.Elvin Gokaj, duke e çuar numrin e 

përgjithshëm të prokurorëve efektive në këtë strukturë në 17, nga 20 që janë në organikën e 

SPAK-ut. 

Sa më sipër dhe në përfundim të këtij raporti për Komisionin e Karrierës, mund të konstatojmë 

se, ky komision ka kryer një veprimtari intensive dhe ka realizuar detyrimet ligjore me rezultate 

maksimale, duke pasur parasysh situatën e jashtëzakonshme në të cilën ndodhen prokuroritë 

në vend, për shkak të largimeve kryesisht nga procesi i rivlerësimit kalimtar, si dhe 

angazhimeve të anëtarëve të këtij Komisioni në Komisione të tjera të Përkohshme, ku përveç 

angazhimeve të anëtarëve të këtij Komisioni, si anëtarë zëvendësues në Komisionet e tjera të 

përhershme të Këshillit, veçohet angazhimi i Kryetarit të Komisionit të Karrierës në 

Komisionin e Posaçëm për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Arkivimit, të marra 

nga ILD-ja. 

Në kuadër të procesit të Vetting, viti në vijim do të paraqesë vështirësi të jashtëzakonshme, sa 

i takon menaxhimit të sistemit të prokurorisë, për shkak të vakancave aktuale dhe atyre që pritet 
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të krijohen gjatë vitit 2022. Aktualisht, në sistemin e prokurorisë ushtrojnë detyrën 217 

prokurorë, nga një organikë totale prej 341 prokurorë.  

Si masë parandaluese nga ana e KLP-së, sikurse dihet janë paraqitur disa propozime për 

ndryshime ligjore që do të mundësojnë të adresojnë këtë problematikë.  

 

2.4. Komisioni i Disiplinor. 

 

Përbërja e Komisionit Disiplinor ka ndryshuar në muajin qershor 20213, si dhe në dhjetor 

20214, për shkak të rotacionit dhe përtëritjes së pjesshme të përbërjes së anëtarëve të këtij 

Komisioni, si dhe të KLP-së, në përputhje me ligjin.  

Përveç sa parashikohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Ligjin për Statusin, në 

Ligjin për Qeverisjen, në Kodin e Procedurave Administrative, Komisioni Disiplinor ushtron 

veprimtarinë e tij në përputhje me Rregulloren “Mbi funksionimin e Komisionit Disiplinor në 

zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj prokurorëve”5.  

Ndër të tjera, objekt i punës së Komisionit Disiplinor është zhvillimi i procedurave disiplinore 

të filluara nga ILD-ja ndaj magjistratëve prokurorë në zyra apo nivele të ndryshme të sistemit 

të prokurorisë. Bazuar në nenin 138, të Ligjit për Statusin, Komisioni Disiplinor, me admini-

strimin e kërkesës për fillimin të procedimit disiplinor, të raportit të hetimit dhe dosjes hetimore 

të dërguar nga ILD-ja, fillon menjëherë procedimin disiplinor ndaj një magjistrati prokuror. 

Në krahasim me vitin paraardhës, gjatë vitit 2021, Komisioni Disiplinor ka trajtuar një numër 

më të lartë të kërkesave për fillim të procedimit disiplinor ndaj prokurorëve, disa prej të cilave 

janë shoqëruar me volum të konsiderueshëm të akteve që përbëjnë dosjen hetimore të përcjellë 

nga ILD-ja.  

 

Procedime disiplinore ndaj prokurorëve 

 Procedime disiplinore të përfunduara 

Gjatë vitit 2021, Komisioni Disiplinor ka zhvilluar si dhe ka përfunduar 3 (tre) procedura 

disiplinore, për prokurorët si vijon: 

B. M., Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë;  

Pasi ka shqyrtuar Kërkesën “Për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit B. M., me 

detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë”, të Inspektorit të Lartë të 

                                                           
3 Neni 160, pika 12, e Ligjit Nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 

Vendimin Nr.6, datë 26.12.2018, “Për krijimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë” 

dhe Vendimin Nr.207, datë 18.06.2021, “Për përbërjen e komisioneve të përhershëm dhe anëtarët zëvendësues të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, i ndryshuar 

4Neni 279, pika 7, e Ligjit Nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar 

5 Miratuar me Vendimin Nr.260, datë 17.11.2020, të KLP, i ndryshuar. 
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Drejtësisë, në përfundim të procedimit disiplinor, me Vendimin Nr.81, datë 31.03.20216, 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur: 

Të pranojë kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për procedim disiplinor Nr.104 prot., 

datë 15.01.2021, për prokurorin B. M.  

Dhënien e masës disiplinore “Shkarkim nga Detyra” për magjistratin B. M., me detyrë prokuror 

në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë. 

O. T., Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë;  

Pasi ka shqyrtuar kërkesën “Për fillimin e  procedimit disiplinor ndaj magjistrates O. T., me 

detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”, të Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, me Vendimin Nr.372, datë 17.11.20217, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka 

vendosur :  

Të pranojë kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për procedimin disiplinor Nr.1289/2 

prot., datë 07.10.2021 ndaj prokurore znj. O. T. 

Dhënien e masës disiplinore “Vërejtje publike”, për prokurore znj. O. T., me detyrë prokurore 

pranë Prokurorisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 

Sh. K., Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.  

Pasi ka shqyrtuar Kërkesën “Për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit Sh. K., me 

detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pogradec”, të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, me Vendimin Nr.411, datë 17.12.20218, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur: 

Të pranojë kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për procedim disiplinor Nr.2709/56, 

datë 11.10.2021, për prokurorin Sh. K. 

Dhënien e masës disiplinore “Shkarkim nga Detyra” për magjistratin Sh. K., me detyrë 

prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.... 

Vendimi i mësipërm i KLP-së për marrjen e kësaj mase disiplinore nuk është marrë në 

unanimitet të plotë dhe është shoqëruar me mendim paralel të njërit nga anëtarët e këshillit.  

Zhvillimi i procedurave të mësipërme disiplinore ka konsoliduar më tej praktikën ekzistuese të 

KLP-së, për sa i takon realizimit të këtyre procedurave duke mbajtur parasysh faktin e 

rregullimeve të reja ligjore, të miratuara në kuadër të Reformës në Drejtësi. 

 Procedura disiplinore në proces. 

Pas verifikimeve të kryera, nëse ka dyshime të arsyeshme që magjistrati ka kryer shkelje 

disiplinore, në përputhje me nenin 138, pika 1, të Ligjit për Statusin, ILD-ja fillon procedimin 

disiplinor dhe paraqet kërkesën, të shoqëruar me raportin hetimor dhe dosjen përkatëse 

hetimore.  

                                                           
6https://klp.al/ëp/content/uploads/2021/04/Vendimi%20perfundimtar%20Bujar%20Memia%20per%20publikim.

pdf  
7 https://klp.al/ëp-content/uploads/2021/11/vendim-ekstrakt.pdf  
8 https://klp.al/ëp-content/uploads/2021/12/Vendim-Nr.-411-dt.-17.12.2021-1.pdf  

https://klp.al/wp/content/uploads/2021/04/Vendimi%20perfundimtar%20Bujar%20Memia%20per%20publikim.pdf
https://klp.al/wp/content/uploads/2021/04/Vendimi%20perfundimtar%20Bujar%20Memia%20per%20publikim.pdf
https://klp.al/wp-content/uploads/2021/11/vendim-ekstrakt.pdf
https://klp.al/wp-content/uploads/2021/12/Vendim-nr.-411-dt.-17.12.2021-1.pdf
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Gjatë vitit 2021, pranë KLP-së është paraqitur Kërkesa “Për fillimin e procedimit disiplinor 

ndaj magjistrates B. Z., me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër”, e 

ILD-së. Me anë të kësaj kërkese, ILD-ja ka kërkuar fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistrates në fjalë, si dhe ka propozuar dhënien e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”. 

Po ashtu, KLP-ja ka administruar Kërkesën “Për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit F. G., me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë 

dhe magjistratit M. L., me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”, të ILD-së. Njëkohësisht, për të dy prokurorët në fjalë, ILD-ja ka propozuar masa 

disiplinore “Vërejtje publike”.  

Kërkesat e mësipërme po trajtohen nga Komisioni Disiplinor në përputhje me procedurat dhe 

afatet përkatëse ligjore dhe nënligjore dhe do të shqyrtohen gjatë vitit 2022. Masat e propozuara 

për këta prokurorë janë “Shkarkim nga detyra” dhe “Vërejtje publike”.  

 

 Njoftim për fillimin e hetimit disiplinor. 

ILD-ja vendos fillimin e hetimit bazuar në të dhëna thelbësore mbi fakte që rezultojnë nga 

burime të besueshme, mbi bazën e të cilave lind dyshimi i arsyeshëm se shkelja disiplinore 

mund të jetë kryer, në përputhje me nenin 124, të Ligjit për Statusin.  

Me Shkresën Nr.2088, datë 13.09.2021, “Njoftim vendimi për fillimin e hetimit disiplinor, për 

fillimin e hetimit disiplinor ndaj magjistrates A. H., me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë”, KLP-ja është njoftuar nga ILD-ja, se ndaj magjistrates 

në fjalë ka filluar hetimi disiplinor9 për shkelje të mundshme disiplinore të parashikuara nga 

Ligji për Statusin.  

Brenda vitit 2021 nuk rezulton të jetë paraqitur kërkesa për fillim të procedimit disiplinor ndaj 

prokurores në fjalë, nga ana e ILD-së. Me paraqitjen e kësaj Kërkese, nga ana e Këshillit do të 

zhvillohet procedura disiplinore në ngarkim të prokurores në fjalë.  

 

 Procedura për pezullimin nga detyra të prokurorëve. 

Në bazë të nenit 148/d, pika 4, të Kushtetutës dhe nenit 151, të Ligjit për Statusin, prokurori 

pezullohet nga detyra me vendim të KLP-së nëse: a) ndaj tij caktohet masa e sigurimit personal 

“arrest në burg” ose “arrest në shtëpi” për kryerjen e një vepre penale; b) ai merr cilësinë e të 

pandehurit për një krim të rëndë të kryer me dashje.  

Dhënia e këtyre masave të sigurimit personal apo marrja e cilësisë së të pandehurit për një krim 

të kryer me dashje është shkak ligjor për pezullimin e prokurorit nga detyra. Pezullimi zgjat 

gjatë periudhës së arrestit në burg ose arrestit në shtëpi, në rastin e parë dhe, deri në pushimin 

e çështjes penale ose në dhënien e një vendimi të formës së prerë, në rastin tjetër. 

Në zbatim të këtyre dispozitave kushtetuese dhe ligjore, si dhe nenit 4, pika 1, germa “d”, të  

Rregullores “Mbi funksionimin e Komisionit Disiplinor në zhvillimin e procedurave disiplinore 

                                                           
9 Me Vendimin Nr.3479/20, datë 04.02.2022, ILD ka vendosur përfundimin e hetimit disiplinor ndaj magjistrates 

A.H., me detyrë prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe mbylljen e hetimi 

disiplinor ndaj saj (sipas shkresës Nr.3479/22, datë 04.02.2022, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë). 
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ndaj prokurorëve”, gjatë vitit 2021, Komisioni Disiplinor ka trajtuar 3 (tre) kërkesa për 

pezullimin nga detyra të magjistratëve prokurorë.  

Këto kërkesa janë paraqitur nga ana e SPAK, si rezultat i fillimit të procedimit penal për vepra 

penale si “Shpërdorim detyre” apo “Korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”10, ndaj magjistratëve në fjalë.  

Më konkretisht, KLP-ja ka vendosur masën e pezullimit nga detyra në rastet si vijon: 

   1. SPAK-u i ka njoftuar KLP-së, vendimin e Gjykatës së Posaçme, për dhënien e masës së 

sigurimit personal “Arrest me burg” ndaj prokurorit S. H., prokuror në prokurorinë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. Prokurori në fjalë është akuzuar për veprën penale  të 

parashikuar nga neni 319/ç, i  Kodit Penal.  

Në  përfundim të procedurës së ndjekur nga Komisioni Disiplinor dhe me propozimin e tij, me 

Vendimin Nr.210, datë 22.06.2021, “Për pezullimin nga detyra të prokurorit S. H., prokuror në 

prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë”,  KLP-ja11 ka vendosur: “Pezullimin 

nga detyra të prokurorit S. H., me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

Parë, Sarandë, për shkak të masës së sigurisë “arrest në burg”, dhënë me Vendimin Nr.40, 

datë 17.06.2021, të Gjykatës së Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar. Pezullimi zgjat deri në rënien e shkakut për të cilin është vendosur ky pezullim.” 

   2. SPAK-u ka njoftuar KLP-në, për vendimin e Gjykatës së Posaçme, sipas të cilit për 

prokurorin E. K., është caktuar masa e sigurimit personal “Arrest me burg”, pasi është akuzuar 

për veprën penale  të parashikuar nga neni 319/ç, i Kodit Penal.  

Në  përfundim të procedurës së ndjekur nga Komisioni Disiplinor dhe me propozimin e tij, me 

Vendimin Nr.224, datë 05.07.2021, “Për pezullimin nga detyra të prokurorit E. K., Drejtues i 

përkohshëm i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Kukës”, KLP-ja12 ka vendosur: 

“Pezullimin nga detyra të prokurorit E. K., me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë, Lushnje, i caktuar përkohësisht si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë, Kukës. Pezullimi zgjat deri në rënien e shkakut për të cilin është vendosur 

ky pezullim.” 

   3. Me Shkresën Nr.5274 Prot./V.M & D. P., SPAK-u ka njoftuar KLP-në, për Vendimin 

Nr.45, datë 30.06.2021, të Gjykatës së Posaçme, sipas të cilit ndaj shtetasit nën hetim M. S., 

është vendosur masa e sigurimit personal shtrëngues “arrest në shtëpi”, e parashikuar nga neni 

237, i K. Pr. Penale, si i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, 

parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. 

Në përfundim të procedurës administrative të kryer nga Komisioni Disiplinor dhe me 

propozimin e këtij Komisioni, me Vendimin Nr.225, datë 05.07.2021, “Për pezullimin nga 

detyra të prokurorit M. S., KLP-ja ka vendosur: “Pezullimin nga detyra të Z. M. S., me detyrë 

prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë, Vlorë. Pezullimi zgjat deri në rënien 

e shkakut për të cilin është vendosur ky pezullim.” 

                                                           
10 Nenet 248 dhe 319/ç, të Kodit Penal 
11 https://klp.al/ëp-content/uploads/2021/06/vendim-nr-210-date-22.06.2021.pdf  
12 https://klp.al/ëp-content/uploads/2021/07/vendim-nr-224-date-05.07.2021.pdf  

https://klp.al/wp-content/uploads/2021/06/vendim-nr-210-date-22.06.2021.pdf
https://klp.al/wp-content/uploads/2021/07/vendim-nr-224-date-05.07.2021.pdf


RAPORT VJETOR 2021 

27 

________________________________________________________________________                              
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rr. “Ana Komnena”, Godina “Poli i Drejtësisë”, Tiranë klp.al/ e -mail; info@klp.al  

  

 
 

 

 Regjistri disiplinor. 

Në përputhje me nenin 150, të Ligjit për Statusin dhe nenin 15, të Rregullores “Mbi 

funksionimin e Komisionit Disiplinor në zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj 

prokurorëve”, KLP-ja ka përgatitur Regjistrin disiplinor. 

Ky Regjistër i cili administrohet nga Komisioni Disiplinor, përmban të dhënat që kanë të bëjnë 

me çështjet në lidhje me procedimet disiplinore, si dhe vendimet e formës së prerë të marra në 

këto procedime, si dhe të gjithë ecurinë që i përket fazës së ekzekutimit të masave disiplinore. 

Në Regjistrin disiplinor janë pasqyruar të dhënat që i përkasin 3 (tre) procedimeve disiplinore 

të zhvilluara gjatë vitit 2021, si dhe dinamika e veprimtarisë së Komisionit Disiplinor në lidhje 

me këto procedura.  

 

2.5.     Komisionet e tjera. 
 

2.5.1 Veprimtaria e Komisionit për mbrojtjen e prokurorëve. 
 

Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve, gjatë vitit 2021 ka funksionuar si organ kolegjial, në 

përmbushje të garantimit të statusit të magjistratëve, rregulluar me Ligjin për Statusin. Në nenin 

20 të këtij ligji, është përcaktuar se gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij, magjistrati 

dhe familja e tij gëzojnë të drejtën të kenë mbrojtje të veçantë nga shteti për jetën, shëndetin 

dhe pasurinë e tyre. Mbrojtje i garantohet edhe magjistratit që nuk e ushtron funksionin ose që 

ka dalë në pension, në rast se e kërkon, si dhe në rast cënimi për shkak të ushtrimit të 

mëparshëm të funksionit të magjistratit.  

Veprimtaria e Komisionit të Mbrojtjes së Prokurorëve është normuar me Vendimin e Këshillit 

të Ministrave Nr.564, datë 31.7.2019, “Për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e veçantë të 

magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”. 

Në këtë vendim është përcaktuar se çfarë kuptohet me mbrojtje të veçantë personale, të familjes 

dhe të pasurisë, duke përcaktuar si të tillë masat me karakter organizativ e profesional, për 

sigurimin dhe ruajtjen e veçantë fizike, mbrojtjen e familjes e të pasurisë së magjistratit, si dhe 

masat e tjera, që lidhen me këtë mbrojtje. 

Gjithashtu, në VKM-në Nr.564, datë 31.7.2019 “Për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e 

veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”, janë përcaktuar edhe 

kushtet për të përfituar mbrojtje të veçantë, ku parashikohet prania e rrethanave serioze, që 

rrezikojnë jetën, familjen ose pasurinë e magjistratit si dhe prania e lidhjes shkakësore ndërmjet 

rrethanave serioze dhe ushtrimit të funksionit ose ushtrimit të mëparshëm të funksionit nga 

magjistrati. Por edhe në rast se mungon kjo lidhje shkakësore, magjistratit i sigurohet mbrojtje 

e veçantë nëse rezulton prania e rrethanave serioze që rrezikojnë jetën, familjen ose pasurinë e 

magjistratit gjatë kohës që magjistrati ushtron funksionin e tij. 

Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve ka në përbërjen e tij një anëtar të KLP-së, i cili është 

edhe kryetar i këtij komisioni, një përfaqësues të MD-së, një përfaqësues të Ministrisë së 
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Brendshme, drejtuesin e Prokurorisë, sipas rastit, pranë së cilës ushtron detyrën magjistrati, për 

të cilin kërkohet mbrojtje; në rastin e magjistratit, i cili nuk është më në detyrë drejtuesin e 

Prokurorisë në detyrë ku ka ushtruar funksionin së fundmi magjistrati dhe një përfaqësues të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.  

Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve bën vlerësimin e kërkesës së bërë nga magjistrati 

prokuror, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, ministri i Drejtësisë, drejtuesi i 

prokurorisë, ku magjistrati ushtron funksionin, si dhe çdo organ tjetër publik që, për shkak të 

funksionit, merr dijeni për praninë e rrethanave serioze që rrezikojnë jetën, familjen ose 

pasurinë e magjistratit. 

Kur rreziku ndaj magjistratit është serioz dhe i çastit, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit 

urdhëron strukturat e Policisë së Shtetit të marrin masa të menjëhershme për të garantuar jetën, 

familjen ose pasurinë e magjistratit, deri në mbledhjen e komisionit. 

Gjatë vitit 2021, Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve e ka zhvilluar veprimtarinë e tij i 

kryesuar nga z. Tartar Bazaj, caktuar si anëtar i këtij komisioni me Vendimin Nr.163, datë 

16.09.2019, të KLP-së, “Për caktimin e anëtarit të komisionit për mbrojtjen e prokurorëve”, 

nga z. Moisi Duda, caktuar si anëtar i këtij komisioni me Vendimin Nr.271, datë 16.09.2021, 

të KLP-së, “Për caktimin e anëtarit të komisionit për mbrojtjen e prokurorëve”, dhe në vijim 

nga z. Zeqir Hoda, caktuar si anëtar i këtij komisioni me vendimin Nr.412, datë 20.12.2021, të 

KLP-së, “Për caktimin e anëtarit të komisionit për mbrojtjen e prokurorëve”. 

Gjatë vitit 2021, janë paraqitur gjithsej 8 kërkesa për mbrojtje nga magjistratë prokuror të cilët 

kanë konstatuar se për shkak të ushtrimit të profesionit gjendeshin në rrethana serioze që 

rrezikonin jetën  e tyre dhe të familjes së tyre. Vlen të theksohet se subjektet e tjera, si; Drejtori 

i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ministri i Drejtësisë apo drejtuesi i prokurorisë, ku 

magjistrati ushtron funksionin, gjatë vitit 2021 nuk kanë paraqitur asnjë kërkesë për mbrojtjen 

fizike të magjistratit prokuror.  

Të gjitha kërkesat e paraqitura gjatë vitit 2021 nga magjistratët prokuror janë shqyrtuar nga 

Komisioni për Mbrojtjen e Prokurorëve në afatet me të shpejta ligjore dhe pas vlerësimit të 

rrethanave të parashtruara dhe të atyre që janë konstatuar, të gjitha kërkesat e paraqitura janë 

pranuar. Vendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Prokurorëve në mënyrë të menjëhershme i 

janë dërguar për zbatim strukturave të Policisë së Shtetit, të cilat kanë marrë masat për të 

garantuar mbrojtjen fizike të magjistratëve prokuror.  

Gjatë vitit 2021, janë trajtuar edhe 7 (shtatë) kërkesa të magjistratëve prokuror për zgjatjen e 

afatit të mbrojtjes. Edhe në rastet e kërkesave për zgjatjen e afatit të mbrojtjes, Komisioni ka 

respektuar normimet e VKM-së Nr.564, datë 31.7.2019, “Për kriteret dhe procedurat për 

mbrojtjen e veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”. Në pikën 

17 të këtij vendimi, është përcaktuar se Komisioni, me kërkesë të subjekteve të sipërcituara, 

kur ka të dhëna të besueshme që provojnë se një magjistrati i rrezikohet jeta, familja ose 

pasuria, mund të vendosë zgjatjen e afatit të masave të mbrojtjes, nëse rrethanat, për të cilat 

është siguruar më parë mbrojtja, vazhdojnë të ekzistojnë edhe pas përfundimit të këtij afati.  

Komisioni, në procesin e shqyrtimit të kërkesave për mbrojtje të veçantë të magjistratit 

prokuror, të familjes e të pasurisë së tij, ka kërkuar informacione edhe nga institucione të tjera, 

sipas normimit të bërë në pikën 14, të VKM-së Nr.564, datë 31.7.2019, “Për kriteret dhe 
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procedurat për mbrojtjen e veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak 

të tij”.  

Të gjitha kërkesat e paraqitura gjatë vitit 2021 nga magjistratët prokuror për zgjatjen të afatit 

të masave të mbrojtjes janë pranuar nga ana e Komisionit, për shkak se është vlerësuar prania 

e rrethanave serioze që rrezikojnë jetën, familjen ose pasurinë e magjistratit si dhe prania e 

lidhjes shkakësore ndërmjet rrethanave serioze dhe ushtrimit të funksionit ose ushtrimit të 

mëparshëm të funksionit nga magjistrati. Vendimet për zgjatjen e afatit të masave të mbrojtjes 

i janë dërguar për zbatim strukturave të Policisë së Shtetit të cilat kanë siguruar marrjen e 

masave të nevojshme për të garantuar mbrojtjen fizike të magjistratëve prokuror.  

Kërkesat për mbrojtje fizike gjatë vitit 2021, si dhe kërkesat për zgjatjen e afatit të masave të 

mbrojtjes, janë paraqitur nga magjistratë që ushtrojnë funksionin e prokurorit në prokuroritë e 

shkallës së parë Tiranë, Elbasan, Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Harta e kërkesave për mbrojtje 

fizike të paraqitura nga magjistratët prokuror gjatë vitit 2021, përkon me hartën e prokurorive 

më të mëdha dhe me aktivitet më të rëndë kriminal. Aktualisht janë në mbrojtje të veçantë 5 

magjistratë prokuror.Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka siguruar mbështetjen e nevojshme 

organizative e administrative për realizimin e funksionit dhe të detyrave të këtij komisioni. 

Komisioni ka marrë në shqyrtim kërkesat e paraqitura dhe, ka gjykuar për nevojën e sigurimit 

të mbrojtjes për magjistratin. Komisioni e ka ushtruar veprimtarinë e tij në mënyrë kolegjiale, 

sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara. Pjesëmarrja në mbledhjet e komisionit është 

e detyrueshme dhe këtu vlen të theksohet, se ka pasur korrektësi dhe bashkëpunim nga të gjithë 

anëtarët pjesë përbërëse e këtij Komisioni. Mbledhjet e komisionit kanë qenë përherë të 

vlefshme, me pjesëmarrjen në to gjithnjë të jo më pak se katër anëtarë të tij. Gjithashtu, 

vendimet e komisionit kanë qenë të vlefshme pasi janë miratuar nga të paktën tre anëtarë të 

pranishëm në mbledhje. Vendimet kanë qenë të arsyetuara duke përcaktuar edhe masat 

konkrete të mbrojtjes së veçantë, numrin e shoqëruesve personalë, kur është rasti, afatin, brenda 

të cilit sigurohet mbrojtja, si dhe masa të tjera, që lidhen me këtë mbrojtje.   

Vendimet e Komisionit për dhënien e mbrojtjes së veçantë fizike të prokurorëve ose zgjatjen e 

dhënies së mbrojtjes së veçantë kanë qenë me afat kohor 3-mujor, 6-mujor dhe 1-vjeçar. 

Vendimet e komisionit i janë njoftuar magjistratëve nëpërmjet drejtuesit të prokurorisë, ku 

ushtron funksionin, dhe strukturave përgjegjëse për mbrojtjen, dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Policisë së Shtetit për zbatim. 

Shpejtësia për shqyrtimin e kërkesave për mbrojtje të veçantë, bashkëpunimi me institucionet 

e tjera të ngarkuara me ligj për garantimin e mbrojtjes së veçantë të magjistratëve, sigurimi në 

kohë i informacionit të nevojshëm për vlerësim nga institucionet që janë të ngarkuara për 

marrjen e masave për të garantuar mbrojtjen fizike të magjistratëve prokuror, të familjes dhe 

të pasurisë së tyre, do të jenë edhe drejtimet që Komisioni vlerëson si prioritete të veprimtarisë 

së tij për vitin në vazhdim. 

 

2.5.2 Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin e ankesave kundër arkivimit të hetimit nga ana e 

ILD-së. 
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Në nenin 160, pika 13 të Ligjit për Qeverisjen, parashikohet se: “Për shqyrtimin e ankimeve 

kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e 

hetimit ndaj një prokurori, krijohet një komision i përkohshëm, i përbërë nga 2 anëtarë 

joprokurorë dhe 1 anëtar prokuror. Përbërja e këtij komisioni përcaktohet me short nën 

kujdesin e Kryetarit të Këshillit. Vendimet e komisionit të përkohshëm janë përfundimtare dhe 

nuk mund të apelohen para mbledhjes plenare të Këshillit”. 

Gjatë vitit 2021, pranë KLP-së kanë ardhur gjithsej 58 ankesa të shtetasve të ndryshëm kundër 

vendimit të arkivimit të ILD-së, për afërsisht 66 prokurorë të sistemit të prokurorisë (pasi ka 

patur raste që një ankesë ishte e drejtuar kundër një ose më shumë prokurorëve).  

Bazuar në Urdhrin Nr.10, datë 14.01.2021, të Kryetarit të KLP-së, për ngritjen e Komisionit të 

Arkivimit, ankesat e protokolluara pranë KLP-së janë trajtuar fillimisht nga Këshilltarët e 

Kabinetit të Kryetarit të KLP-së, dhe është marrë vendim nga Komisioni i Arkivimit për 

gjithsej 5 (pesë) ankesa të qytetarëve ndaj vendimit të Inspektorit për arkivimin e ankesës së 

tyre ndaj një prokurori.  

Me Urdhrin Nr.126, datë 30.06.2021, të Kryetarit të KLP-së, ankesat e paraqitura nga shtetasit 

e ndryshëm dhe praktika shoqëruese kundër vendimeve të ILD-së, me datë 08.06.2021 kanë 

kaluar pranë Komisionit të Arkivimit, (të rizgjedhur), si dhe për shqyrtim të ankesës dhe trajtim 

pranë Këshilltarëve të Njësisë së Mbështetjes së Komisioneve të KLP-së. 

Nga momenti i kalimit të trajtimit të ankesave nga Këshilltarët e Njësisë së Komisioneve janë 

trajtuar dhe marrë vendim nga Komisioni i Arkivimit, për gjithsej 35 (tridhjetepesë) ankesa të 

ardhura pranë KLP-së kundër vendimit të arkivimit të ankesës nga ILD-ja.  

Sa më sipër gjatë vitit 2021, janë marrë gjithsej 40 (dyzet) vendime ndaj ankesave të shtetasve 

nga Komisioni i Arkvimit. Në përgjithësi gjatë vendimmarrjes për ketë periudhë raportimi, 

Komisioni i Arkivimit ka vendosur, lënien në fuqi të Vendimit të Arkivimit të ankesës të marrë 

nga ILD-ja pasi e ka gjetur të drejtë, të bazuar në ligj dhe në prova vendimin e marrë nga 

Inspektori. 

Vlen për t’u theksuar fakti që ka patur vështirësi në punën e Komisionit të Arkivimit gjatë vitit 

2021, për arsye se ankesat kanë qenë të paplota pasi iu mungonte dokumentacioni shoqërues 

apo, vendimi i arkivimit të Inspektorit. Për këto arsye, vendimmarrja ka qenë më e ngadalshme, 

pasi Komisioni i Arkivimit ka qenë i detyruar t’i drejtohet ILD-së, për marrjen e kopjes së 

vendimit të arkivimit nga ana e Inspektorit. 

Gjithashtu ka patur disa raste që nuk ishte e mundur vendimmarrja e Komisionit të Arkivimit 

sipas nenit 160 pika 13 të Ligjit për Qeverisjen, pasi ankesa e paraqitur nga shtetasit ndaj një 

prokurori/ve ishte pa vendimmarrje të ILD-së dhe për këtë arsye, Komisioni i Arkivimit, bazuar 

në nenin 194, të Ligjit për Qeverisjen; nenin 24 të Kodit të Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë, ka përcjellë këto ankesa për trajtim dhe kompetencë bashkë me 

praktikën shkresore, pranë organit kompetent ILD-së. 

 

3. VEPRIMTARIA ADMINISTRATIVE DHE FINANCIARE E KËSHILLIT 
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3.1. Strukutra dhe organigrama e KLP-së. 
 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin Nr.36, datë 06.03.2019, “Për miratimin e strukturës 

organizative të administratës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, ka miratuar strukturën 

organizative, në përputhje me nenin 178, të Ligjit për Qeverisjen, ku janë përcaktuar qartë 

mënyra e organizimit dhe njësitë mbështetëse të administratës së KLP-së.  

Struktura organizative e Këshillit është e përbërë nga 65 punonjës. Në fund të vitit 2021, në 

Këshill ka pasur 62 punonjës faktik. 

Më poshtë paraqitet në mënyrë grafike struktura e Këshillit: 

 

 

 

 

3.2. Procesi i rekrutimit të nëpunësve civilë. 
 

Procedurat e rekrutimit të nëpunësve të KLP-së janë kryer sipas Ligjit Nr.152/2013, “Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.242, “Për plotësimin e 

vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, dhe Vendimit të 
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Këshillit të Ministrave Nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e 

provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar. 

Për plotësimin e vendeve të lira në Shërbimin Civil u përdorën këto procedura rekrutimi: 

1. Lëvizje paralele brenda së njëjtës kategori; 

2. Ngritje në detyrë; 

3. Pranim nga jashtë shërbimit civil. 

Gjatë vitit 2021 janë kryer procedurat e rekrutimit si vijon: 

 Numri i të rekrutuarve në shërbimin civil për periudhën Janar-Dhjetor 2021 është 9 

(nëntë). 

 Numri i të rekrutuarve i punonjësve administrativë për periudhën Janar-Dhjetor 2021 

është 3 (tre). 

 Numri i të rekrutuarve i funksionarëve politikë në Kabinetin e Kryetarit për periudhën 

Janar-Dhjetor 2021 është 1 (një). 

 

3.3. Buxheti i negociuar dhe alokuar për vitin 2021 
 

Buxheti vjetor i KLP-së është miratuar në përputhje me Ligjin Nr.137/2020, “Për buxhetin e 

vitit 2021”, i ndryshuar, Udhëzimin Nr.9, datë 20.03.2018 të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, dhe Udhëzimin plotësues Nr.4, 

datë 25.01.2021 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 

2021”, i ndryshuar. 

Burimi kryesor i financimit të KLP-së është buxheti i shtetit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk 

gjeneron të ardhura të tjera.  

 

Ligji për Buxhetin ka miratuar buxhetin vjetor për periudhën janar - dhjetor 2021: 

 

 

Entiteti 

Kod. Emër 

Institucioni 

Kapitull Llogaria Debiti Emërtimi Projektit 

1 1035001 KLP 1 6000000 94 676 Paga 

1 1035001 KLP 1 6010000 13 241 Sigurime shoqërore 

1 1035001 KLP 1 6020000 34 233 Shërbime 

1 1035001 KLP 1 2310000 17 000 Investime 

Totali     159 150  
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Gjatë vitit 2021 plani buxhetor dhe faktik ka qenë si më poshtë: 

 

NR. Zërat  e shpenzimeve JANAR - DHJETOR 2021 

Plan i rishikuar Fakt Realizimi % 

1 Paga 94 676 88 847 94% 

2 Sigurime shoqërore 13 241 11465 85% 

3 Mallra dhe shërbime 34 233 33 676 97% 

4 Investime 17000 16 908 99% 

 

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

periudhën Janar- Dhjetor 2021. 

 

 

 

Nga pasqyra e mësipërme rezulton se, buxheti për periudhën janar-dhjetor 2021 është realizuar 

në masën 95%, i ndarë si më poshtë: 
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 Paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore (600+601) realizuar 90%, kjo për faktin 

se në strukturën e KLP-së janë 5 prokurorë të komanduar në pozicionin e këshilltarit 

ligjore, në ndihmë të organeve të rivlerësimit kalimtar, që sipas Ligjit për Statusin, 

paguhen nga Prokuroria ku janë të emëruar. 

 Shpenzimet operative (602) realizuar 97%. 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. 

Gjithashtu, për arritjen e këtij rezultati, është transferuar një pjesë nga fondi i pagave, 

në fond për mallra dhe shpenzime operative. 

 Investimet publike (231) janë realizuar 99% e fondit të planifikuar, në zërat si më 

poshtë vijon: 

 Blerje automjete për anëtarët e KLP-së. 

 

3.4. Nevojat buxhetore 
 

  Buxheti PBA 2022- 2024 

Artikujt 2021 2022 2023 2024 

Paga (600-601) 107 917,0 119 917,0 119 917,0 119 917,0 

Korrente të tjera (602-606) 34 233,0 30 883,0 35 043,0 40 258,0 

Kapitale (230-232)  17 000,0 8 000,0 10 000,0 10 000,0 

Totali 164 000,0 158 800,0 164 960,0 170 175,0 

 

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 97 %. 

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-ja ka për pajisjen  me 

automjete për seicilin anëtar, si dhe për ndarje funksionale të ambjenteve të zyrave të 

administratës dhe mobilimin e tyre.  

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

të KLP-së, pasi ato lidhen drejtpërdrejtë me zbatimin e reformës në drejtësi, ku KLP-ja 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-së janë 

rrjedhojë e kostimit të funksioneve të Këshillit, bazuar në ushtrimin e këtyre funksioneve gjatë 

vitit 2021 e në vazhdim.  
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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.  

 

3.5. Proceset gjyqësore 
 

Gjatë periudhës Janar– Dhjetor 2021, pranë KLP-së po funksionon në mënyrë të plotë Njësia 

e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, me 3 (tre) nëpunës. Kjo e fundit ka ndjekur disa tipologji 

çështjesh ku KLP-ja ka qenë palë në gjykim. Njësia, në çështjet administrative ku është 

kundërshtuar vendimmarrja e KLP-së, është asistuar edhe nga Njësia e Mbështetjes së 

Komisioneve. Gjatë vitit 2021, gjithsej janë ndjekur 13 procese të rinj gjyqësorë, si dhe kanë 

vijuar 9 procese të mbartura prej viteve të mëparshme, si më poshtë: 

Çështje të reja për vitin 2021 

 

 

 

 Një prej detyrave të caktuara nga Ligji për Statusin për KLP, është verifikimi i pasurisë 

dhe figurës për kandidatët që konkurrojnë për t’u pranuar në Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, profili prokuror.  

 Gjatë procesit të verifikimit, KLP-ja ka marrë disa vendime ndalimi për pranimin e 

kandidatëve në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2020-2021 dhe për vitin akademik 2021-2022. Kandidatët e ndaluar i janë 

drejtuar Gjykatës Admini-strative të Apelit Tiranë, ku kjo e fundit, në 2 (dy) raste ka 

rrëzuar kërkesë padinë dhe në 1 (një) rast ka vendosur pranimin e saj. KLP-ja, sipas 

llojit të vendimmarrjes, ka ushtruar të drejtën e rekursit dhe kundërarekursit, brenda 

afateve ligjore. Për të treja vendimet, pritet që Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë 

të shprehet gjatë vitit 2022. 

 Në këtë raport, janë sqaruar në mënyrë të detajuar rastet e procedimeve disiplinore të 

shqyrtuara në KLP gjatë vitit 2021. Si rrjedhojë e një vendimmarrjeje gjatë procedimit 

Procese 
Gjyqësore

KLP

13 procese gjyqësore të rini 
gjate 2021

në të cilat KLP është palë e 
paditur

9 procese 
gjyqësore të 
mbartura, pa 
vendimarrje 

përfundimtare

(si palë e paditur në 8 
raste dhe

si palë e tretë në 1 
rast)
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disiplinor të një prokuroreje, ku KLP-ja ka vendosur rrëzimin e kërkesës së ILD-së, për 

procedimin disiplinor Nr.251/31, datë 21.07.2020, ky i fundit ka ushtruar ankim pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit.  

 Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me anë të vendimit Nr.86, datë 13.12.2021, ka 

vendosur pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Nga ana e KLP-së do të ushtrohet e 

drejta e rekursit pranë Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda afateve 

ligjore. 

 KLP-ja ka në fokus dhe për kompetencë ligjore karrierën e prokurorëve, ku ndër të 

tjera, gjatë vitit 2021, ka transferuar nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele 24 (njëzet 

e katër) prokurorë. Kjo procedurë ka filluar në fund të vitit 2020 dhe u konkludua gjatë 

vitit 2021. 

 Gjatë konkurrimit, 5 (pesë) kandidatë që kanë shprehur interesin dhe kanë aplikuar për 

t’u transferuar nëpërmjet lëvizjes paralele në prokurori të ndryshme, nuk kanë arritur të 

pranohen nga ana e KLP-së dhe për këtë arsye, kanë ushtruar ankimi pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit. Kjo e fundit, në 4 (katër) raste ka rrëzuar kërkesë padinë dhe 

në 1 (një) rast ka vendosur pranimin e saj. KLP-ja, ka ushtruar të drejtën e 

kundrarekursit, brenda afateve ligjore, pasi në dy raste paditësit i janë drejtuar Gjykatës 

së Lartë me Rekurs. Për të 2 (dy) vendimet, pritet që Kolegji Administrativ i Gjykatës 

së Lartë të shprehet gjatë vitit 2022. 

 Gjatë vitit 2021 e në vijim, KLP-ja ka qenë palë e paditur në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, në 3 (tre) çështje gjyqësore, që lidhen me detyrimin për 

pagesë kalimtare, të prokurorëve të larguar nga sistemi, me atë të dorëheqjes, ose për 

shkak të shkarkimit nga organet Vetting, si rezultat i procesit të rivlerësimit kalimtar.  

 Për 2 (dy) çështje, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë ka dalë me vendim 

përfundimtar, me pranimin e kërkesë padisë, kurse për çështjen e tretë, Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë e ka transferuar çështjen për kompetencë 

territoriale në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës.  

 KLP-ja, për një prej vendimmarrjeve të sipërcituara, ka ushtruar ankim në Gjykatën 

Admini-strative të Apelit, ndërsa për rastin tjetër nuk ka ndërmarrë asnjë veprim, pasi 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë i ka rrëzuar pretendimet që lidhen me 

KLP-në. Gjatë vitit 2022, pritet të ketë kërkesë padi të tjera me të njëjtin objekt gjykimi. 

 KLP-ja është thirrur si palë e paditur nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Tiranë, nga një prokuror i shkarkuar nga KLP-ja me masë disiplinore. 

 Ky i fundit ka kërkuar që KLP-ja të përmbushë detyrimin e saj ligjor për përcaktimin e 

trajtimit financiar për magjistratin deri në përfundimin e procedimit disiplinor në KPA-

së dhe marrjes së një vendimi të formës së prerë. Pritet vendimmarrja e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë për këtë çështje. 
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Çështje të mbartura 

 

Përveç këtyre çështjeve gjyqësore që kanë lindur gjatë vitit 2021, më poshtë do të sqarohen 

edhe çështjet e lindura që prej momentit të konstituimit të KLP-së dhe të përditësuara me të 

dhënat e vitit 2021, për të cilat nuk ka ende një vendimarrje përfundimtare nga gjykata. 

 Kërkesë-Padi e ngritur nga një Prokuror për shfuqizim të Vendimit të Këshillit në 

Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Për këtë çështje është vendosur moskom-

petencë funksionale (referuar kërkesës sonë) dhe kalim i akteve në KPA dhe Gjykatë 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

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

e Shkallës së Parë Tiranë e ka dërguar çështjen në Gjykatën e 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 

Administrative të Apelit dhe në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë. 

 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 e Korçës e ka dërguar çështjen në 

Gjykatën e Lartë për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës tokësore. Gjykata e Lartë ka 

vendosur të çojë çështjen në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur rrëzimin e kërkesë 

padisë. Paditësi ka ushtruar  ankim në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 Kërkesë-Padi nga ana e një prej nëpunësve të KLP-së, 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-së është ushtruar ankim në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe pritet shqyrtimi. 

 Kërkesë-Padi nga ana e një prej nëpunësve të KLP-së, 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 Këshillit. Për këtë çështje 

është ushtruar ankim pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë dhe pritet 

shqyrtimi. 

 Kërkesë-Padi e ngritur nga një prokuror me objekt “Shfuqizim vendimi të KLP-së 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 Këshillit. Nga ana e paditësit është ushtruar rekurs pranë Gjykatës së Lartë. Nga ana 

e KLP-së është ushtruar kundërarekurs pranë Gjykatës së Lartë. 
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 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. Nga ana e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë është 

pranuar kërkesë-padia, ku urdhërohet KLP-ja të ekzekutojë përkohësisht vendimin dhe 

të kryejë pagesën e dëmit jashtë-kontraktor në masën e pagës mujore bruto të 

magjistratit. Nga ana e KLP-së është ushtruar ankim i veçantë sa i takon ekzekutimit të 

përkohshëm, dhe veçmas ankim mbi themelin e çështjes. Pritet fillimi i gjykimit në 

Gjykatën Administrative të Apelit.  

 Kërkesë-Padi e ngritur nga një anëtar i KLP-së, ku palë e paditur është Këshilli i 

Ministrave dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndërsa KLP-ja 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-së deri më 18.12. 2018”. 

 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë vendosi “Rrëzimin e padisë së paditësit”, 

Ndaj këtij vendimi, anëtari i KLP-së ka ushtruar ankim pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit, Tiranë dhe pritet shqyrtimi. 

 

4. MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE TË KËSHILLIT  

 

4.1. Marrëdhëniet me Shkollën e Magjistraturës.  
 

KLP-ja, gjatë vitit 2021, ka vijuar bashkëpunimin me Shkollën e Magjistraturës, i cili ka qenë 

intensiv dhe i ngushtë, sikurse viti i mëparshëm. Ligji për Statusin dhe Ligji për Qeverisjen 

kanë parashikuar që, disa procese të rëndësishëm, duhet të kryhen në bashkëpunim me Shkollën 

e Magjistraturës, sikurse janë: 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.  

Caktimi në detyrë dhe emërimi i magjistratëve të rinj, profili prokuror, që kanë përfunduar 

Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës është një detyrë që ligji ia ka 

ngarkuar KLP-së. Prej momentit të konstituimit të KLP-së, janë caktuar në detyrë dhe emëruar 

18 prokurorë të rinj. Gjatë vitit 2021, nuk ka qenë e mundur emërimi i prokurorëve të rinj, për 

shkak të moscaktimit të kuotave përkatëse, që lidhen me periudhën tranzitore të hyrjes në fuqi 

të Ligjit për Statusin. 

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

Magjistraturës, miratoi Vendimin Nr.17, datë 27.01.2021, "Për përcaktimin e numrit të 
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kandidatëve magjistrat të profilit prokuror në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022", përkatësisht 25 kandidatë për prokurorë. 

Me vendimin Nr.82, datë 31.03.2021, KLP-ja, pas përcjelljes së listës së kandidatëve që 

plotësojnë kushtet ligjore, për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar, ka miratuar 

komentet dhe kundërshtimet e raportit të vlerësimit paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar 

për pranimin në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 

2021 - 2022 për profilin "prokuror". 

Me vendimin Nr.179, datë 03.06.2021, "Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022" ka filluar verifikimin e kandidatëve. 

Me vendimet mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar në 

programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022, 

KLP-ja ka përfunduar verifikimin e pasurisë dhe figurës së 25 (njëzet e pesë) kandidatëve. 

Për 23 (njëzet e tre) kandidatë, Këshilli vendosi lejimin e tyre për t’u pranuar në Programin e 

Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022. Për 1 (një) 

kandidat, Këshilli vendosi ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatit për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, në vitin akademik 2021-2022, si rezultat i tërheqjes nga kandidimi i këtij të 

fundit. Ndërsa, për kandidatin e fundit, Këshilli vendosi ndalimin e kandidatit për t’u pranuar 

në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

Aktualisht, çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, pasi 

kandidati i ndaluar ka ushtruar ankim, ndaj vendimit të Këshillit.  

KLP-ja, me vendimin Nr.60, datë 18.03.2021, “Për miratimin e listës së prokurorëve 

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

propozuar nga Shkolla e Magjistraturës, për aktivitetet trajnuese, për periudhën Prill-Korrik 

2021, ku janë angazhuar prokurorët me eksperiencën përkatëse për llojin dhe specifikat e 

seicilit trajnim. 

 

4.2. Marrëdhëniet me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë për Europën dhe Punët e 

Jashtme  
 

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.823, datë 24.12.2021 ka miratuar Strategjinë Ndërsek-

toriale të Drejtësisë, Planin e saj të Veprimit dhe Pasaportën e Indikatorëve, për periudhën 

2021-2025, për të cilin, MD-ja është institucion koordinues. 

Për këtë dokument të rëndësishëm strategjik, nga ana e KLP-së është dhënë dy herë mendim, 

në funksion të përmirësimit dhe funksionalitetit në praktikë të tij, në muajt Gusht dhe Nëntor 

2021. 

Si pjesë e Grupit të Punës, KLP-ja ka raportuar në mënyrë të rregullt çdo muaj, për 

Përmbledhjen Ekzekutive të Reformës në Drejtësi, si dhe ka kryer raportime narrative dhe 

tabelore për periudhat Janar-Mars dhe Prill- Qershor 2021. Pritet të kryhet raportimi vjetor, pas 
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një takimi teknik që do të mbahet në MD, sipas modelit të Strategjisë së Re, të miratuar me 

Vendimin e sipërcituar. 

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

dhe MEPJ-në, 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 periudhën 14.04.2021-03.06.2021. 

Gjatë vitit 2021, është zhvilluar edhe Nënkomiteti i Stabilizim Asociimit për Kapitullin 23, më 

datë 9-10 Dhjetor 2021. Nga ana e KLP-së është raportuar në mënyrë të detajuar për 

veprimtarinë e këshillit, si dhe është dhënë informacion shtesë për pyetjet e dërguara nga ana 

e Komisionit Europian. 

Nga ana e Nënkomitetit, për KLP-në është lënë rekomandimi për plotësimin me akte 

nënligjore, lidhur me ngritjen në detyrë të prokurorëve, si dhe bashkëpunim më të ngushtë me 

Prokurorin e Përgjithshëm, lidhur me vlerësimin e punës së prokurorëve. 

Sa i përket Komitetit të Stabilizim Asociimit, ky i fundit pritet të mbahet më datë 15.02.2022. 

Edhe në këtë takim, KLP-ja do të përgatisë informacionin, sipas kërkesave të Komisionit 

Europian. 

Sa i përket Raportit të Progresit, miratuar nga Komisioni Europian më datë 19.10.202113, në 

këtë raport thuhet se KLP-ja ka vijuar me procedurën e ngritjes në detyrë të prokurorëve, por 

nga ana tjetër duhet të sigurojë një bashkëpunim më të ngushtë me Prokurorin e Përgjithshëm, 

në mënyrë sa më transparente.  

KLP-ja, sipas këtij raporti, duhet të finalizojë rregullat dhe procedurat e vlerësimit të 

prokurorëve. 

Lidhur me transparencën e vendimmarrjeve në këshill, Raporti i Progresit shprehet se KLP-ja 

ka publikuar në mënyrë të rregullt vendimet e tij, dhe procesverbalet e mbledhjeve plenare.  

Për bashkëpunimin me Shkollën e Magjistraturës, Raporti thekson se cilësia e Programit të 

Formimit Fillestar dhe atij Vazhdues është përmirësuar. KLP-ja, nga ana e saj, në bashkëpunim 

me Shkollën e Magjistraturës, ka miratuar kalendarin e trajnimeve për vitin akademik 2020-

2021. 

Bashkëpunimi me MD-në ka vijuar edhe për Planin Kombëtar për Integrimin Europian. KLP-

ja nga ana e saj, ka raportuar gjerësisht më datë 13.12.2021 për PKIE 2022-2024. Ky raportim 

ka mbuluar veprimtarinë e Këshillit për vitin 2021. 

Duke qenë se fokusi aktual, në funksion të bashkëpunimit ndërinstitucional, është integrimi 

europian, KLP-ja ka raportuar për MD-në edhe për monitorimin e rekomandimeve të 

Komisionit Europian, Komitetit të Stabilizim Asociimit dhe Nënkomitetit për Kapitullin 23. 

Për vitin 2021, KLP-ja ka raportuar për periudhat: Prill-Qershor, Korrik-Shtator dhe Tetor-

Dhjetor 2021. 

 

                                                           
1313 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/albania-report-2021_en 
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4.3. Marrëdhëniet me Prokurorinë e Përgjithshme 
 

Prokurori i Përgjithshëm, gjatë vitit 2021, ka thirrur 2 (dy) herë Mbledhjen e Përgjithshme të 

Prokurorëve, tek të cilat, prokurorët e të gjitha zyrave të prokurorive patën të drejtën për të 

votuar për 5 (pesë) anëtarët e rinj prokurorë të KLP-së, duke vënë në dukje bashkëpunimin mes 

dy institucioneve, zbatimin e detyrave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi dhe arritjen e 

eficiencës maksimale në vendimmarrjen e këshillit. 

Bazuar në pikën 2, të nenit 105, të Ligjit Nr.97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e 

Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, ku përcaktohet se, “Prokurori i Përgjithshëm dhe 

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme raportojnë, të paktën një herë në vit, në Këshillin e Lartë 

të Prokurorisë lidhur me ecurinë e veprimtarisë së strukturave përkatëse”, më datë 27 Maj 

2021, pranë KLP-së raportoi Prokurori i Përgjithshëm, lidhur me veprimtarinë e sistemit të 

prokurorisë gjatë vitit 2020. 

Prokurori i Përgjithshëm paraqiti në mënyrë të përmbledhur raportin mbi veprimtarinë e 

sistemit të prokurorisë gjatë vitit 2020 duke u fokusuar kryesisht në administrimin dhe 

funksionimin e saj. Një vëmendje e veçantë iu kushtua rritjes së efikasitetit të prokurorisë në 

hetimin e çështjeve që kanë të bëjnë me pastrimin e produkteve të veprave penale dhe 

konfiskimit të aseteve të krimit, rolit të Prokurorisë së Përgjithshme në miratimin e hartës së re 

gjyqësore, hartimit dhe ndjekjes së politikave penale, sistemit elektronik të menaxhimit të 

cështjeve penale dhe propozimeve të Prokurorit të Përgjithshëm për rishikimin e ndarjes së disa 

kompetencave midis KLP-së dhe Prokurorit të Përgjithshëm në funksion të rezultateve të 

prokurorisë në luftën kundër krimit.  

Raportimi për veprimtarinë e sistemit të prokurorisë u krye për herë të parë nga Prokurori i 

Përgjithshëm dhe pritet që të kryhet në mënyrë periodike/vjetore, sipas përcaktimit të nenit të 

sipërcituar. 

 

4.4. Marrëdhëniet me institucionet e rivlerësimit 
 

KLP-ja 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. 

Në funksion të procesit të rivlerësimit kalimtar, Komisioni i Vlerësimit ka përgatititur edhe 

gjatë vitit 2021, raportet e aftësive profesionale të prokurorëve, i asistuar 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-së.  

Aktualisht në KLP janë ende të komanduar 5 prokurorë, ndërsa për 1 prokuror është ndërprerë 

periudha e komandimit para përfundimit të afatit, pasi me vendimin Nr.137, datë 27.04.2021, 

ky prokuror është caktuar në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Tiranë. 
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Për vitin 2021, KLP-ja në bashkëpunim me KPK-në, ka marrë pjesë në hedhjen e shortit për 

përzgjedhjen në mënyrë rastësore të pesë dosjeve hetimore dhe tërheqjen e akteve dhe që lidhen 

me këto dosje për prokurorë në prokuroritë pranë gjykatave të Shkallës së Parë dhe të Apelit. 

Pas përzgjedhjes së akteve, Komisioni ka administruar formularin e vetëdeklarimit, 3 (tre) 

dokumente ligjore të përzgjedhura nga vetë subjekti i rivlerësimit, si edhe dokumente të tjera 

që shoqërojnë formularin e vetëdeklarimit. Po ashtu, janë administruar 5 (pesë) dosje penale, 

të përzgjedhura sipas një sistemi objektiv dhe rastësor, janë kërkuar dhe janë marrë të dhënat 

nga 23 prokuroritë, Drejtoria e Përgjimeve të Telekomunikimit dhe Marrëdhënieve me 

Shërbimet Informative dhe Zyra e Informacionit të Klasifikuar, Sektori i Protokoll-Arkivit, si 

dhe nga burimet arkivore të Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun 

në Prokurorinë e Përgjithshme, të cilat i janë venë në dispozicion KPK-së dhe ONM-së. 

KLP-ja ka miratuar dhe dorëzuar pranë KPK-së për vitin 2021, 52 raporte për vlerësimin e 

aftësive profesionale të prokurorëve, së bashku me materialet që kanë shërbyer për përgatitjen 

e tyre. 

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

me vendim për mbarimin e statusit të magjistratit për 7 prokuror. KLP-ja ka përcjellë pranë 

organeve të rivlerësimit, KPK-së ose KPA-së, në varësi të fazës në të cilën ndodhej prokurori, 

vendimin për deklarimin e mbarimit të statusit, në mënyrë që këto organe të merrnin vendim 

për pushimin e procesit të rivlerësimit. 

 

4.5. Marrëdhëniet me Kuvendin 

  

Më datë 14.06.2021, Kryetari i KLP-së, Z. Gent Ibrahimi paraqiti para Kuvendit, raportin e 

veprimtarisë së KLP-së për vitin 2020. Ky raport u prezantua dhe diskutua më parë nga 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut më datë 02.06. 

2021. 

Nga ana e Kuvendit, raporti u prit pozitivisht sikurse reflektohet nga Rezoluta e miratuar prej 

tij, më datë 14.06.2021. 

 

Kuvendi vlerësoi: 

 Punën e KLP-së për hartimin dhe miratimin e një serie aktesh nënligjore normative, me 

ndikim të përgjithshëm detyrues për të gjithë prokurorët, sipas përcaktimeve të Ligjit 

për Qeverisjen; 

 Veprimtarinë e KLP-së për plotësimin e vakumeve të krijuara në sistemin e drejtimit të 

prokurorive, si pasojë e shkarkimit të drejtuesve të prokurorive gjatë procesit të 

rivlerësimit kalimtar; 

 Punën e KLP-së për rregullimin e disa aspekteve të veprimtarisë së prokurorëve, 

nëpërmjet miratimit të rregulloreve të ndryshme dhe vendimeve përkatëse; 

 Punën e KLP-së për vlerësimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit 

kalimtar dhe rëndësinë e kryerjes së këtij procesi në një kohë sa më të arsyeshme; 
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 Kontributin e dhënë nga KLP-ja nëpërmjet opinioneve dhe sugjerimeve në procesin e 

hartimit të legjislacionit dhe/ose përmirësimin e tij, etj. 

 

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

pak se një herë në vit. Gjatë vitit 2021, KLP-ja ka raportuar zyrtarisht dhe ka përcjellë 

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

vitin 2020”, për periudhën Janar-Tetor 2021.  

 

5. TRANSPARENCA INSTITUCIONALE E KËSHILLIT 

 

5.1.     Procesi transparent ndaj mediave dhe publikut 
 

Si një nga aspektet e rëndësishme në përmbushjen e detyrimit ligjor për transparencën 

institucionale, komunikimi publik mes një institucioni dhe publikut, përfshirë këtu, median, 

institucionet e tjera publike, organizatat, përfaqësitë ndërkombëtare, etj, është kthyer në një 

domosdoshmëri në mbulimin e veprimtarisë së një institucioni. Në sistemin e drejtësisë, e atë 

të prokurorisë më në veçanti, tanimë komunikimi me publikun dhe median është kthyer në një 

mision. Me miratimin dhe më pas jetësimin e Reformës në Drejtësi, besimi ndaj publikut në 

sistemin e drejtësisë, është shndërruar në kryefjalë të diskursit shoqëror, politik dhe 

institucional.  

Thënë kjo, KLP-ja e konsideron tejet të rëndësishme ekzistencën e një praktike komunikimi 

transparente mes tij dhe publikut dhe mediave. KLP-ja, gjatë gjithë vitit 2021, ka pasqyruar me 

transparencë dhe përgjegjësi të plotë, të gjithë veprimtarinë e saj, duke përmbushur kështu edhe 

detyrimet ligjore që burojnë nga  Ligji Nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit”, duke 

pasqyruar brenda afateve ligjore veprimtarinë e Këshillit në kanalet e tij të komunikimit.  

Në këtë kontekst, pavarësisht kushtëzimeve logjistike, si pasojë e masave të marra për 

parandalimin e përhapjes së Covid-19, të cilat kanë vazhduar edhe gjatë vitit që lamë pas,  KLP-

ja është kujdesur që media, publiku dhe të gjithë të interesuarit, të kenë akses në informacionin 

sa i takon veprimtarisë së tij, përmes platformës on-line. Kështu, të gjitha mbledhjet plenare 

apo edhe seancat dëgjimorë kanë qenë të aksesueshme on-line. Në respektim edhe të 

bashkëpunimit me institucionet dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, platforma e 

komunikimit institucional on-line ka qenë e aksesueshme edhe për të ftuarit përfaqësues nga 

institucione si MD, Prokurori i Përgjithshëm apo edhe programet e monitorimit OPDAT dhe 

EURALIUS.  

Gjithashtu, në kuadër të komunikimi transparent me publikun dhe median, në faqen zyrtare të 

Këshillit janë pasqyruar të gjitha takimet, intervistat apo edhe aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 

2021, ku mund të përmendim mes tyre: Mbledhja e Përbashkët Vjetore mes KLP-së dhe KLGJ-

së, Ceremonia e organizuar me rastin e përfundimit të projektit EURALIUS në Shqipëri, 

Ceremonia përkujtimore me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, trajnimi mbi standardet 

etike të prokurorëve i zhvilluar nga OPDAT dhe KLP etj. 
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Si një urë e fortë ndërlidhëse dhe shkëmbimi mesazhesh, komunikimi mes Këshillit dhe medias 

ka qenë gjithnjë i hapur dhe transparent. KLP-ja e ka cilësuar gjithnjë bashkëpunuese marrë-

dhënien me median dhe mbulimin mediatik që ajo i ka bërë punës së Këshillit, si një suport të 

pazëvendësueshëm.  

Në këtë kuadër, vlen për t’u përmendur interesimi dhe mbështetja që media i ka dhënë këtij 

institucioni duke pasqyruar, jo vetëm veprimtarinë e tij, por edhe intervistat dhe takimet e 

shpeshta të kreut të KLP-së, z. Gent Ibrahimi përgjatë vitit 2021, si për shembull:  Vizitën e 

punës në Gjykatën Kushtetuese Federale Gjermane dhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut (GJEDNJ); takimet me delegacionin Armen në kuadër të vizitës studimore në 

institucionet e drejtësisë në Shqipëri dhe kryeinspektorët e Rumanisë dhe Portugalisë; fjalën e 

Z. Ibrahimi në takimin e organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, mbi monitorimin e 

institucioneve të drejtësisë; në Konferencën “5 vite nga Reforma në Drejtësi” etj.  

 

5.2. 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 nga ana e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, gjatë vitit 2021 ka garantuar akses të plotë të 

informacionit për publikun, pa pagesë dhe të aksesueshëm nga të gjithë. 

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 është 

publikuar në faqen zyrtare të KLP-së.  

Sipas këtij Urdhri, është përshtatur “Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve on-line”, në 

përputhje edhe me kushtet teknike të faqes zyrtare. Në këtë kategori janë publikuar kërkesat 

për informacion të ardhura në adresë të Këshillit gjatë gjithë vitit 2021. KLP-ja është siguruar 

që të përgjigjet brenda afateve ligjore për të gjitha kërkesat për informacion që kanë ardhur në 

adresë të tij, nga subjektet mediatike, por edhe të interesuar të tjerë, si qytetarë, organizata 

jofitimprurëse apo institucione të tjera. 

Së fundi, janë rishikuar gjithashtu edhe disa rubrika të tjera të faqes zyrtare të internetit të KLP-

së, të cilat kanë të bëjnë me një prezantim më të gjerë më anëtarët e Këshillit dhe Strukturën 

Organizative të tij, Struktura e Pagave, Detajimi i Buxhetit, Projekt-Buxheti Afat-Mesëm 

(2020-2022), Kuadrin Ligjor, si dhe Raportet vjetore dhe Institucionet e Bashkëlidhura.  

6. KONKLUZIONE  

 

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

Prokurorisë për vitin 2020”. 
 

Në datë 14.06.2020, Kuvendi ka miratuar Rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së KLP-së 

për vitin 2020, për ecurinë e së cilës ka raportuar në vazhdimësi. Bazuar në rekomandimet e 

Rezolutës, Kuvendi i Shqipërisë nxit KLP-në:  
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1. Të veprojë me ritme të shpejta për adresimin e zgjidhjeve të problematikave në 

sistemin e prokurorisë, veçanërisht në reduktimin e emërimeve të përkohshme. 

KLP-ja për periudhën Janar - Dhjetor 2021, në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë së 

drejtuesve të zyrave të prokurorive, ka emëruar 12 (dymbëdhjetë) drejtues në këto prokurori. 

Deri në vitin 2020, vakancat për këto pozicione janë plotësuar nëpërmjet procedurës së caktimit 

të përkohshëm. Gjithashtu, përgjatë vitit 2021, janë transferuar nëpërmjet lëvizjes paralele 

24 prokurorë. 

Të dy këto procedura kanë filluar në fund të vitit 2020 dhe po konkludohen gjatë vitit 2021. 

Përfundimi i këtyre procedurave do të sjellin qëndrueshmëri të sistemit prokurorial dhe për 

rrjedhojë edhe, një sistem më efecient dhe efikas.  

Këto procedura përmbushin rekomandimin e lënë nga Kuvendi, garantojnë një sistem të 

qëndrueshëm prokurorial, si dhe karrierën e denjë të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. 

 

2. Të bashkëpunojë me Prokurorin e Përgjithshëm me qëllim ndjekjen e zbatimit të 

udhëzimeve me karakter të përgjithshëm nga prokurorët e të gjitha niveleve. 

Bazuar në pikën 2, të nenit 105, të Ligjit për Prokurorinë, ku përcaktohet se, “Prokurori i 

Përgjithshëm dhe Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme raportojnë, të paktën një herë në vit, në 

Këshillin e Lartë të Prokurorisë lidhur me ecurinë e veprimtarisë së strukturave përkatëse”, 

më datë 27 Maj 2021, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka raportuar Prokurori i 

Përgjithshëm, lidhur me veprimtarinë e sistemit të prokurorisë gjatë vitit 2020. 

Përmes këtij raportimi, përveçse është ezauruar një detyrim ligjor, janë trajtuar para KLP-së 

arritjet e zyrave të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm, si dhe problematikat që kanë 

hasur gjatë vitit 2020. 

Për periudhën Janar-Dhjetor 2021, sa i përket bashkëpunimit me Prokurorin e Përgjithshëm për 

udhëzimet me karakter të përgjithshëm, nuk ka zhvillime për periudhën e raportimit. 

 

3. Të vazhdojë t’i kushtojë rëndësi komunikimit me publikun për veprimtarinë e 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19, mbledhjet plenare të 

KLP-së janë zhvilluar pjesërisht online dhe pjesërisht me prezencën e anëtarëve në sallën e 

mbledhjeve plenare. Regjistrimi audio i mbledhjeve plenare është publikuar brenda 24 orëve 

në faqen zyrtare të internetit të KLP-së, sipas parashikimeve ligjore në fuqi. 

Mbledhjet plenare janë ndjekur rregullisht nga përfaqësuesit e MD dhe programeve të 

asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT. 
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KLP-ja, në kuadër të komunikimit të vazhdueshëm me publikun dhe për transparencë të çdo 

vendimmarrjeje, 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.  

Në muajin Dhjetor 2021, kryetari i KLP-së ka miratuar Formularin e Akreditimit për 

përfaqësuesit e mediave, grupeve të interesit dhe subjekteve të ndryshme që duan të 

akreditohen për të marrë pjesë në seancat plenare (përfshirë seancat dëgjimore në procedimet 

disiplinore) të KLP-së, në prani fizike ose online. 

KLP-ja,  për periudhën Janar - Dhjetor 2021 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.  

 

4. 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. 

 

KLP-ja i ka kushtuar rëndësi të veçantë bashkëpunimit efektiv me organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë, si dhe me institucionet e tjera shtetërore me qëllim zbatimin e duhur dhe 

me cilësi të reformës në drejtësi.  

Për periudhën Janar - Dhjetor 2021, KLP-ja ka bashkëpunuar me ILD-në, Shkollën e 

Magjistraturës, MD-në, por edhe me organet e rivlerësimit kalimtar. 

Me qëllim forcimin e marrëdhënieve institucionale dhe trajtimin e procedimeve disiplinore të 

propozuara nga ILD-në, KLP-ja vijuar bashkëpunimin e ngushtë me këtë të fundit.  

Në datë 7 korrik 2021, në prani të anëtarëve të komisioneve disiplinore të KLP-së dhe KLGJ-

së, si dhe përfaqësuesve të ILD-së dhe ekspertë të Misionit EURALIUS dhe Zyrës Tejoqeanike 

të Zhvillimit, Asistencës dhe Trajnimit Prokurorial (OPDAT), u zhvillua një takim me qëllim 

unifikimin e procedurave disiplinore. 

Po ashtu, në zbatim të detyrimeve të nenit 170, të Ligjit për Qeverisjen, më datë 29 dhjetor 

2021 u zhvillua mbledhja e parë e përbashkët e KLP-së me KLGJ-në14, me synim koordinimin 

më  mirë të punës në çështje me interes të përbashkët dhe me ndjeshmëri për publikun dhe 

median. 

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

takimet me karakter teknik, në kuadër të zbatimit të angazhimeve ndërkombëtare apo 

strategjive kombëtare, për MD-në dhe MEPJ-në, si më poshtë vijon:  

o Raport-progresit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian; 

o Për Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë; 

                                                           
14 https://klp.al/2021/12/29/klp-dhe-klgj-organizuan-mbledhjen-e-pare-te-perbashket-vjetore/  

https://klp.al/2021/12/29/klp-dhe-klgj-organizuan-mbledhjen-e-pare-te-perbashket-vjetore/
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o Për Strategjinë për Drejtësinë për të Mitur; 

o Për Kontratën Sektoriale “BE për Reformën në Drejtësi”; 

o Për Planin Kombëtar për Integrimin Europian; 

o Për Planin për Monitorimin e Zbatimit të Rekomandimeve të Raportit të Komisionit 

Evropian për vitin 2020, si dhe rekomandimet e dala nga Komiteti i Stabilizim 

Asociimit dhe Nënkomiteti “Drejtësia, Liria, Siguria”, të cilin e monitorojmë në 

periudha 3-mujore. 

Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional KLP-ja 15  ka bashkëpunuar me 

Ministrin e Brendshëm dhe me Ministrin e Drejtësisë, për miratimin e disa udhëzimeve të 

përbashkëta si: 

o Udhëzim “Për kushtet, rregullat, procedurat dhe mënyrat e zbatimit të programit të 

mbrojtjes, kriteret dhe procedurat për ruajtjen, administrimin dhe klasifikimin e 

informacionit për programin e mbrojtjes”; 

o Udhëzim “Për rregullat dhe procedurat e zbatimit të programit të mbrojtjes së 

bashkëpunëtorëve të drejtësisë”; 

o Udhëzim “Për rregullat e hollësishme, për detyrat, përgjegjësitë, format dhe 

procedurat e bashkërendimit e të informimit, ndërmjet institucioneve”. 

 

5. Të informojë vazhdimisht Kuvendin e Shqipërisë për problematikat e hasura në 

sistemin e prokurorisë, duke rekomanduar edhe zgjidhjet përkatëse. 

Në mbështetje të Vendimit të Kuvendit Nr.134/2018, “Për miratimin e manualit të monitorimit 

vjetor dhe periodik”, Pjesa e parë, II, pika 1 “Informimi periodik”, germa a), KLP-ja përcjell 

informacion në lidhje me nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga Kuvendi, sipas 

Rezolutës së miratuar prej tij.  

Në muajin nëntor 2021, në përgjigje të kërkesës së Kuvendit, KLP-ja ka kthyer përgjigje duke 

informuar mbi masat e nevojshme financiare dhe administrative lidhur me rishikimin e Projekt-

buxhetit të vitit 2022 dhe parashikimin e fondeve shtesë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë 

për respektimin e detyrimit kushtetues të kryerjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, pas 

përfundimit të mandatit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në muajin Qershor 2022. Pritet 

vendimmarrja e Kuvendit, nëse do të miratojë ndryshimet kushtetuese që synojnë zgjatjen e 

mandatit të KPK-së.   

Sipas Rezolutës së cituar më sipër, Kuvendi i Shqipërisë për vitin 2021 kërkon nga Këshilli i 

Lartë i Prokurorisë: 

 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, në zbatim të vendimit të Kuvendit 

                                                           
15  Shih për më tepër Vendimin Nr.67, datë 26.03.2021, “Për udhëzimet e përbashkëta midis Ministrit të 

Brendshëm, Ministrit të Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë”. 
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Nr.6, datë 28.1.2021. 

Prokuroria e Posaçme përbëhet aktualisht nga 17 anëtarë. Tetë prej tyre janë emëruar gjatë vitit 

2019, pesë të tjerë janë emëruar gjatë periudhës Janar-Shtator 2020. Katër prokurorë të tjerë 

janë emëruar gjatë periudhës Korrik-Dhjetor 2021. 

Me Vendimin Nr.6/2021, të Kuvendit të Shqipërisë, u miratua numri i përgjithshëm i 

prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, prej 20 

(njëzet) prokurorë. 

Me vendimin Nr.163, datë 18.05.2021, “Për shpalljen e 2 (dy) vendeve vakante për ngritjen në 

detyrë të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar”, KLP-ja shpalli fillimin e procedurave për plotësimin e këtyre dy vendeve vakante.  

Me vendimin Nr.195, datë 09.06.2021, “Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë 

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë 

kushtet ligjore”, KLP-ja miratoi kandidatët që plotësonin kushtet ligjore dhe që do të vazhdonin 

garën e mëtejshme për prokuror pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit 

të Organizuar. 

Më datë 23.07.2021, KLP-ja organizoi intervistat me kandidatët që plotësonin kushtet ligjore, 

konkretisht Z. Adnan Xholi dhe Znj. Dorina Bejko. 

Me vendimin Nr.242, datë 23.07.2021, “Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për 

prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”, 

KLP-ja renditi Z. Adnan Xholi të parin dhe më tej Znj. Dorina Bejko. 

Me Vendimet Nr.243 dhe 244, datë 23.07.2021, u emëruan Z. Adnan Xholi dhe Znj. Dorina 

Bejko prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, 

për një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. 

Në përmbushje të rekomandimit të Kuvendit, në zbatim të vendimit të Kuvendit Nr.6, datë 

28.1.2021, me të cilin u vendos se numri i përgjithshëm i prokurorëve të SPAK-ut të jetë 20, 

KLP-ja, me vendimin Nr.319, datë 04.10.2021, shpalli dy vakanca të tjera për prokurorë të 

SPAK-ut. Për këtë shpallje, kanë shprehur interesin tre kandidatë, për të cilët Komisioni i 

Posaçëm do të kryejë së shpejti verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për të kandiduar si 

prokurorë të SPAK-ut. 

Me vendimin Nr.356, datë 03.11.2021, “Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë 

pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët 

plotësojnë kushtet ligjore”, KLP-ja miratoi kandidatët që plotësoni kushtet ligjore dhe që do të 

vazhdonin garën e mëtejshme për prokuror pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar. 

Më datë 13.12.2021, KLP-ja organizoi intervistat me kandidatët që plotësonin kushtet ligjore, 

konkretisht Z. Elvin Gokaj, Z. Alfred Shehu dhe Znj. Sonila Muhametaj (Domi).  
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Me vendimin Nr.386, datë 13.12.2021, “Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për 

prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”, 

KLP-ja renditi Z. Elvin Gokaj të parin, dhe më tej, Z. Alfred Shehu dhe Znj. Sonila Muhametaj 

(Domi). 

Me vendimet Nr.387 dhe 388, datë 23.07.2021, u emëruan Z. Elvin Gokaj dhe Z. Alfred Shehu 

prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për 

një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. 

Aktualisht, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përbëhet nga 

17 (shtatëmbëdhjetë) prokurorë nga numri i përgjithshëm prej 20 (njëzet) prokurorë. 

 

 Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, të miratohen rregullat e 

përbashkëta për bashkimin e procedimeve në rastin kur një gjyqtar dhe një 

prokuror janë përfshirë në të njëjtën shkelje.  

Sa i përket miratimit të rregullave të përbashkëta për bashkimin e procedimeve në rastin kur 

një gjyqtar dhe një prokuror janë të përfshirë në të njëjtën shkelje, nuk ka zhvillime për 

periudhën e raportimit. 

Legjislacioni i miratuar në kuadër të Reformës në Drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme 

konceptuale dhe procedurale në hetimin dhe procedimin disiplinor të magjistratëve. Nevoja për 

unifikimin e procedurave disiplinore ka qenë në fokus të takimit të zhvilluar në datë 7 korrik 

2021, të përfaqësuesve të disa prej institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë, 

respektivisht, të anëtarëve të komisioneve disiplinore të KLP dhe KLGJ, si dhe përfaqësuesve 

të ILD. Në takim merrnin pjesë edhe ekspertë të Misionit EURALIUS dhe Zyrës së OPDAT.  

Në këtë takim u diskutua mbi rëndësinë që ka bashkëpunimi mes tyre për zgjidhjen e 

problemeve të hasura në praktikë, shkëmbimin e temave që mund të objekt i inspektimeve 

tematike, shmangien e dublimit të procedurave disiplinore mes tyre dhe institucioneve të 

rivlerësimit kalimtar (vettingut), nevojës për miratimin e rregullores së përbashkët për 

bashkimin e procedimeve disiplinore, vështirësitë që ka shkaktuar procesi i rivlerësimit 

kalimtar në funksionimin e sistemit të drejtësisë, raste konkrete me efekt të ndjeshëm në 

reduktimin e kostove dhe mirë-menaxhimin e sistemit, lehtësimin e procedurave të 

komunikimit dhe përcjelljes së dokumentacionit mes tyre, mundësinë e takimeve periodike mes 

tyre, etj. 

Në takim u identifikuan problematika me interes të përbashkët që kanë dalë gjatë zbatimit të 

ligjit, si dhe nevoja për zbatimin e standardeve uniforme, për të garantuar një proces të rregullt 

disiplinor.  

Miratimi i rregullores së përbashkët për bashkimin e procedimeve disiplinore mes KLP-së dhe 

KLGJ-së, në përputhje me nenin 140, të Ligjit për Statusin është prioritet për punën e KLP-së 

gjatë vitit 2022.  
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 Forcimin e marrëdhënieve institucionale me Inspektoratin e Lartë të 

Drejtësisë, me qëllim trajtimin në afate të arsyeshme të procedimeve disiplinore 

për prokurorët. 

 

Për periudhën Janar - Dhjetor 2021, nga ana e ILD-së kanë ardhur gjithsej 5 (pesë) kërkesa 

për fillim procedimi disiplinor. Nga këto 5 (pesë) kërkesa, KLP-ja ka arritur të dalë me 

vendimmarrje përfundimtare për 3 (tre) prej tyre, ndërsa për 2 (dy) të tjerat, pritet që 

vendimmarrja të arrihet në fillim të vitit 2022. Për më shumë informacion, mbi këto 

vendimmarrje, sqarojmë më poshtë si vijon: 

KLP-ja ka shqyrtuar 3 (tre) kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor për 3 magjistratë si dhe 

ka marrë masat disiplinore përkatëse. Sa i përket kërkesës së parë, më datë 31.03.2021, KLP-

ja vendosi pranimin e kërkesës së ILD-së dhe shkarkimin nga detyra të një prokurori; për 

kërkesën e dytë 17.11.2021, KLP-ja ka pranuar kërkesën e ILD-së dhe ka dhënë masën 

disiplinore “Vërejtje publike”; ndërsa, për kërkesën e tretë, më datë 17.12.2021, KLP-ja ka 

pranuar kërkesën dhe ka dhënë masën disiplinore “Shkarkim nga detyra”.  

Gjatë periudhës në fjalë, ILD-ja ka paraqitur 2 (dy) kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor 

për 3 magjistratë të tjerë, si dhe ka propozuar marrjen e masave disiplinore “Shkarkim nga 

detyra” dhe “Vërejtje publike”. Kërkesat e mësipërme do të trajtohen  nga KLP-ja dhe 

komisioni disiplinor, në përputhje me procedurat dhe afatet përkatëse ligjore dhe nënligjore, si 

dhe pritet një vendimmarrje përfundimtare gjatë vitit 2022. 

Në përputhje me parashikimet ligjore, në datë 13.09.2021, KLP-ja është njoftuar nga ILD-ja 

me vendimin për fillimin e hetimit disiplinor ndaj 1 (një) magjistrateje, për shkelje të 

mundshme disiplinore të parashikuara nga Ligji Nr.96/20216, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Pritet një vendimmarrje nga ana e ILD-

së, nëse do të përfundojë dhe mbyllë hetimit disiplinor ndaj magjistrates, ose nëse do të 

propozojë fillimin e procedimit disiplinor dhe dhënien e një mase disiplinore të caktuar, gjatë 

vitit 2022. 

Gjithashtu, gatë vitit 2021, Komisioni Disiplinor ka trajtuar 3 (tre) kërkesa për pezullimin nga 

detyra të magjistratëve prokurorë pasi, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit 

ka filluar ndaj tyre procedimin penal për vepra penale si “Shpërdorim detyre” apo “Korrupsion 

pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”16.  

 

 Përfundimin dhe miratimin e raporteve për verifikimin e pasurisë dhe figurës 

së kancelarëve në detyrë në prokuroritë pranë gjykatave të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

 

Me Vendimet Nr.34-37, datë 27.01.2021, “Mbi verifikimin e figurës, pasurisë dhe plotësimit 

të kushteve të parashikuara nga ligji për shërbimin civil për kancelarët në detyrë (Tiranë, 

Elbasan, Vlorë, Korçë)”, KLP-ja vendosi përfundimin e procedurës së verifikimit të figurës, 

                                                           
16 Nenet 248 dhe 319/ç, të Kodit Penal 
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pasurisë dhe plotësimit të kushteve të parashikuara nga ligji për shërbimin civil për katër 

kancelarët në detyrë dhe miratimin e raportit me rezultatet përkatëse për seicilin kancelar.  

Me të njëjtat vendime, KLP-ja konfirmoi marrëdhënien civile ekzistuese për katër kancelarët 

në detyrë. 

 

 

 Hartimin, miratimin dhe zbatimin e rregullave më të detajuara për formimin 

fillestar dhe atë vazhdues për nëpunësit e tjerë civilë të prokurorisë. 

 

Më datë 15.04.2021, u zhvillua pranë KLP-ja, një takim me përfaqësues të Euralius, lidhur me 

krijimin e Njësisë së Trajnimit, në funksion të trajnimit të nëpunësve civilë të prokurorive. 

Gjatë takimit, ndër alternativat që mund të bëjnë të mundur hartimin e kurrikulës për formimin 

fillestar dhe atë vazhdues për nëpunësit e tjerë civilë të prokurorisë, u diskutua mundësia e 

përshtatjes së kurrikulave tashmë të përfunduara për kancelarët, për trajnime më të shkurtra për 

nëpunësit e tjerë.  

Sa i përket hartimit të një rregulloreje të posaçme për rregullat për formimin fillestar dhe 

vazhdues, nuk ka zhvillime për periudhën e raportimit. 

 

 Hartimin dhe miratimin në një afat sa më të shkurtër të rregullores për 

vlerësimin e punës së prokurorëve 

 

KLP-ja në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V, më datë 11.06.2021, organizuan një 

takim, në lidhje me prezantimin e projekt rregullores mbi vlerësimin e performancës së 

prokurorëve. 

KLP-ja 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 vetëvlerësimin 

e prokurorit, vlerësimin e drejtuesit të prokurorisë ku është emëruar, procedurën që ndjek KLP-

ja për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorit, standardet për matjen e treguesve ligjorë/ 

statistikorë etj. 

Rëndësia e miratimit të kësaj rregulloreje për menaxhimin e karrierës së prokurorëve, bazuar 

ekskluzivisht mbi kriterin e meritokracisë dhe garantimin e objektivitetit, paanshmërisë dhe 

transparencës, është prioritetet për KLP-në. Kjo rregullore është në proces konsultimi, si dhe 

pritet të miratohet së shpejti. 

 

 Hartimin, miratimin dhe zbatimin e rregullores për pensionin e parakohshëm 

të prokurorëve, në mbështetje të pikës 4, të nenit 27, të ligjit Nr.96/2016, “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 
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Lidhur me hartimin e rregullores për pensionin e parakohshëm të prokurorëve, nuk ka zhvillime 

për periudhën e raportimit. 

Për këtë rregullore, KLP-ja është hasur me disa vështirësi, lidhur me parashikimet e Ligjit për 

Statusit që rregullon të drejtën për pension të parakohshëm për prokurorët. KLP-ja pritet të 

propozojë ndryshime mbi Ligjin për Statusin, në mënyrë që të bëhet e mundur hartimi i kësaj 

rregulloreje. 

 

 

 Hartimin, miratimin dhe zbatimin e Rregullave (Kodit) për Etikën e 

prokurorëve 

 

KLP-ja, në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike të Zhvillimit, Asistencës dhe Trajnimit 

Prokurorial (OPDAT), më datë 25.06.2021, organizuan një trajnim mbi Kodin e Etikës së 

Prokurorit dhe standardet më të mira ndërkombëtare, që udhëzojnë sjelljen etike të tij, gjatë 

dhe jashtë ushtrimit të funksionit. 

Gjithashtu, KLP-ja, në bashkëpunim me Zyrën Tejoqeanike të Zhvillimit, Asistencës dhe 

Trajnimit Prokurorial (OPDAT), më datë 14.10.2021, organizuan një trajnim mbi Kodin e 

Etikës së Prokurorit dhe standardet më të mira ndërkombëtare, që udhëzojnë sjelljen etike të 

tij, gjatë dhe jashtë ushtrimit të funksionit, në të cilën morën pjesë edhe ekspertë nga misionet 

OPDAT dhe EURALIUS. 

Pas zhvillimit të këtyre tryezave, drafti i rregullave të sjelljes u është dërguar për konsultim 

edhe zyrave të prokurorisë. Ky Kod pritet të miratohet në fillim të vitit 2022.  

 

 9. Përgatitjen dhe miratimin e programit të përvitshëm për vlerësimin e 

veprimtarisë etike dhe profesionale të prokurorëve 

 

Duke qenë se Rregullorja për Vlerësimin e Prokurorëve nuk është miratuar ende nga KLP-ja, 

nuk ka filluar përgatitja e programit vjetor për vlerësimin e veprimtarisë etike dhe profesionale 

e prokurorëve. Miratimi i rregullores dhe programit vjetor për vlerësimin e veprimtarisë etike 

dhe profesionale e prokurorëve është objektiv i KLP-së për vitin 2022. 

 

 10. Angazhimin në dhënien e deklaratave publike në mbrojtje të prokurorëve 

të veçantë, kur gjykohet se e drejta e tyre njerëzore rrezikohet të shkelet për 

shkak të kryerjes së detyrës ose kur kryerja e funksioneve të tyre ligjore po 

rrezikohet ose mund të rrezikohet si rezultat i veprimeve ose qëndrimeve të çdo 

subjekti publik ose privat. 

 

Për vitin 2021, KLP-ja më datë 12.03.2021, ka mbajtur qëndrim publik për aktin kriminal që 

ndodhi me datë 11.03.2021, kundër prokurorit Arjan Muça, prokuror pranë Gjykatës së 



RAPORT VJETOR 2021 

53 

________________________________________________________________________                              
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rr. “Ana Komnena”, Godina “Poli i Drejtësisë”, Tiranë klp.al/ e -mail; info@klp.al  

  

 
 

Shkallës së Parë, Gjirokastër, i komanduar pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pasi, makina 

që përdorej nga prokurori Arjan Muça ra pre e një shpërthimi me tritol në Tiranë.  

KLP-ja njoftoi nëpërmjet deklaratës publike se, “Në pritje të përfundimit të hetimit, të cilin e 

presim me padurim, ajo që ka ndodhur duket si një sulm i shënjestruar ndaj prokurorit për 

shkak të funksionit të tij. Si i tillë, ky sulm përbën një akt të papranueshëm që synon të 

intimidojë prokurorin dhe të cenojë mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë penale në luftën 

kundër krimit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë e konsideron çdo sulm kundër prokurorëve si një 

atentat terrorist ndaj sistemit të drejtësisë penale, rendit tonë juridik, vlerave tona shoqërore 

dhe mënyrës sonë të jetesës. Për këtë arsye, ne e konsiderojmë mbrojtjen e prokurorëve të 

Republikës si detyrën numër një të Këshillit. Në ushtrim të përgjegjësive tona kushtetuese për 

mbrojtjen e prokurorëve, në zbatim të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë“, Këshilli do t’i sigurojë prokurorit Muça dhe familjes së tij mbrojtje 

të posaçme”. 

 

 11. Vijimin e dhënies së opinioneve dhe vlerësimeve për përmirësimet ligjore, 

në përputhje me përcaktimet e nenit 187, të ligjit Nr.115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 

 

KLP-ja, për periudhën Janar - Dhjetor 2021, është angazhuar dhe ka kontribuar me propozime 

konkrete lidhur me ndryshimet në legjislacionin që ka ndikuar në punën e prokurorisë dhe çdo 

çështje tjetër që është nën përgjegjësinë e Këshillit.  

Sa më sipër, KLP-ja ka dhënë mendim për projektaktet e mëposhtme: 

o Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.110/2018, “Për noterinë”; 

o Projektvendimi “Për miratimin në parim të marrëveshjes ndërmjet Mbretërisë së 

Spanjës dhe Republikës së Shqipërisë si shtesë e Konventës Evropiane për 

Ekstradimin, të vitit 1975”; 

o Manuali për Hartimin e Legjislacionit; 

o Projektvendimi “Për propozimin e projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe 

dhe Irlandës së Veriut mbi transferimin e personave të dënuar””; 

o Mendim për ndryshimet kushtetuese, që lidhen me zgjatjen e mandateve të organeve 

të rivlerësimit kalimtar; 

o Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021-2025 

dhe Planit të saj të Veprimit”. 

 

6.2. Konkluzione të nxjerra nga veprimtaria e vitit 2021 
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Në vitin e tretë që nga fillimi i funksionimit të tij, KLP-ja ka konsoliduar veprimtarinë e tij 

sipas kompetencave ligjore për garantimin e statusit të magjistratëve prokurorë. Komisionet e 

përhershme kanë vepruar në përputhje me rregulloret përkatëse duke ushtruar detyrat e tyre, të 

cilat më pas janë shqyrtuar dhe miratuar në mbledhjet plenare. Kjo veprimtari është mbështetur 

nga administrata dhe këshilltarët, të cilët kanë ndjekur nga afër procedurat administrative.  

Gjatë këtij viti, KLP-ja ka kryer procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës të 25 (njëzet e 

pesë) kandidatëve për t’u pranuar në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitet 

akademike 2020-2021 dhe 2021-2022, pasi ka shqyrtuar informacionin zyrtar nga institucionet 

kompetente; 

Për 23 (njëzet e tre) kandidatë, Këshilli vendosi lejimin e tyre për t’u pranuar në Programin e 

Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022. Për 1 (një) 

kandidat, Këshilli vendosi ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatit për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, në vitin akademik 2021-2022, si rezultat i tërheqjes nga kandidimi i këtij të 

fundit. Ndërsa, për kandidatin e fundit, Këshilli vendosi ndalimin e kandidatit për t’u pranuar 

në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

Aktualisht, çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, pasi 

kandidati i ndaluar ka ushtruar ankim, ndaj vendimit të Këshillit.     

KLP-ja ka kryer procesin e verifikimit të pasurisë dhe figurës për 24 (njëzet e katër) kandidatë 

për drejtues prokurorish të juridiksionit të përgjithshëm. Në kuadër të procedurës së ngritjes në 

detyrë së drejtuesve të zyrave të prokurorive, janë emëruar 12 (dymbëdhjetë) drejtues për vitin 

2021. Deri në vitin 2020, vakancat për këto pozicione 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, janë transferuar nëpërmjet lëvizjes paralele 24 (njëzet e katër) 

prokurorë. 

Të dy këto procedura kanë filluar në fund të vitit 2020 dhe po konkludohen gjatë vitit 2021. 

Këto procedura përmbushin kërkesën themelore kushtetuese e ligjore, që KLP-ja është organi 

kompetent për qeverisjen e prokurorëve dhe garant i karrierës së tyre. 

Gjatë vitit 2021, KLP-ja ka kryer verifikimin e pasurisë dhe figurës pёr 6 (gjashtë) magjistratë, 

kandidatë për t’u komanduar si Inspektorë pranë ILD-së nga të cilët, për 3 (tre) kandidatë 

përfundoi procesin e verifikimit dhe të komandimit si inspektorë, për 2 (dy) kandidatë u vendos 

ndërprerja e procedurës së verifikimit dhe për 1 (një) kandidat u procedua me miratimin dhe 

lejimin e kandidatit për procesin e komandimit. 

Po gjatë këtij viti, u përgatitën dhe u miratuan raportet për verifikimin e pasurisë dhe figurës si 

dhe plotësimit të kushteve dhe procedurave të parashikuara nga ligji për 4 (katër) kancelarët në 

detyrë në sistemin e Prokurorisë, si dhe u bë konfirmimi i tyre në funksionin përkatës. 

Në ushtrim të kompetencave të tij, gjatë vitit 2021, KLP-ja ka ndjekur procedurat përkatëse 

ligjore plotësimin me 4 (katër) prokurorë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar. 
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Në funksion të mbështetjes së KPK-së në procesin e rivlerësimit, KLP-ja ka përgatitur gjithsej 

52 raporte për subjekte magjistratë (prokurorë), që janë vënë në dispozicion të KPK-së dhe 

ONM-së, sipas parashikimeve ligjore. 

Gjatë vitit 2021 janë shtuar kërkesat për procedimin disiplinor të prokurorëve, si rezultat i 

shtimit të veprimtarisë inspektuese të ILD-së. Praktika e ekzistuese që lidhet me procedimin 

disiplinor ndaj prokurorëve është konsoliduar më tej me shtimin e veprimtarisë së KLP-së në 

këtë drejtim. 

Gjithashtu, KLP-ja, 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. 

Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore i është përcjellë Presidentit të 

Republikës, Kuvendit të Shqipërisë dhe Avokatit të Popullit, sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

Më datë 03.12.2021 janë përzgjedhur me short, në Presidencë, nëntë anëtarët e rinj të Këshillit 

të Emërimit në Drejtësi (KED), të cilët do të ushtrojnë mandatin e tyre përgjatë vitit 2022. 

Për vitin 2021, KLP-ja ka hasur në disa vështirësi me karakter objektiv, për kryerjen e detyrave 

funksionale që lidhen me pamundësinë e zhvillimit të punës në institucion, duke e transferuar 

veprimtarinë e Këshillit online për shkak të pandemisë nga njëra anë. 

Gjatë periudhës së raportimit, KLP-ja ka kryer një veprimtari intensive dhe ka realizuar 

detyrimet ligjore me rezultate maksimale, duke pasur parasysh situatën e jashtëzakonshme në 

të cilën ndodhen prokuroritë në vend, për shkak të largimeve kryesisht nga procesi i rivlerësimit 

kalimtar, si dhe angazhimeve të anëtarëve të këtij këshilli në komisione të tjera të përkohshme. 

KLP-ja, deri në mbledhjen plenare të datës 20.12.2021, ka marrë gjithsej 415 vendime.  

 

7.  PRIORITETET E KËSHILLIT PËR VITIN 2022 

 

Për periudhën në vazhdim, prioritet për KLP-në janë hartimi dhe miratimi i disa akteve 

nënligjore, sikurse: 

 Rregullorja “Për komandimin e magjistratit në një institucion tjetër brenda sistemit të 

drejtësisë” ; 

 Rregullorja “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të prokurorit në 

Prokurorinë e Përgjithshme dhe në Prokuroritë pranë Gjykatave të Apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm”; 

 Rregullorja “Për vlerësimin e punës së prokurorëve”; 

 Rregullorja “Për mënyrën e caktimit të kompensimit financiar që përfitojnë prokurorët 

në skemën e delegimit, që delegohen, transferohen përkohësisht ose caktohen 

përkohësisht”; 

 Rregullorja “Për funksionimin e administratës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë”; 
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 Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave“; 

 Kodi i Etikës i prokurorëve. 

KLP-ja 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-ja për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorit, standardet për 

matjen e treguesve ligjorë/statistikorë etj. 

Miratimi i kësaj rregulloreje është i rëndësishëm pasi ndikon në mirëmenaxhimin e karrierës 

së prokurorëve, bazuar ekskluzivisht mbi kriterin e meritokracisë dhe garantimin e 

objektivitetit, paanshmërisë dhe transparencës. 

Po kaq i rëndësishëm është për KLP-në, edhe hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës. Ky kod 

synon të arrijë standardet më të mira ndërkombëtare, që udhëzojnë sjelljen etike të prokurorit, 

gjatë dhe jashtë ushtrimit të funksionit. Të dy këto akte pritet të miratohen në fillim të vitit 

2022. 

Gjithashtu, KLP-ja ka në fokus vijimin e procedurave për përzgjedhjen e prokurorëve të tjerë 

të Prokurorisë së Posaçme (për të përmbushur numrin prej 20 prokurorësh të miratuar me 

vendim të Kuvendit). Kjo procedurë do jetë e ndërvarur me nevojat emergjente që ka sistemi i 

prokurorisë duke mos prishur balancat me prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm në vend. 

Bashkëpunimi i KLP-së me Shkollën e Magjistraturës është një prioritet tjetër për të ardhmen. 

Përgjatë këtyre viteve, KLP-ja 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, miratimi i kalendarëve të trajnimeve vazhdues të prokurorëve, përgatitja e kurrikulave 

për kancelarët etj.  

Më datë 20.05.2021, KLP-ja organizoi një takim me përfaqësues të Shkollës së Magjistraturës 

me objekt, intensifikimin e bashkëpunimit institucional për sa i përket programit vjetor të 

trajnimit vazhdues të prokurorëve, si dhe në lidhje më përzgjedhjen e tematikave në përputhje 

me propozimin dhe interesin e vetë prokurorëve. 

Në fokus të KLP-së do të jetë edhe bashkëpunimi me institucionet e tjera të drejtësisë, si 

Prokurori i Përgjithshëm, SPAK-u, MD-ja etj.  

Synimi kryesor për momentin, duke patur parasysh edhe vakancat e krijuara për shkak të 

procesit të rivlerësimit kalimtar dhe dorëheqjeve të prokurorëve, është rritja e numrit të 

kandidatëve për prokurorë, duke ruajtur standardet dhe cilësinë e prurjeve në Shkollën e 

Magjistraturës, me qëllim plotësimin e këtyre vakancave dhe funksionimin e duhur të sistemit 

prokurorial në tërësi. 

Gjithashtu, syonohet mbajtja e takimeve periodike mes komisioneve të përhershme KLP-së 

dhe KLGJ-së, me qëllim unifikimin e procedurave/praktikave sipas fushës së tyre të veprimit;  

Së fundi, objektiv për vitin 2022, është miratimi i rregullores së përbashkët për bashkimin e 

procedimeve disiplinore mes KLP-së dhe KLGJ-së. 


