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V E N D I M

Mbi mbylljen e hetimit disiplinor në ngarkim të prokurorit Olsian Çela, me detyrë prokuror në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Sot më datë _______________.
Unë, Arta MARKU, Prokuror i Përgjithshëm në Republikën e Shqipërisë, pasi u njoha me
Raportin për përfundimin e hetimit disiplinor në ngarkim të prokurorit Olsian Çela, si dhe
analizova aktet e hetimit disiplinor,

K O N S T A T O V A:

Në bazë të nenit 160, pika 5, neni 123 e në vijim të ligjit 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Prokurori i Përgjithshëm ka vendosur fillimin e
hetimit disiplinor në ngarkim të prokurorit Olsian Çela, duke arsyetuar se ka kryer veprime në
kundërshtim me vlerat themelore të figurës së magjistratit, parashikuar nga neni 3, pika 5 e ligjit
96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ka shkelur
kërkesat e nenit 4 “Mbi standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes”, të ligjit të mësipërm si dhe
kërkesat e nenit 5 dhe nenit 10 të ligjit 97/2016 “Mbi organizimin dhe funksionimin e
Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë’. Në Vendimin mbi fillimin e hetimit disiplinor (të
sipërcituar), është caktuar një afat 3 mujor për kryerjen e verifikimeve të nevojshme dhe
përfundimin e hetimit.

Hetimi disiplinor ka nisur mbi bazën e ankesës (informacionit) së drejtueses së Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, zj. Donika Prela, në të cilën kërkohej ndërhyrja
e Prokurorit të Përgjithshëm për një situatë të krijuar në Prokurorinë për Krimet e Rënda, në
lidhje me përfaqësimin në gjykim të çështjes penale në ngarkim të të pandehurve Emiliano
Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Qyqja dhe Blerim Shullazi, të akuzuar për kryerjen e veprave
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penale të parashikuar nga nenet 109/b, 333/a dhe 334 të K. Penal.
Nga përmbajtja e informacionit dhe procesverbalit “Mbi hedhjen e shortit”, datë 19.09.2018,
rezulton se çështja në ngarkim të të pandehurve të sipërcituar është përfaqësuar në gjykim nga
prokurorët Elisabeta Imeraj dhe Ened Nakuçi.

Prokurore Elisabeta Imeraj, me Urdhrin e Prokurorit të Përgjithshëm, datë 01.08.2018 është
caktuar të ushtrojë përkohësisht detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Tiranë. Prokurori Ened Nakuçi, në disa njoftime zyrtare me email ka njoftuar drejtuesin e
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda mbi pamundësinë për t’u
paraqitur në punë për jo më pak se 45 ditë, për shkak se ndodhej jashtë shtetit dhe kishte kryer
ndërhyrje kirurgjikale në gju dhe duhej të kryente ekzaminime të mëtejshme mjekësore.

Në situatën e krijuar, në mungesë të dy prokurorëve të çështjes, në datë 11.09.2018, është caktuar
për përfaqësimin e çështjes në gjykim prokurori Besim Hajdarmataj, vetëm për seancën e kësaj
date, për shkak se nuk ishte përcaktuar periudha e mungesës së prokurorit Ened Nakuçi. Për
shkak të rrezikut të skadimit të afateve të paraburgimit për të pandehurit dhe njoftimit nga ana e
prokurorit Eneid Nakuçi për mosparaqitje në punë për një periudhë afatgjatë, nga ana e drejtuesit
të Prokurorisë është vendosur zëvendësimi i prokurorëve në gjykim dhe hedhja e dosjes në short.

Në datën 19.09.2018, ora 0900, është mbajtur mbledhja për hedhjen e shortit. Në mbledhje kanë
qenë të pranishëm të gjithë prokurorët e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për
Krime të Rënda, me përjashtim të prokurorëve Ened Nakuçi dhe Manjola Kajana (kjo e fundit
ndodhej në një trajnim 2 ditor në Gjermani). Në mbledhje, drejtuesi i Prokurorisë ka bërë prezent
situatën, duke sqaruar se shorti do të hidhej në lidhje me përfaqësimin në gjykim të çështjes
penale në ngarkim të të pandehurve Emiliano Shullazi, etj, meqenëse prokurorët e çështjes,
Elisabeta Imeraj dhe Eneid Nakuçi, nuk e kanë të mundur përfaqësimin ne gjykim. Për shkak të
natyrës tejet sensitive të çështjes, nga ana e drejtueses së Prokurorisë, prokurorëve u është
sqaruar se, gjatë përfaqësimit në gjykim për dhënien e konkluzioneve përfundimtare, përveç
prokurorit të caktuar me short, do të ishin të pranishëm edhe drejtuesja Donika Prela, zv. /
Drejtuesi i Prokurorisë, Gentian Osmani si dhe prokurori Besim Hajdarmataj si ish - drejtues i
Prokurorisë dhe prokuror i çështjes.

Hedhja e shortit është kundërshtuar nga prokurorët Arenc Çela, Olsian Çela, Përparim Kulluri,
Sonila Muhametaj, Eugen Beci, etj., të cilët kanë refuzuar të marrin pjesë në short me
pretendimin se hedhja e shortit është jo - ligjore, dhe përfaqësimi i çështjes në gjykim duhej të
bëhej nga 2 prokurorët e çështjes Elisabeta Imeraj dhe Ened Nakuçi, pasi, sipas tyre, nuk kishte
shkak ligjor për mosparaqitjen në gjykim dhe zëvendësimin e tyre. Po kështu, prokurorët e
mësipërm si dhe prokurorët Behar Dibra, Blerim Tominaj dhe Pranvera Pustina janë larguar nga
salla e mbledhjes në mënyrë demonstrative duke deklaruar se nuk pranojnë të marrin pjesë në
hedhjen e shortit.
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Pas njohjes me Vendimin e Prokurorit të Përgjithshëm nr.208/1 datë 28.09.2018, nga ana e
prokurorit Olsian Çela, janë dorëzuar me email, parashtrime në lidhje me shkeljet e përmendura
në vendim.

Në parashtrimet e prokurorit Olsian Çela pretendohet si më poshtë:

“Më datë 18 Shtator 2018, jemi njoftuar përmes telefonit nga sekretarja e drejtueses së
Prokurorisë për Krime të Rënda për të qenë pjesëmarrës në një mbledhje e cila do të zhvillohej
në të njëjtën ditë, në orën 1500, pa u njoftuar për objektin e saj. Njoftimi për mbledhje nuk ishte
konform kërkesave ligjore në fuqi dhe vinte në kundërshtim me nenin 56 të ligjit nr. 97 “Për
organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i cili kërkon që
mbledhja të njoftohet të paktën 3 (tre) ditë përpara, së bashku me rendin e ditës.

Mbledhja në fjalë u shty nga drejtuesja për të nesërmen, më datë 19.09.2018, në orën 0900, për
shkak të mungesës së disa prokurorëve. Kërkesa e prokurorëve për t’u njohur me objektin e
mbledhjes nuk mori asnjë përgjigje nga ana e drejtueses.

Në mbledhjen e organizuar më 19 Shtator 2018, në orën 0900, në hapjen e saj, drejtuesja njoftoi
se mbledhja lidhej me hedhjen e shortit për caktimin e një prokurori për çështjen penale nr.26/16
dhe se hedhja e shortit lidhej me pamundësinë e prokurorëve të çështjes për ta përfaqësuar atë.
Sipas drejtueses, çështja do të përfaqësohej prej saj, Gentjan Osmanit, Besim Hajdarmataj dhe
një prokurori që do të përcaktohej me short.

Nga pjesa më e madhe e prokurorëve të pranishëm në mbledhje, u paraqitën pretendime në
lidhje me kërkesën për hedhjen e shortit dhe ligjshmërinë e tij, pasi prokurorët e çështjes
Elisabeta Imeraj dhe Ened Nakuçi, vazhdonin të ishin prokurorë të çështjes.

Vlen të theksohet fakti se deri në ditën e hedhjes së shortit, prokurorja Elisabeta Imeraj
vazhdonte të ishte prokurore e çështjes pasi:
a) pavarësisht caktimit të përkohshëm në një prokurori tjetër si drejtuese, në vendimin për

zëvendësimin e saj në çështjet penale dhe ato pasurore ku ajo ishte prokurore, procedimi
penal nr.26/2016 nuk ishte përfshirë nga ana e drejtueses, çka provon se ajo vazhdonte ta
përfaqësonte këtë çështje

b) nuk kishte asnjë pengesë ligjore që të vazhdonte përfaqësimi prej saj i çështjes në gjykim, e
cila ishte për më tepër në fazën e diskutimeve përfundimtare

Prokurori Ened Nakuçi, deri ditën e mbledhjes nuk kishte paraqitur asnjë raport mbi gjendjen e
tij shëndetësore, siç na u njoftua nga ana e drejtueses dhe, në dijeninë tonë, një raport mjekësor
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nuk është paraqitur prej tij akoma deri në ditën e paraqitjes së këtyre parashtrimeve. Një kërkesë
për njohjen me këtë raport u bë nga prokurorët gjatë mbledhjes, por ai nuk u vu në dispozicion
nga ana e drejtueses.

Drejtuesja referoi ne mbledhje faktin se prokuror i çështjes në fjalë do të ishte edhe prokurori
Besim Hajdarmataj, i cili ishte autorizuar prej saj për përfaqësimin e çështjes në seancën e
fundit para kësaj mbledhjeje. Në dijeninë tonë ai ishte prokurori i cili kishte regjistruar këtë
procedim penal dhe kishte kryer veprime hetimore që nga nisja e saj. Nisur nga ky konstatim dhe
nga fakti se emri tij u përfshi në grupin e prokurorëve që do të përfaqësonin çështjen pa short, u
prezumua fakti se rezultonte se, përveç dy prokurorëve që sipërcitova, kishte edhe një prokuror
të tretë, Besim Hajdarmataj, që vazhdonte të ishte prokuror i çështjes. Ky fakt u konfirmua dhe
nga ana e tij gjatë mbledhjes ( i cili më pas rezultoi të ishte short)

Përtej faktit se çështja kishte tre prokurorë dhe nuk mund të hidhej në short, drejtuesja nuk
kishte zbatuar kërkesat ligjore për hedhjen e shortit të parashikuara nga ligji nr.97/2016, “Për
organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i cili në nenin 49
parashikon se:

1. Prokurori mund të zëvendësohet në rastet dhe kushtet e parashikuara nga ligji
procedural penal.

2. Prokurori mund të zëvendësohet edhe kur, për shkak të mungesës ose paaftësisë së tij të
përkohshme fizike për punë, nuk është në gjendje të ushtrojë funksionet apo të respektojë
afatet ligjore.

3. Drejtuesi i prokurorisë merr vendim me shkrim lidhur me zëvendësimin e prokurorit.
Vendimi për tërheqjen e çështjes i dorëzohet prokurorit përkatës…

Po ky ligj, në nenin 53.2 “Shpërndarja e çështjeve”, përcakton sa vijon: “Rregullat e
përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, parashikojnë që çështja t’i caktohet
paraprakisht të paktën tre prokurorëve, ndërsa caktimi përfundimtar të kryhet me short, në
mënyrë elektronike”.

Nga sa më sipër rezulton se nga ana e drejtueses nuk ishin respektuar kërkesat e neneve 49 dhe
53 të ligjit në fjalë. Nuk kishte asnjë vendim me shkrim të saj për zëvendësimin e prokurorëve
dhe as nuk ishin përcaktuar të paktën tre prokurorë për hedhjen e shortit. Këto veprime janë
kryer në kundërshtim me praktikën e deritanishme në këtë prokurori, ku në çdo rast ka një
vendim të drejtuesit që u njoftohet paraprakisht prokurorëve për zëvendësimin e prokurorit dhe
hedhjen e shortit.

Përtej këtyre fakteve, drejtuesja nuk ka zbatuar as kriteret e përcaktuara në udhëzimin nr.3, datë
29.12.2016, të Prokurorit të Përgjithshëm, të nxjerrë në zbatim të ligjit nr.97/2016, kreut 1, pika
3 dhe 4, ku përcaktohet se çështjet shpërndahen mbi bazën e seksioneve duke respektuar
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specializimin në seksione. Në Prokurorinë për Krime të Rënda, me urdhër të drejtuesit, janë
ngritur disa seksione për organizimin e punës, ku njëri prej tyre është ai që heton dhe përfaqëson
në gjykim çështjet që lidhen me veprat penale të “shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për
dhënien e pasurisë”, të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal. Në këto rrethana,
nëse do të ishin kushtet për hedhjen e shortit, ai duhej të hidhej mes katër prokurorëve të këtij
seksioni që për më tepër kanë edhe një ngarkesë relativisht më të vogël se prokurorët e
seksioneve të tjera. Nga drejtuesja nuk u paraqit asnjë argument se përse nuk u ndoq ky udhëzim
i detyrueshëm për t’u zbatuar.

Hedhja e shortit nuk mund të kryhej në kushtet kur çështja përfaqësohej në gjyq nga dy
prokurorë dhe ky veprim cenonte parimet e nenit 6 të Ligjit n.97/2016 “Për organizimin dhe
funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” në lidhje me pavarësinë dhe integritetin
e prokurorëve, aq më tepër në një fazë të tillë të procesit, kur hetimi, akuzat, debati gjyqësor,
qëndrimet mbi vlefshmërinë e provave dhe vlera e tyre provuese ishin kryer nga prokurorë të
tjerë të çështjes.

Argumentimi ligjor, parimor dhe mbi baza etike nga shumica e Prokurorëve, nuk u mor parasysh
nga drejtuesja, e cila kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të debatit, duke nisur procedurën e
hedhjes së shortit.

Duke u ndjerë në kushtet e paligjshmërisë së procesit, pjesa më e madhe prokurorëve, e përbërë
nga 9 prej tyre, pasi paraqitën argumentet mbi parregullsinë e shortit dhe në mungesë të
vullnetit nga drejtuesja për të diskutuar profesionalisht ligjshmërinë e procesit dhe argumentet e
dhëna prej tyre, u larguan nga shorti.

Në ditët në vijim, drejtuesja e prokurorisë ka marrë një vendim për caktimin pa short të katër
prokurorëve për përfaqësimin e procedimit penal nr.26/2016, konkretisht prokurorëve Donika
Prela, Gentjan Osmani, Besnik Muçi dhe Anton Martini. Ky vendim i saj bie në kundërshtim me
vendimin e saj të mëparshëm për hedhjen e shortit si detyrim ligjor për zëvendësimin e
prokurorëve Ened Nakuçi dhe Elisabeta Imeraj, çka provon qëndrimin ligjor të prokurorëve që
nuk morën pjesë në short.

Në lidhje me nisjen e hetimit disiplinor paraqes pretendimet e mëposhtme:

Prokurori i Përgjithshëm, pas informacionit të nisur nga drejtuesja e Prokurorisë për Krime të
Rënda, ka vendosur nisjen e hetimin disiplinor mbi bazën e kompetencës që i jep neni 160, pika 5
e ligjit nr.96/2016. Pavarësisht se formalisht ai e gëzon këtë të drejtë, fakti që vendimi i Gj.
Kushtetuese nr. 34, datë 10.04.2017, ka shfuqizuar nenet 101 e vijues të ligjit nr. 96/2016 “Për
statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ku përcaktohen cilat janë
shkeljet e natyrës disiplinore dhe masat që merren përkatësisht, e bën këtë të kompetencë të
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pazbatueshme, në mungesë të përcaktimeve ligjore mbi sjelljet që përbëjnë shkelje disiplinore.
Duke ushtruar këtë kompetencë, Prokurori i Përgjithshëm ka marrë kompetencat e një organi
ligjvënës, duke përcaktuar se cilat veprime apo sjellje të magjistratit janë në kundërshtim me
ligjin apo etikën dhe si të tilla përbëjnë shkelje të natyrë disiplinore e për të cilat duhet të kryhet
një hetim disiplinor. Referencat e tij në disa dispozita të natyrës së përgjithshme me natyrë
deklarative , si neni 3.5 dhe neni 4 të ligjit nr.96/2016, dhe neni 5.10 i ligjit nr.97/2016, nuk janë
në përputhje me parimet e nenit 100 të ligjit nr.96/2016, dhe shkelin parimin e procesit të
rregullt dhe të ligjshmërisë. Në këtë nen parashikohet sa vijon:

Parimet e procedimit disiplinor
1. Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe Këshillat, për ushtrimin e funksioneve të

parashikuara në këtë pjesë, udhëhiqen dhe synojnë zbatimin e përshtatshëm dhe në
mënyrë të balancuar të parimeve të mëposhtme:
a) e drejta për një proces të rregullt, duke përfshirë dhe marrjen e një vendimi brenda një
afati të arsyeshëm;
b) parimin e ligjshmërisë, në kuptimin që organi kompetent ka detyrimin të hetojë nëse ka
shkaqe të mjaftueshme për të besuar se ka ndodhur një shkelje disiplinore, si dhe parimin
e “mosdënimit pa ligj”;…..
Për rrjedhojë, nisja e këtij hetimi disiplinor, në kushtet kur në ligj mungojnë përcaktimet
mbi shkeljet disiplinore, çon drejt dënimit pa ligj të magjistratit dhe cenon tërësisht
parimet e procesit të rregullt, për sa kohë mungesa e këtyre parashikimeve ligjore nuk
lejon nisjen e tij”.

Në përfundim të këtij parashtrimi, në bazë të nenit 134 të ligjit nr.96/2016 kërkoj:

 Mbylljen e hetimit disiplinor për shkak të mungesës së parashikimeve ligjore mbi
shkeljet disiplinore dhe masat disiplinore.

Në parashtrimet e paraqitura nga prokurori Olsian Çela, çmoj të analizohet paraprakisht,
pretendimi sipas të cilit janë shkelur parimet e procedimit disiplinor, të parashikuara në nenin
100 të ligjit 96/2016, dhe konkretisht të parimit të ligjshmërisë (pika 1, germa “b” e nenit 100 të
ligjit nr. 96/2016) si dhe kërkesa e tij për mbyllja e hetimit disiplinor për shkak të mungesës së
parashikimeve ligjore mbi shkeljet disiplinore dhe masat disiplinore”.

Është e kuptueshme që jo çdo shkelje e kryer nga prokurori mund të shërbejë si shkak për
fillimin e procedimit disiplinor. Me qëllim vendosjen e një ekuilibri të qëndrueshëm midis
garantimit të sigurisë juridike të magjistratit në ushtrimin e detyrës, nga njëra anë, dhe nga ana
tjetër, të raportit në lidhje me natyrën, rëndësinë apo pasojat që mund të sjellë shkelja e ligjit, në
legjislacionin tonë ishin parashikuar shprehimisht llojet e shkeljeve të cilat përbëjnë shkak për
fillimin e procedurave disiplinore ndaj magjistratit.
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Konkretisht, ligji nr.96/2016 “Mbi statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë”, me të cilin është shfuqizuar Ligji nr.8737 viti 2001 “Mbi organizimin dhe
funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, kishte parashikuar në mënyrë shumë të
detajuar llojin dhe natyrën e shkeljeve gjatë ushtrimit të detyrës së magjistratit ose jashtë saj, të
cilat sillnin si pasojë përgjegjësi disiplinore për magjistratët. Shkeljet disiplinore kanë qenë të
parashikuara në nenet 101, 102, 103 dhe 104 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 34, datë 10.04.2017, ka
shfuqizuar nenet 101, 102, 103 dhe 104 të Ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Në vendimin e saj Gjykata Kushtetuese shprehet: “Nga analiza në tërësi e përmbajtjes së këtyre
normave ligjore, (nënkupto nenet 101,102, 103 dhe 104 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë), Gjykata vëren se mënyra e formulimit
të tyre nuk plotëson kërkesën kushtetuese për qartësi, qëndrueshmëri, besueshmëri dhe
efektivitet. Veçanërisht për shkak të rëndësisë që kanë për magjistratin pasojat që sjell shkelja
disiplinore (nga vërejtje konfidenciale, publike, ulje e përkohshme e pagës, ulje në detyrë,
pezullim nga 3 muaj deri në 2 vjet, si dhe shkarkim), Gjykata vlerëson se terminologjia e
përdorur dhe teknika legjislative e hartimit të tyre, ngre dyshime serioze mbi kuptueshmërinë e
ndryshme të tyre, çka mund të rezultojë në pasoja negative serioze për statusin e magjistratit dhe
përfitimet që lidhen me të”.

Për shkak të shfuqizimit të dispozitave të mësipërme, si dhe të Ligjit nr.8737 viti 2001 “Mbi
organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, aktualisht, mungon
kuadri ligjor rregullues për të mundësuar identifikimin e shkeljeve të kryera gjatë dhe jashtë
ushtrimit të funksionit të magjistratit, që përbëjnë shkak për nisjen e procedurave disiplinore ndaj
prokurorëve apo gjyqtarëve.

Në këto rrethana, në mungesë të parashikimeve ligjore mbi përcaktimin e llojit të shkeljeve
disiplinore, është e pamundur të konkludohet, nëse veprimet e kryera nga ana e prokurorit Olsian
Çela përbëjnë ose jo shkelje të natyrës disiplinore.

Referimi i sjelljes së prokurorit si të papajtueshme me dispozita të karakterit të përgjithshëm siç
janë neni pika 3, pika 5, neni 4 i ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve
në Republikën e Shqipërisë”, apo nenet 5 dhe 10 të ligjit nr. 97/2016 “Mbi organizimin dhe
funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, është i pamjaftueshëm për të
legjitimuar nisjen e procedurave të procedimit disiplinor, pasi do të cenonte sigurinë juridike të
prokurorit. Mungesa e parashikimeve ligjore mbi llojin e shkeljeve, të cilat ngrihen në nivelin e
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shkeljeve disiplinore dhe parashikohen si të tilla nga ligji, pamundëson nisjen e procedurës
disiplinore, pasi në të kundërt, do të shkelej parimi i mosdënimit pa ligj të magjistratit dhe do të
cenoheshin parimet e një procesi të rregullt ligjor.

Pavarësisht sa më lart, në veprimet e kryera nga prokurori Olsian Çela, të shfaqura nëpërmjet
refuzimit të pjesëmarrjes në short dhe largimit nga mbledhja e prokurorëve, rezulton të jenë
shkelur rregullat e etikës të parashikuara në “Rregullat mbi Etikën dhe Sjelljen e Prokurorëve”,
miratuar me Urdhrin e Prokurorit të Përgjithshëm nr. 141 dt 19.06.2014 "Për Miratimin e
Rregullave mbi Etikën dhe Sjelljen e Prokurorëve"

Rregullimet mbi etikën dhe sjelljen e prokurorëve, të miratuar me urdhrin e sipërcituar, janë në
fuqi dhe janë të detyrueshme për tu zbatuar nga çdo prokuror, deri në nxjerrjen dhe miratimin
nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me një vendim tjetër.

Më konkretisht, nga ana e prokurorit Olsian Çela është shkelur kërkesa e germës “a” të nenit 13
të “Rregullave mbi Etikën dhe Sjelljen e Prokurorëve”, në të cilat parashikohen prokurorët duhet
të udhëhiqen nga respekti, përkushtimi, transparenca, serioziteti, mirësjellja e ndershmëria për
zbatimin me përpikëri të urdhrave e udhëzimeve të ligjshme të prokurorit më të lartë.

Megjithëse detyrimi i vendosur në pikën 1, germa “a” të nenit 13 të “Rregullat mbi Etikën dhe
Sjelljen e Prokurorëve” lidhet me respektimin nga prokurori të urdhrave dhe udhëzimeve të
prokurorit më të lartë, për shkak të pozicionit që ka pasur drejtuesi i prokurorisë para
ndryshimeve të KPP dhe ligjit 97/2016 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”, detyrimi i prokurorit për t’u udhëhequr nga respekti, përkushtimi,
transparenca, serioziteti, mirësjellja e ndershmëria në raport me prokurorin më të lartë, mbeten
aktuale, pavarësisht pozicionit të ri të prokurorit si i pavarur në përfaqësimin e akuzës.

Refuzimi i hedhjes së çështjes në short nga ana e prokurorit Olsian Çela, pavarësisht
pretendimit të tij mbi respektimin ose jo të afatit të thirrjes së mbledhjes nga drejtuesja e
prokurorisë apo rregullsisë së shortit, vjen në kundërshtim me dispozitat e sipërcituara të
“Rregullave mbi Etikën dhe Sjelljen e Prokurorëve”.

Për sa më sipër, bazuar në nenin 134 të ligjit 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;

V E N D O S A:

1. Mbylljen e hetimit disiplinor në ngarkim të prokurorit Olsian Çela.

2. Me vendimin të njihet prokurori Olsian Çela.
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3. Me vendimin të njihet ankuesja Donika Prela, drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

4. Materialet e hetimit disiplinor të depozitohen në sekretarinë e Prokurorisë së
Përgjithshme deri në krijimin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i cili, ka tagrin ekskluziv
për të vendosur fillimin ose jo të procedimit disiplinor në ngarkim të prokurorit Olsian
Çela.

PROKURORI I PËRGJITHSHËM

Arta MARKU
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