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Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z.Alfred Balla, i
shoqëruar nga dy anëtarët prokurorë të këtij Këshilli,
z.Bujar Sheshi dhe z. Sokol Stojani, kanë mirëpritur gjatë
ditës së sotme, Prokurorin e Përgjithshëm, z.Olsian Çela.

Në fokus të këtij takimi ishte bashkëpunimi institucional
mes Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Prokurorisë së
Përgjithshme. Përfaqësuesit e dy institucioneve
kushtetuese të sistemit të drejtësisë, diskutuan rreth
bashkëpunimit aktual dhe shprehën angazhimin
maksimal në përmbushjen e angazhimeve të
përbëshkëta ligjore mes tyre.

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z.Balla nënvizoi
ndër të tjera, rëndësinë e këtij bashkëpunimi duke vënë
theksin tek konkretizimi i tij. “Marrëdhënia mes këtyre
dy institucioneve nuk duhet të mbetet thjeshtë formale,
kjo në dobi të sistemit të prokurorisë”, u shpreh ai.

Në mbështetje të qasjes së kreut të KLP-së, edhe
Prokurori i Përgjithshëm, z. Çela, theksoi rëndësinë për
një bashkëpunim më konkret mes dy institucioneve,
duke specifikuar nevojën e propozimeve të përbashkëta
drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, për rregullimin e disa
momenteve procedurale e ligjore që shqetësojnë
sistemin e prokurorisë.

Kreu i KLP-së, z. Alfred Balla mirëpret
Prokurorin e Përgjithshëm, z. Olsian Çela
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Kreu i KLP-së, zoti Alfred Balla zhvilloi një takim me kreun e Prokurorisë 

SPAK zotin Arben Kraja 

Kreu i KLP-së, zoti Alfred Balla zhvilloi një takim me kreun e Prokurorisë SPAK zotin Arben Kraja, ku në 

fokus të tij ishte vijueshmëria e mbështetjes së këtij institucioni dhe 17 prokurorëve specialë të 

strukurës. Në këtë takim morën pjesë edhe dy anëtarët e Këshillit, zonja Esmeralda Cami dhe zoti 

Ludovik Dodaj. Kjo mbështetje e plotë nga institucioni i KLP-së do të jetë në drejtim të plotësimit të 

numrit të përgjithshëm të prokurorëve specialë, profesionistë dhe të pavarur, si dhe mbi inkurajimin e 

punës hetimore në ndjekjen penale e hetimin e çështjeve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zoti 

Balla falënderoi kreun e prokurorisë së posaçme SPAK për punën e deritanishme të kryer dhe, i shprehu 

gatishmërinë e institucionit që drejton për asistencë, me qëllim realizimin e misionit të reformës në 

drejtësi, si dhe kthimin e besimit të qytetarëve tek drejtësia e organet e reja tashmë të konstituuara të 

sistemit të drejtësisë. 
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Kreu i KLP z. Alfred Balla mirëpret drejtuesen e BKH-së, znj. Aida Hajnaj

• Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Z. Alfred Balla i
shoqëruar nga dy anëtarë prokurorë të këtij Këshilli, z.
Zeqir Hoda dhe znj. Eloida Goxhi, kanë mirëpritur
gjatë ditës së sotme, Drejtuesen e Byrosë Kombëtare
të Hetimit, znj. Aida Hajnaj.

• Znj. Hajnaj gjatë diskutimeve prezantoi para
Anëtarëve të Këshillit, arritjet e deritanishme në
ngritjen e strukturës së BKH-se si dhe problematikat e
hasura deri në plotësimin e plotë të kësaj strukture
sipas parashikimeve ligjore.

• Z. Balla i siguroi znj. Hajnaj mbështetje të plotë nga
ana e Këshillit për vijimin e një bashkëpunimi
institucional mes Këshillit dhe Byrosë Kombëtare të
Hetimit. Kryetari i Këshillit, gjithashtu i siguroi
Drejtueses së BKH-së se Këshilli, brenda
kompetencave që i ka dhënë ligi do të nxisë
bashkëpunimin e mëtejshëm midis Prokurorisë së
Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit
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Takimi mes krerëve
të KLP dhe KPK

• Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zoti
Alfred Balla zhvilloi sot, më 15 prill 2022, një
takim me Kreun e Komisionit të Pavarur të
Kualifikimit, zonjën Pamela Qirko, ku në fokus
të tij ishte vijueshmëria e bashkëpunimit në
kuadër të përmbushjes së misionit të
institucioneve respektive.

• Zoti Balla siguroi zonjën Qirko, në emër të
institucionit që drejton, për kryerjen me
përgjegjësi të lartë institucionale të raporteve të
vlerësimit profesional të prokurorëve të
Republikës së Shqipërisë, si hallkë e qënësishme
e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit
kalimtar (vetting).
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KreuiKLP mirëpret AmbasadorenAmerikanenëTiranë, znj. Yuri Kim

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zoti Alfred Balla zhvilloi sot një takim me 

Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonjën Yuri Kim, ku në fokus 

të tij ishte vijueshmëria e mbështetjes së Këshillit, si organi i pavarur me 

kompetenca thelbësore në garantimin e statusit dhe karrierës së prokurorëve të 

Republikës së Shqipërisë. 

Zoti Balla pas shpalosjes së vizionit të Këshillit nën drejtimin e tij si kryetar, i 

shprehu falënderimet zonjës Kim mbi mbështetjen nga misioni OPDAT në vendin 

tonë për forcimin e institucioneve të drejtësisë, veçanërisht Strukturës së Posaçme 

kundër Korrrupsionit (SPAK), si dhe asistencën profesionale dhe të domosdoshme 

mbi drejtësinë penale. 

Zoti Balla siguroi Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës zonjën Kim, 

në emër të institucionit që drejton, mbi angazhimin maksimal për kryerjen me 

përgjegjësi të lartë institucionale të raporteve të vlerësimit profesional të 

prokurorëve, si hallkë e qënësishme e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit 

kalimtar (vetting). 

Gjithashtu zoti Balla shprehu gatishmërinë e institucionit për të kryer me 

përgjegjshmëri vendimmarrjet insitucionale me qëllim realizimin e misionit të 

reformës në drejtësi, si dhe kthimin e besimit të qytetarëve tek drejtësia e organet e 

reja tashmë të konsoliduara të sistemit. 
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Takim pune me përfaqesues nga Ministria e Drejtësisë Armene

• Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zoti Alfred Balla, në praninë e Zv. Kryetarit të Këshillit zoti
Tartar Bazaj, si dhe dy anëtarëve të tjerë të Keshillit të Lartë të Prokurorisë zoti Zeqir Hoda si dhe
zoti Ludovik Dodaj, zhvilloi një takim zyrtar sot, më 26 prill 2022 me një grup përfaqësuesish nga
Ministria e Drejtësisë të Republikës së Armenisë, konkretisht: Zonja Haykuhi Harutyunyan, Kryetare
e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit në Armeni, Zoti Talul Tadevosyan,Specialist nga
Departamanti i Politikave Kundër Korrupsionit, Ministria e Drejtësisë, Armeni, Zoti Aramayis
Pashinyan, Anëtar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit të Armenisë si dhe Zonja Tatevik
Khachatryan, ekipi i TA, Eksperte kryesore kundër Korrupsionit.

• Qëllimi i këtij takimi ishte ndarja e opinioneve lidhur me ecurinë e deritanishme të reformës
shqiptare në drejtësi, konsolidimin e Këshillit si institucion i qeverisjes të sistemit të prokurorisë,
rezultatet lidhur me forcimin e pavarësisë dhe të integritetit të prokurorëve, si dhe rezultatet
e sistemit të prokurorisë në luftën kundër krimit. Shteti Armen është në fazën e reformimit të
sistemit të prokurorisë dhe shembulli shqiptar i reformimit është një objektiv për t’u marrë parasysh.
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KLP-ILD koordinim për zbatimin e standardeve uniforme të procedimit
disiplinor • Sot u zhvillua një takim pune mes Kryetarit të Këshillit të

Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla dhe Inspektorit të
Lartë të Drejtësisë, zotit Artur Metani.

• Duke e uruar së pari për detyrën e tij të re, zoti Metani, i
shprehu kryetarit të KLP-së besimin se, bashkëpunimi
mes dy institucioneve do vijojë, në drejtim të vendosjes
së standardeve më të mira të procedimit disiplinor, jo si
një mjet ndëshkimor, por mbi të gjitha për edukimin e 
magjistratëve për të qenë në lartësinë e detyrës që
kryejnë, në rolin e kontributorëve të rëndësishëm në
misionin e reformës në drejtësi pikërisht, atë të kthimit
të besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë.

• Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe Kryetari i Këshillit të
Lartë të Prokurorisë, u dakordësuan për të vijuar
komunikimin institucional në adresimin e problematikave
me interes të përbashkët që hasen gjatë zbatimit të ligjit, 
si dhe dakordësimin dhe koordinimin për zbatimin e 
standardeve uniforme, përmes garantimit të një procesi
të rregullt disiplinor e në respekt të pavarësisë së
magjistratëve.
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Takimi zyrtar mes kreut të KLP, z. Alfred Balla
dhe Kryetarit të Prezencës së OSBE-së në
Shqipëri, Ambasadorit Vincenzo Del Monaco
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Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zoti Alfred Balla
priti sot në një takim zyrtar kreun e Prezencës së OSBE-së në
Shqipëri, Ambasadorin Vincenzo Del Monaco.

Zoti Balla pas shpalosjes së vizionit të Këshillit nën drejtimin
e tij si kryetar, i shprehu falënderimet Ambasadori Del
Monaco, për mbështetjen institucionale të deritanishme.

Ambasadori Del Monaco, duke uruar së pari Kryetarin për
detyrën e re, i shprehu gatishmërinë e vijimit të mbështetjes
së Këshillit, në disa fusha të ndryshme të veprimtarisë së tij.

Konkretisht, mbështetja me infrastrukturë të nevojshme,
ndihmesa me ekspertizë ligjore për draftime ligjore të
ndryshme apo për rregulloret si pjesë thelbësore e
mbarëvajtjes së sistemit, si dhe shkëmbimi i eksperiencave
nëpërmjet specialistëve me përvojë të fushës edhe
nëpërmjet vizitave studimore, ishin çështjet kryesore të
trajtuara në këtë takim.
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MBLEDHJE PLENARE, 13.04.2022
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ka zhvilluar ditën e mërkurë, më 13.04.2022,
mbledhjen e radhës plenare. Mbledhja është mbajtur në prezencë të nëntë (9)
anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të ftuarëve përfaqësues nga
Programi OPDAT.

Nën drejtimin e kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Alfred Balla,
mbledhja ka nisur me miratimin e proces-verbaleve të seancave plenare, të
datave 28 dhe 31 mars 2022.

Këshilli ka miratuar unanimisht, projekt-aktet për dy (2) caktime të përkohshme,
respektivisht, znj. Irena Çunoti, në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Apelit Korçë dhe caktimin e përkohshëm të z. Gëzim Spahiu,
prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë, për një periudhë pesë (5)
ditore.

Në vijim, Këshilli ka miratuar unanimisht edhe komandimin e një prokurori në
pozicionin e Këshilltarit të Etikës, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Me
propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi komandimin
e z. Hysen Keta, në pozicionin e Këshilltarit të Etikës, pranë Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, për një afat kohor 5-vjeçar.

Sipas rendit të ditës, është vazhduar me miratimin unanim të projekt – aktit për
përfundimin e procedurës së transferimit pa pëlqim, në pozicionin e prokurorit
të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.

Pas një sërë diskutimesh, Këshilli vendosi të miratojë me 7 vota pro, projekt-
aktin për veprimtari jashtë funksioni për z. Adnan Hoxha, prokuror në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.

Në përfundim, Këshilli ka miratuar unanimisht, edhe tre (3) raporte për
analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit, respektivisht për
z. Ylli Bashaj, znj. Rajmonda Berisha dhe znj. Edlira Bako.
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MBLEDHJE PLENARE, 22.04.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zhvilluar ditën e premte, më 22.04.2022, mbledhjen plenare të radhës, në prani të gjithë anëtarëve të Këshillit si dhe të
ftuarëve përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Programi OPDAT.

Nën drejtimin e kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, mbledhja ka nisur me miratimin e proces-verbalit të seancës plenare të datës
13.04.2022.

Më pas, përmes praktikës së caktimeve të përkohshme, Këshilli ka vendosur unanimisht miratimin e projekt-akteve për caktimet e përkohshme në pozicionin
Prokuror për zonjën Elidjana Kasa, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Ndërkohë, me 8 (tetë) vota pro, 1 kundër (z.Sokol Stojani) dhe në
mungesë të zotit Zeqir Hoda, pas deklarimit të konfliktit të interesit nga ana e tij, Këshilli miratoi edhe projekt-aktin për caktimin e përkohshëm në
pozicionin Prokuror, të zotit Kujtim Basha, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.Në vijim, janë miratuar unanimisht caktimet e përkohshme për
katër (4) Drejtues të zyrave të prokurorive si vijon;

-Miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Asllan Bajramaj, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Përmet.;

-Miratimin e projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Kledian Llaho, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Sarandë;

-Miratimin e projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Aurel Zarka, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë;

-Miratimin e projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Moisi Duda, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.

Me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli vendosi unanimisht të miratojë projekt-aktin për mbarimin e statusit të magjistratit për zotin
Brahim Dragjoshi, prokuror pranë Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër si dhe pranimin e kërkesës dhe miratimin e qëndrimit në detyrë të
magjistratit z. Thoma Jano, deri në mbushjen e moshës 70 vjeç. Gjithashtu, në mënyrë unanime është miratuar edhe projekt-akti për një ndryshim në
vendimin nr. 228, datë 13.07.2021, të Këshillit “Për praktiken profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës” i ndryshuar, duke
zëvendësuar tek aneksi 2, emrin e prokurores zonja Eriselda Bala me zonjën Rovena Bozo.

Më pas, mbledhja ka vijuar me miratimin unanim të dy (2) ‘Raporteve të analizimit të aftësisë profesionale të subjekteve të rivlerësimit, zotit Kudusi Shahu
dhe zotit Bajram Breçani’. Në përfundim, është hedhur shorti për caktimin e relatorit në lidhje me procedurën për ngritjen në detyrë të Drejtuesit të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, nga i cili është përzgjedhur anëtari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zoti Bujar Sheshi.

•
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KLP cakton përkohësisht Drejtuesin e Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, është mbledhur ditën e enjte, më
28.04.2022, në një seancë plenare urgjente. Të pranishëm në
mbledhje ishin të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë
dhe të ftuarit përfaqësues nga Progami OPDAT.

Si pasojë e shkarkimit të drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Tiranë, znj. Elizabeta Imeraj, nga Kolegji i
Posaçëm i Apelimit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, është mbledhur
urgjent për caktimin e përkohshëm të drejtuesit të kësaj
prokurorie.

Me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrirerës, Këshilli
vendosi unanimisht të miratojë projekt – aktin për ndërprerjen e
komandimit të prokurorit Arens Çela, i komanduar në
Prokurorinë e Përgjithshme dhe kthimin e tij në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ku ka emërimin si prokuror.
Më pas, me 10 (dhjetë) vota pro, është miratuar projekt –akti për
caktimin e përkohshëm të prokurorit Arens Çela, në detyrën e
Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë.

Në përfundim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, miratoi hapjen e
garës për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Tiranë.
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AKTIVITETI I KESHILLIT TE  LARTE TE PROKURORISE, PRILL’22

3 
Mbledhje

Plenare

9 

Caktime të
Përkohëshme

5 

Raporte
Vleresimi
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Komandim i Prokurorit të Etikës

Miratim veprimtarie jashtë funksioni

Mbarim i statusit të magjistratit

Miratim për qëndrimin në detyrë

Ndryshim vendimi në aneks

Vendim për caktimin e relatorit për fillimin e procedures 
së ngritjes në detyrë të Drejtuesit të prokurorisë
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TRANSPARENCA  – MARREDHENIE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN

PR & 
MEDIA

Prill 2022,

Deleguar për trajtim dhe
kompetencë 13 ankesa

nga qytetarët

4 

Kërkesa për
informacion

Gjatë muajit Prill 2022, janë pasqyruar në
faqen zyrtare dhe rrjetet sociale të KLP-
së, të gjitha takimet, mbledhjet dhe
aktivitetet e zhvilluara nga kreu i
Këshillit dhe Anëtarët e tij, brenda
afateve dhe kuadrit ligjor.
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Lidhuni me KLP
Rruga “Ana Komnena”, Godina “Poli i

Drejtësisë”, Tiranë

info@klp.al

www.klp.al;

https://twitter.com/KLP_al

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