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KRYETARI I KLP, TAKIM ME DELEGACIONIN NGA

REPUBLIKA E MOLDAVISË

Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zoti Alfred Balla priti më 05 maj 2022, një delegacion me përfaqësues nga Republika e Moldavisë, konkretisht nga
Parlamenti, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Ministria e Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, sistemi gjyqësor, si dhe shoqëria civile. Zoti Balla pas shpalosjes së
vizionit të Këshillit, si institucion i qeverisjes të sistemit të prokurorisë, nën drejtimin e tij si kryetar, i bëri të njohur delegacionit ecurinë e deritanishme, duke 
identifikuar praktikat pozitive mbi natyrën e vendimmarrjes specifike lidhur me vlerësimin profesional të prokurorëve, si hallkë e qënësishme e vendimmarrjeve të
procesit të rivlerësimit kalimtar.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e delegacionit të Moldavisë informuan zotin Balla dhe anëtarët e Këshillit, mbi miratimin e legjislacionit bazë për ngritjen e 
funksionimin e mekanizmave për kryerjen e procedurave të vlerësimit të trupës së tyre të magjistratëve, si një vendimmarrje paravetting e cila, do të kryejë
vlerësimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Magjistraturës dhe Këshillin e Lartë të Prokurorëve, si dhe anëtarët e bordeve të këtyre strukturave.

Përfaqësuesit e delegacionit të Moldavisë informuan gjithashtu, mbi prioritet kryesore të reformës në të ardhmen në vendin e tyre dhe, kërkuan veçanërisht një
bashkëpunim në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave duke qenë se, Këshilli i Lartë i Prokurorisë së Republikës së Shqipërisë ka tashmë një përvojë e cila, do të
ishte ndihmesë e vyer për ta.

Pala shqiptare u shpreh mbi rëndësinë e reformës në drejtësi e cila, ka një ndikim të drejtpërdrejtë në forcimin dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës, duke u 
investuar në vijimësi mbi përmirësimin e saj në rast nevojash.

Zoti Balla shprehu gatishmërinë e institucionit për të siguruar bashkëpunimin dhe asistencën profesionale të kërkuar, në çdo kohë në të ardhmen, si një mënyrë
shkëmbimi eksperiencash dhe praktikash, shumë të vlefshme për veprimtarinë e institucioneve të të dyja vendeve dhe ecurisë së misionit shtetëror respektiv.

Takimi u zhvillua në ambientet e institucionit në praninë e anëtarëve, zonjës Eloida
Goxhi dhe zotit Bujar Sheshi.
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Zëvendëskryetari i KLP-

së, z. Tartar Bazaj

prezanton drejtuesin e ri

të Prokurorisë së Rrethit

Gjyqësor Vlorë

Zëvendëskryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka prezantuar
drejtuesin e ri të Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Vlorë, z. Aurel Zarka.
Zoti Zarka u emëruar drejtues i Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Vlorë gjatë
mbledhjes plenare të KLP-së më datë 9 Maj 2022 dhe do të drejtojë këtë
prokurori për një mandat 3 vjeçar me të drejtë riemërimi.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, z. Tartar Bazaj, pasi përgëzoi zotin Zarka, theksoi edhe një
herë nevojën emergjente për të mbushur vakancat e krijuara në sistemin e 
drejtësisë dhe atë prokurorisë në veçanti, si pasojë e riformimit të këtij
sistemi përmes procesit të Vettingut.

“I tërë sistemi i drejtësisë ka mungesa të theksuara sidomos prokuroritë e 
rretheve janë shumë të ngarkuara. Në këto kushte do e zbusim pak me 
magjistratët e rinj që do të emërohen në korrik, presim që ata të
amortizojnë problematikën, por gjithsesi nuk është se zgjidhet kjo çështje. 
Megjithatë, është me rëndësi të kemi parasysh se Komisioni i Kualifikimit
nuk ka lidhje me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. KPK është institucion
më vete i cili merret me verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por
gjithsesi përderisa ligjvënësi e ka shtyrë me dy vjet mandatin, do të thotë
që ka krijuar problematika, pasi nuk është aspak e lehtë për të verifikuar
secilin magjistrat”, u shpreh ndër të tjera zoti Bazaj.

Në lidhje me këtë problematikë, të njëjtin qëndrim ka edhe drejtuesi i
Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Vlorë, z. Aurel Zarka, i cili shprehu të
gjithë gatishmërinë dhe besimin se përmes një bashkëpunimi të plotë mes
institucioneve, shumë shpejt edhe trupa e prokurorëve do të plotësohet.
“Duke pasur parasysh që ka një mungesë të theksuar prokurorësh, jemi
më pak se gjysma, i bie që një prokuror bën punën dyfish. Me ndihmën
dhe të institucioneve dhe mirëkuptimin e qytetarëve mendojmë ta 
përballojmë derisa të plotësohet trupa”, tha Zarka.
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KREU I KLP NË ANALIZËN VJETORE TË PUNËS SË PROKURORISË
PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DHE APELIT DURRËS, 

PËR VITIN 2021

Kryetari i Këshillit, zoti Alfred Balla së bashku me anëtarin zotin Ludovik Dodaj, kanë marrë pjesë në takimin
e zhvilluar, sot, 27 maj 2022, mbi analizën vjetore të punës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
dhe Apelit Durrës.
Në këtë takim morën pjesë prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore të strukturave raportuese, përfaqësues
nga Prokuroria e Përgjithshme, zoti Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm i shoqëruar nga zoti Kostaq Beluri,
Drejtuesi i Parë Neritan Nallbati, Drejtor i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Durrës, si dhe Zv/Kryetari i
Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, zoti Paulin Çera.
Drejtuesi i Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, zonja Anita Jella dhe Drejtuesi i Caktuar
Përkohësisht i Prokurorisë së Apelit Durrës, zoti Moisi Duda raportuan lidhur me aspektet e veprimtarisë së
strukturave të cilat drejtojnë, mbi organizimin e brendshëm, gjendjen, progresin, problematikat dhe
mbështetjen që synohet.
Kryetari i KLP-së, zoti Balla në fjalën përshëndetëse, gjatë analizës vjetore, përgëzoi ekipet e të dyja
prokurorive raportuese, për evadimin e një volumi të madh pune hetimore përgjatë vitit 2021.
Zoti Balla theksoi se, tashmë pjesa më e vështirë e situatës së shkaktuar nga vakancat në sistem po kalon dhe,
gjatë muajit korrik 2022, do të emërohen 22 magjistratë (prokurorë) të cilët, do të lehtësojnë volumin e punës
në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm.
Zoti Balla, kërkoi një bashkëpunim më të madh e konkret ndërmjet Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Durrës dhe Prokurorisë së Apelit Durrës, si dhe të këtyre dy prokurorive me agjencitë ligjzbatuese në
vend dhe me gjykatën e rrethit. Gjithashtu, iu kërkua prokurorëve në rast se, vlerësojnë ndryshime dhe/apo
përmirësime të mundshme në legjislacionin në fuqi, të përcjellin propozime ligjore dhe/apo proceduriale
konkrete pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.



RAPORTIMET VJETORE, KLP, SPAK DHE 

PROKURORI I PERGJITHSHEM

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot më datë 21.05.2022,
seancën dëgjimore me kreun e Prokurorisë së Posaçme Kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, zotin Arben Kraja, i cili
u paraqit së bashku me zotërinjtë Ened Nakuçi, Altin Dumani,
Klodian Braho e Mariel Frroku.

SPAK raporton perpara
Keshillit te Larte te

Prokurorise

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot më datë 16.05.2022,
seancën dëgjimore me Prokurorin e Përgjithshëm, zotin
Olsian Çela, i cili u paraqit së bashku me prokurorin zotin
Kujtim Luli dhe Sekretarin e Përgjithshëm të institucionit,
zotin Luan Abazi.

Prokurori i Pergjithshem
raporton perpara Keshillit te

Larte te Prokurorise
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Pranë Kuvendit të Shqipërisë, në Komisionin për Çështjet
ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, u
zhvillua sot, 18 maj 2022, ora 10:00, seanca dëgjimore me
Kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zotin Alfred
Balla, për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Këshillit gjatë
vitit 2021.

Kreu i KLP paraqet
raportin vjetor perpara
Komisionit te Ligjeve



SEANCA PLENARE, MAJ 2022
Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e enjte, më 26 maj 2022, ora 10:00, mbledhjen
plenare të radhës, në platformën online Zoom-Metting, ku morën pjesë 9 anëtarë të Këshillit (në
mungesë të zonjës Esmeralda Keshi). Mbledhja e cila u mbajt nën drejtimin e kreut të KLP-së, 
zotit Alfred Balla kishte në rend dite vetëm një pikë:

Diskutimin/miratimin e projektaktit për lejimin/ndalimin e kandidatëve për vijimin e 
procedurës së ngritjes në detyrë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë.

Në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit Nr.96/2016 “Për statusin e 
gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, KLP-ja ka publikuar në
faqen zyrtare të institucionit, “Thirrje për shprehje interesi”, për plotësimin e pozicionit
vakant për Drejtues në Prokurorinë Tiranë, duke ftuar të gjithë prokurorët që plotësojnë kriteret
ligjore për tu ngritur në detyrë, të paraqesin krahas kërkesës për kandidim edhe
dokumentacionin e nevojshëm ligjor. Afati përfundimtar i aplikimeve ishte ora 24 e datës 18 maj
2022. Në përfundim të afatit ligjor të pranimit të aplikimeve dhe, në zbatim të pikave 2-7 të
nenit 32, të ligjit të sipërpërmendur, Këshilli mblidhet me qëllim shqyrtimin e kandidaturave të
pozicionit vakant.

Pranë KLP-së kanë shprehur interesin dy prokurorë për pozicionin vakant të shpallur, 
përkatësisht zoti Kreshnik Ajazi, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Elbasan, si dhe zoti Arens Çela, Drejtues i vendosur nga KLP-ja me Caktim të Përkohshëm 3 
mujor, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Këshilli, bazuar në relacionin e paraqitur për shqyrtim nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 
vendosi ndalimin e kandidimit të kandidatit Kreshnik Ajazi për ngritjen në detyrë në pozicionin
e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe, kualifikimin e 
kandidatit që plotëson kushtet për kandidim për pozicionin e shpallur, zotin Arens Çela. Ky
ndalim erdhi si pasojë e faktit që kandidati Ajazi është i zgjedhur me një mandat 3 (tre) vjeçar si
Drejtues në prokurorinë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan dhe nuk mund të ndërpresë
mandatin e filluar, si dhe për faktin që procedura e shpallur është ngritje në detyrë nga prokuror i
thjeshtë në drejtues zyre dhe jo procedurë e lëvizjes paralele. Të dyja vendimet e Këshillit u 
morën me 9 (nëntë) vota unanime.26.05.2022
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SEANCE PLENARE, 19 MAJ 2022
Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e enjte, më 19 maj 2022, mbledhjen plenare të radhës, në prezencë të 9 (nëntë) anëtarëve të
Këshillit (në mungesë të zonjës Mirela Bogdani), si dhe në prani të përfaqësuesit të misionit OPDAT në Shqipëri. Nën drejtimin e kreut
të Këshillit Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, mbledhja ka nisur me miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës
28.04.2022.

Më pas me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi pranimin e kërkesës dhe miratimin
e qëndrimit në detyrë për zotin Pelivan Malaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në mbushjen e
moshës 70 vjeç. Gjithashtu, bazuar në relacionin shpjegues të përgatitur po nga ky Komision, Këshilli vendosi të njoftojë fillimin e
procedurave për plotësimin e një vakance të përkohshme, nëpërmjet procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim, për një
periudhë 6 (gjashtë) mujore, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër. Këshilli, bazuar në relacionin e paraqitur
për shqyrtim nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, vendosi shfuqizimin e vendimit të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Sarandë sipas ankimit të adresuar nga prokurori Ilir Hoxha.

Në vijim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, miratoi dy raporte për “Analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit”,
specifikisht për subjektet e rivlerësimit, prokurorët Elsa Kareçi dhe Skënder Mestani. Bazuar në relacionet e përgatitura nga Komisioni i
Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi të vlerësojë të përfunduar verifikimin e
pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u emëruar prokurorë, si më poshtë:

Ajkuna Anxhaku; Alban Syri; Albulena Kuliçi; Alisa Spahja; Armida Kaçi; Besmira Vishe; Blerina Musabelliu; Denis Hyka; Denisa
Plaku; Eni Çulli; Entela Hasmujaj; Esmeranda Basho; Griselda Haxhiaj; Iva Harka; Ledjana Shkurti; Leondard Suçi; Matilda Fetahu; 
Matilda Peza; Ndriçim Halilaj; Redona Ndoni; Urim Kalia; Vasjana Postol

• Këshilli shtyu për diskutim çështjet e tjera për seancën e radhës.
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SEANCE PLENARE, 09.05.2022
Nën drejtimin e kreut të Këshillit Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, mbledhja ka nisur me
miratimin unanim të proces-verbalit të seancës plenare të datës 22.04.2022 dhe propozimin e
Zëvendëskryetarit zotit Tartar Bazaj, për të shtuar në rendin e ditës miratimin e një projekt-akti për
veprimtari jashtë funksioni për prokurorin zotin Kledian Llaho.

Mbledhja ka vijuar me miratimin unanim të projekt-akteve për tre (3) caktime të përkohëshme në
detyrën e Drejtuesëve të zyrave të Prokurorive si më poshtë;

• Zoti Julian Çafka, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Gjirokastër;

• Zoti Lazër Çardaku, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër;

• Zoti Pierind Çukaj, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Pukë

Më pas, është miratuar unanimisht projekt – akti për një korrigjim gabimi material, në vendimin e
KLP-së, Nr.77, datë 22.04.2022, “Për mbarimin e statusit të magjistratit”. Me propozim të
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, janë miratuar unanimisht, dy (2) projekt – aktet për caktimin
e drejtuesëve të zyrave të Prokurorive përmes procedurës me ngritje në detyrë. Përmes kësaj
procedure janë caktuar zoti Durim Bedini, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Kavajë dhe zoti Aurel Zarka, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

Në vijim, Këshilli ka miratuar unanimisht projekt – aktin për miratimin e qëndrimit në detyrë të
zotit Kujtim Luli.

Gjithashtu, Këshilli ka miratuar në mënyrë unanime edhe dy (2) raporte për analizimin e aftësisë
profesionale të subjekteve të rivlerësimit, zonjës Eglantina Shehu dhe zonjës Marjola Mërtiri.

Ndërkohë, sa i takon miratimit të 2 (dy) projekt-rregulloreve, pas një sërë diskutimesh, Këshilli i
Lartë i Prokurorisë, miratoi unanimisht rregullore “Për vlerësimin etik dhe profesional të
prokurorëve” si dhe ktheu për diskutim rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë të
Prokurorisë me median”.

Me 8 (tetë) vota pro (në mungesë të zonjës Keshi dhe zotit Dodaj), është miratuar projekt – akti
mbi miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në
përfundim të mbledhjes, është miratuar me 9 (nëntë) vota pro dhe në mungesë të zonjës Keshi,
projekt-akti për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin zoti Kledian Llaho pranë
Prokurorisë Sarandë.
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VEPRIMTARIA E KLP, MAJ 2022
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Komisioni i Planifikimit
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Vlerësimin
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Miratimin i
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këshillit të lartë
të prokurorisë
për vitin 2023-

2025 (faza
parë)”



VENDIME TE MARRA GJATE MUAJIT MAJ 2022

Për “kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë
kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në
pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”

“Për ngritjen në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë”

Për “ndalimin e kandidimit të kandidatit Kreshnik Ajazi
për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”

“Për ngritjen në detyrë, në pozicionin e
drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Vlorë”
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“Për plotësimin e një vakance të përkohshme në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Gjirokastër, nëpërmjet procedurës së transferimit të
përkohshëm me pëlqim”



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

• https://klp.al/

• https://twitter.com/KLP_al

• https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGc
w

Ose na shkruani në adresen postare

Rruga “Ana Komnena”, ish-fusha e Aviacionit, Godina
“Poli i Drejtësisë”
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