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Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Alfred Balla, mori pjesë
me një grup pune të përbërë nga anëtarët e Këshillit dhe 5
këshilltarë ligjor, në seminarin dy ditor, (14-15 shtator 2022) me
temë “Komunikimi i Organeve të Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë me
Median dhe Publikun” të organizuar nga dy projektet e përbashkëta
të KiE/BE “Strengthening the Efficiency and Quality of Justice in
Albania” dhe “Freedom of Media and Expression in Albania”. Në këtë
aktivitet të pranishëm ishin dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z.
Artur Metani dhe një grup përfaqësues nga Këshilli i Lartë
Gjyqësor, i kryesuar nga znj. Marçela Shehu, anëtare e KLGJ-së.

Fokusi i seminarit ishte krijimi dhe konsolidimi i marrëdhënieve të
ngushta dhe komunikimi i vazhdueshëm me mediat, specifikisht
përqasja e institucioneve të drejtësisë, në situatën aktuale të krijuar
prej procesit të Vetingut dhe krijimi i urave të qëndrueshme
shkëmbyese dhe informative me median, duke pasur në qendër të
vëmendjes përcjelljen tek publiku të së vërtetës lidhur me punën e
institucioneve të drejtësisë.

Ne fjalën përshëndetëse Kryetari i Këshillit Z.Balla vuri theksin te
veprimtaria e institucioneve mbi komunikimin me mediat dhe çfarë
mund të përmirësohej për të forcuar dhe konsoliduar këto
marrëdhënie dhe komunikime mes medias dhe institucioneve
qeverisëse të Sistemit të Drejtësisë, me synimin përcjelljen e së
vërtetës tek publiku dhe rikthimin e besimit në organet qeverisëse
në drejtësi.

Seminar - Marrëdhëniet dhe Komunikimi i
Organeve të Drejtësisë me Mediat
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Takim Dypalësh me Ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë z.Alfred Balla së bashku me dy anëtaret e Këshillit znj.Esmeralda Keshi
dhe znj.Eloida Goxhi, priti më datë 15.09.2022, në ambjentet e KLP-së, ambasadoren e re të Bashkimit Evropian
në Tiranë, Zonjën Christiane Hohmann, e cila shoqërohej nga znj. Lenka Vitkova, Drejtuese e Seksionit Punëve
të Brendshme dhe të Qeverisjes së Mirë, dhe z. Aleksandar Romanovic, Këshilltar Politik.

Zoti Balla pasi i shprehu mirënjohjen drejtueses aktuale të Delegacionit të BE-së në Tiranë, paraqiti një tablo
përmbledhëse për punën e deri tanishme të Këshillit, duke theksuar se një institucion i ri, me një historik 3
vjeçar si KLP-ja, ka kaluar disa faza thelbësore, ku përmendi procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për
Prokuror të Përgjithshëm, procesin e përzgjedhjes së prokurorëve të SPAK-ut dhe drejtuesine tij, përzgjedhjen
e drejtuesit të BKH-së, përzgjedhjen e drejtuesve të prokurorive të shkallëve të para, procesin e rivlerësimit
kalimtar për prokurorët “subjekt rivlerësimi”, proceset disiplinore në bashkëpunim me ILD-në, si dhe të gjitha
hapat e proceseve të kryera për magjistratët nga studentë hyrës në “Formimin fillestar” në Shkollën e
Magjistraturës, profili Prokuror deri te të diplomuarit prej saj që nga viti 2019 e më sot, të cilët, zoti Balla u
shpreh se, kanë qenë reth 40.

Shkëlqesia e Saj, Zonja ambasadore e nisi fjalën e saj me urimet për punën e bërë dhe vuri theksin mbi
rëndësinë e të mbajturit të standardit të krijuar tashmë dhe në pasqyrimin e punës së bërë, për të arritur në
rifitimin dhe konsolidimin e besimit të publikut dhe partnerëve ndërkombëtarë në Drejtësinë shqiptare.
Ambasadorja Hohmann shprehu kënaqësinë për hapjen e negociatave për anëtarësim te vendit në BE dhe
theksoi se drejtësia dhe hapat e institucioneve qeverisëse në Drejtësi do të ishin një gur themeli në këtë proces.

Pas shkëmbimit të informacioneve teknike mbi mbështetjen për të mundësuar ruajtjen e ritmit dhe
konsolidimin e hapave të hedhura, kreu i KLP-së vuri theksin mbi nevojën për digjitalizimin e sistemit të
praktikave që do të mundësonte edhe shmangie të shumë vonesave në afate. Kjo do të ndihmonte në të gjitha
proceset me natyrë kontrolluese apo mbikëqyrëse që Këshilli do të mund ti realizonte brenda afateve, këtu
shtuar edhe ngarkesa në pune për secilin prokuror nga mungesa e ndjeshme e burimeve njerëzore, pa harruar
numrin e kallëzimeve penale që i shtohen sistemit çdo vit.

Zonja Ambasadore shprehu mbështetjen e vendeve anëtare dhe theksoi se misioni i BE-së do të mbështeste
Këshillin përmes shqyrtimit të nevojave specifike dhe po ashtu do të ishte i pranishëm në çdo hap për të
mundësuar suport edhe nga ana teknike dhe specifikisht përmes shkëmbimeve të eksperiencave prokuroriale.

3



TREY
research

KreuiKLP nëtakiminshpjeguespërkapitullin23 “Gjyqësoridhetëdrejtatthemelore” 
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Në datat 26-27 shtator 2022, u zhvillua në Bruksel takimi shpjegues për Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të
drejtat themelore”, mbi zhvillimet e acquis që prej shtatorit të vitit 2018 e në vijim. Delegacioni shqiptar
kryesohet nga zonja Majlinda Dhuka Kryenegociatore dhe zonja Adea Pirdeni Zëvendësministër i
Drejtësisë si përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë, institucion negociues për kapitullin 23, si dhe ka në
përbërje përfaqësues të sistemit të drejtësisë.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë u përfaqësua në këtë takim me Kryetarin e tij, zotin Alfred Balla. Për sa i
përket prezantimit në fushën e gjyqësorit institucionet e sistemit të drejtësisë, KLGj, KLP, KED, GjL, GjK, 
ILD, si dhe Shkolla Magjistraturës pasqyrojnë fushat lidhur me procesin e rivlerësimit kalimtar, efiçencën
e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit-qasja ndëshkuese, të drejtat proceduriale dhe të drejtat e 
viktimave të krimeve, etj.

Lidhur me sistemin e drejtësisë në këtë takim shpjegues delegacioni shqiptar u përditësua nga ana e ekipit
teknik të Komisionit Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit, si dhe
nga Departamenti për Drejtësi, mbi jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GJED) dhe
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) për sa i përket pavarësisë dhe paanshmërisë, cilësisë
dhe efikasitetit të sistemit.

Konkretisht mbi: të drejtën themelore të aksesit në gjykatë, sigurimin e plotësimit të kërkesave për mbrojtje
efektive; transferimet e magjistratëve; papajtueshmërinë e regjimit disiplinor me ligjin e BE-së; reformat në
fushën e organizimit të sistemit gjyqësor; regjimin disiplinor të zbatueshëm për magjistratët dhe
përgjegjësinë financiare të shtetit e atë personale të magjistratëve si rezultat i gabimeve gjyqësore; dënimet
disiplinore të vendosura ndaj një magjistrati; emërimin, promovimin, dhe trajnimin e magjistratëve, etj.

Në kuadër të procesit të negociatave, këto takime shpjeguese, si fazë e parë e procesit të shqyrtimit, kanë si
qëllim kryesor shqyrtimin analitik dhe vlerësimin e legjislacionit kombëtar me legjislacionin e BE-së, për të
përcaktuar ndryshimet midis tyre, të cilat përfshijnë midis gamës edhe acquis lidhur me gjyqësorin, 
konkretisht kapitullin 23.

Ndërkohë është parashikuar zhvillimi i takimeve dypalëshe BE-Shqipëri, pikërisht për kapitullin 23 
“Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, ku autoritet shqiptare dhe institucionet respektive, në fund të muajit
nëntor 2022, do të paraqesin raporte mbi shkallën e përafrimit me acquis dhe/apo planet e ardhshme për
përafrimin ku, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të paraqesë materialin lidhur me fushën e kompetencave të
tij.



TREY
research

Mbledhje Plenare, 16.09.2022
Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e premte, më 16.09.2022, mbledhjen plenare të radhës, në prani
të 9 anëtarëve të Këshillit, e në prani të përfaqësuesve të misionit OPDAT dhe medias. Mbledhja nisi sipas
rendit të ditës me miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës 27.07. 2022.

Në këtë seancë plenare u miratuan projektaktet për:

-caktimin e përkohshëm të z. Kleanth Zeka, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë së Apelit Vlorë;

-caktimin e përkohshëm të zj. Elida Hoxhaj, në detyrën e prokurores në Prokurorinë e Apelit Vlorë;

-caktimin e përkohshëm të zj. Pranvera Gruda në detyrën e prokurores në Prokurorinë e Apelit Shkodër;

-caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë Dibër;

– transferimin me pëlqim të z. Elion Mustafaj nga Prokuroria e Vlorës në Prokurorinë Lushnje;

– caktimin e përkohshëm të z. Elion Mustafaj në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë Lushnje;

– caktimin e z. Kleanth Zeka, prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë, për përfaqësimin e akuzës në një
çështje në gjykim, pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Gjithashtu, u miratuan projektakti “Për rillogaritjen dhe pagesën e diferencës së pagës së papaguar të
anëtarëve dhe ish anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për periudhën nga data 01.01. 2019 deri
28.5.2021”, si dhe ai për një ndryshim në vendimin Nr.157, datë 27.06.2022, të Këshillit të Lartë të
Prokurorisë “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës”.

Në seancën plenare u miratua edhe hapja e procedurës për zgjedhjen e Drejtuesit të ri të Prokurorisë së
Posaçme. Thirrja e cila, do të publikohet në faqen zyrtare web të Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të
përmbajë procedurën, dokumentacionin e nevojshëm dhe afatin e aplikimit prej 45 ditësh.

Këshilli do të ketë në dispozicion edhe 45 ditë të tjera për t’u njohur me dokumentacionin dhe platformat
e aplikantëve që do shprehin dëshirën për të kandiduar si dhe zhvillimin e seancave dëgjimore me
seicilin prej tyre, me qëllim që, deri në datën 18.12.2022, të mundësohet zgjedhja e drejtuesit të ri me
mandat 3 – vjeçar. Këshilli shtyu miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren “Për transferimin e
prokurorëve nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”, saj në mbledhjen e radhës.

Në përfundim të mbledhjes anëtarët e Këshillit diskutuan mbi seicilin prej 12 rekomandimeve të
Rezolutës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për veprimtarinë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë
përgjatë vitit 2021, duke pranuar se disa nga këto rekomandime janë iniciuar si procedura nga ana e
institucionit, gjithsesi, u vendos për hartimin e një planveprimi me hapa konkret.
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MbledhjePlenare, 29.09.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e enjte, më 29.09.2022, mbledhjen plenare të 
radhës, në prani të 8 (tetë) anëtarëve të Këshillit, dhe në prani të përfaqësuesve të misionit 
OPDAT. Mbledhja nisi sipas rendit të ditës me miratimin e procesverbalit të seancës 
plenare të datës 16.09.2022. 

Në këtë seancë plenare u miratuan projektaktet për: 

– caktimin e përkohshëm të prokurorit Dritan Gripshi, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Berat; 
– caktimin e përkohshëm të prokurorit Neritan Hoxha, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec; 
– caktimin e përkohshëm të prokurorit Xhevahir Lita në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 
 

Gjithashtu, u miratuan projektakti për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë 
profesionale të subjektit të rivlerësimit Genci Mane, si dhe mbi verifikimin e pasurisë dhe 
figurës së kandidatit Arens Çela për Drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 
së Parë Tiranë. 

Lidhur me projektaktin për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë profesionale të 
subjektit të rivlerësimit Kledian Llaho, për arsye se procesi i verifikimit ende nuk ka 
përfunduar, me propozim të komisionit përgjegjës, Këshilli mori vendimin për shtyrjen 
e diskutimit të tij në momentin e konkludimit. Me qëllim vazhdimin e procedurës së 
zgjedhjes së drejtuesit të Prokurorisë pranë Rrethit Gjyqësor Tiranë, u realizua hedhja e 
shortit mes anëtarëve të Komisionit të Karrierës nga ku, në mënyrë rastësore, u përzgjodh 
zoti Bujar Sheshi. 

Këshilli i Lartë i Prokurisë miratoi gjithashtu vendimin për miratimin e projektaktit për 
disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren “Për transferimin e prokurorëve nëpërmjet 
procedurës së lëvizjes paralele”. 

Në seancën plenare u miratuan edhe relacionet mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të 
kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin 
akademik 2022-2023, për 13 kandidatë.  

Në përfundim të miratimit të relacioneve mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të 
kandidatëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin 
akademik 2022-2023, Këshilli miratoi edhe vendimin për listën pjesore të 13 
(trembëdhjetë) kandidatëve për të cilët është vendosur lejimi i kandidimit për t’u pranuar 
në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në këtë vit akademik, i 
cili i njoftohet edhe Shkollës së Magjistraturës. 
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VEPRIMTARIA E KLP, SHTATOR 2022

Komisioni Disiplinor

Komisioni i Planifikimit
Strategjik, i Administrimit

dhe Buxhetit

Komisioni i Zhvillimit të
Karrierës

Komisioni i Vlerësimit të
Veprimtarisë Etike dhe

Profesionale
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NJOFTIME 
PËR MEDIA KLP 

ONLINE

Në përmbushje të detyrimit ligjor, KLP ka përditësuar në faqen zyrtare të 

Këshillit informacionin e nevojshëm për të qenë më pranë publikut përmes 

pasqyrimit të veprimtarisë së tij të përditëshme 
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Kontaktonime  KLP përmesrrjetevesocialenëfaqenzyrtare, 
www.klp.al

https://twitter.com/KLP_al

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

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