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MBLEDHJE PLENARE  - 11.10.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e martë, më 11.10.2022, mbledhjen plenare të radhës, në prani të 9 (nëntë) anëtarëve të
Këshillit, të përfaqësuesve të misionit OPDAT dhe medias. Mbledhja nisi sipas rendit të ditës me miratimin e procesverbalit të
seancës plenare të datës 29.09. 2022.
Në këtë seancë plenare u miratuan projektaktet mbi:

Caktimin e përkohshëm të z.Lazër Çardaku, në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër;
Caktimin e përkohshëm të z.Moisi Duda në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës;
Caktimin e përkohshëm të z. Kledian Llaho në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë;
Caktimin e përkohshëm të z.Julian Çafka në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër;
Caktimin e përkohshëm të z.Asllan Bajramaj në detyrën e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet;

Këshilli caktoj zotin Arens Çela, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Tiranë.
Gjithashtu në këtë seancë plenare u miratua relacioni për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe
figurës për prokurorin Ilir Hoxha, kandidat për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.

U miratuan dhe projektaktet mbi caktimin e përkohshëm të znj. Irena Çunoti, në detyrën e prokurores në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Apelit Korçë dhe mbi caktimin e përkohshëm të znj. Elidjana Kasa, në detyrën e prokurores në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Apelit Tiranë.

Në vijim, u miratuan projektaktet për miratimin e raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjekteve të rivlerësimit
kalimtar Pali Deçolli dhe ArmidaHamiti.
Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi gjithashtu vendimin për miratimin e Rregullores “Për marrëdhënien e Këshillit të Lartë të
Prokurorisë me Mediat”.

Në këtë mbledhje të radhës u miratua një ndryshim në vendimin e KLP-së, Nr.157, datë 27.06.2022, “Për praktikën profesionale të
kandidatëve për Magjistrat të Shkollës së Magjistraturës” i ndryshuar, lidhur me zëvendësimin e prokurorit udhëheqës për
zhvillimin e praktikës profesionale për kandidaten për magjistraten NertilaMiftaraj.

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, konkretisht:

Zonja Blerina Karaj
Zonja Fabjola Llaha
Zonja Irma Velo
Zonja Masila Lulaj
Zoti Roland Paja
Zonja Teuta Pisku

10. Në përfundim Këshilli miratoi edhe vendimin për listën pjesore të 6 (gjashtë) kandidatëve për të cilët është vendosur lejimi i
kandidimit për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në akademik 2022-2023.



MBLEDHJE PLENARE
24.10.2022

KLP prezanton anëtaren
e re, znj. Arta Mandro

- Caktimi i përkohshëm i prokurorit Kujtim Basha, në detyrën e prokurorit në Prokurorinë
e Apelit Durrës.

- Raporti për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit, prokurores
Suela Beluli.

- Relacionet mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatëve për programin e
formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023, Skerdi
Sinanaj, Bruno Stërmasi, Artid Canaj, Marilda Frashëri, Denada Xhera, dhe Ankela Dake,
së bashku me listën pjesore të këtyre kandidatëve për t’u pranuar në programin e
formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023.

- Vendimet për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) të prokurorëve
Ornela Rrumbullaku, Gëzim Spahiu, Gentian Habazaj dhe Eliora Elezi.

- Një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nr.207, datë 18.06. 2021,
“Për përbërjen e komisioneve të përhershëm dhe anëtarët zëvendësues të Këshillit të Lartë
të Prokurorisë:”, ku zonja Arta Mandro zë vendin e ish anëtarit Sandër Beci”.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi më 24 tetor 2022, mbledhjen e

radhës plenare, në prezencë të 10 anëtarëve si dhe të ftuarëve

përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshëm, Programi OPDAT dhe media.

Në nisje të seancës plenare, KLP prezantoi dhe i uroi mirëseardhjen

anëtares më të re të Këshillit, zonjës Arta Mandro, e përzgjedhur nga

trupa e pedagogëve të fakulteteve të Drejtësisë dhe Shkollës së

Magjistraturës.

Më pas, Këshilli vazhdoi me diskutimet sipas agjendës së ditës, ku si

fillim u miratua procesverbali i seancës plenare paraardhëse, ai të datës

11.10.2022. Në vijim, Këshilli aktet si më poshtë:



Kreu i KLP, z. Alfred Balla mirëpret
Ambasadoren Franceze në Shqipëri, znj. 

Elisabeth Barsacq

12.10.2022

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zoti Alfred Balla, priti më
datë 12.10.2022, në një takim në ambientet e institucionit,
ambasadoren Franceze në Shqipëri, zonjën Elisabeth Barsacq së
bashku me zonjën Anne-Elisabeth Gautier, Atashe për
Bashkëpunimin .

Zonja Barsacq uroi zotin Balla për detyrën e kryetarit dhe vlerësoi
punën e deritanishme të Këshillit.

Zoti Balla bëri një prezantim të shkurtër të veprimtarisë së
institucionit që nga konstituimi i tij. Ai informoi Ambasadoren
lidhur me parimin kushtetues dhe statusin ligjor të institucionit si
qeveria e prokurorëve si një garanci kolegjiale për të gjithë trupën e
prokurorëve në vend.

Ambasadorja shfaqi interes lidhur me bashkëpunimin institucional
të KLP-së me organet e tjera të reja të reformës në drejtësi ku, zoti
Balla e informoi lidhur me marrëdhëniet kryesisht me KLGJ-në,
ILD-në dhe Prokurorin e Përgjithshëm.

Zonja Attache informoi mbi një projekt bashkëpunimi ku Franca si
kontribues kryesor i BE-së, do jetë pjesë në ketë projekt me partner
edhe shtetin Italian dhe atë Spanjoll. Ky projekt bashkëpunimi
konsiston në dhënien e ndihmës konkrete institucioneve të KLP-së,
KLGJ-së dhe ILD-së.

Në përfundim, ambasadorja falënderoi zotin Balla për takimin dhe
vuri theksin mbi rëndësinë e të mbajturit të standartit të krijuar
tashmë në pasqyrimin e punës së kryer, me qëllim arritjen e
rifitimit dhe konsolidimit të besimit të publikut dhe partnerëve
ndërkombëtarë.
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PUBLIKIME NE FAQEN ZYRTARE 

Gjatë muajit Tetor 2022, Këshilli i Lartë i

Prokurorisë, në përmbushje të detyrimit

ligjor, ka përditësuar në faqen zyrtare të tij, të

gjithë informacionin e nevojshëm për të qenë

më pranë publikut përmes pasqyrimit të

veprimtarisë së tij të përditëshme. 

Në faqen zyrtare https://klp.al/ gjeni të

publikuar të gjitha mbledhjet, aktivitetet dhe

Vendimet e marra nga Këshilli i Lartë i

Prokurorisë. 

TRANSPARENCA, TETOR 2022
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Kontaktoni me KLP përmes rrjeteve sociale në faqen
zyrtare, www.klp.al; Twitter dhe Youtube

https://twitter.com/KLP_al

https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WU
P3cIGcw

O s e n a s h k r u a n i n ë a d r e s e n p o s t a r e

R r u g a “ A n a  K o m n e n a ” ,  i s h - f u s h a e  A v i a c i o n i t ,  

G o d i n a “ P o l i i D r e j t ë s i s ë ”

http://www.klp.al/
https://twitter.com/KLP_al
https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

