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Seancë Plenare
10.11.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi mbledhjen plenare, në prani të 11 anëtarëve të Këshillit, si
dhe përfaqësuesve të misionit OPDAT. Mbledhja nisi me urimin e mirëseardhjes ndaj anëtares
me të re zonjës Ledina Riza dhe vijoi me miratimin e përmbledhëses së procesverbalit së
seancës plenare të datës 24.10.2022. Me propozim të Komisionit për Vlerësimin e Veprimtarisë
Etike dhe Profesionale u miratuan raportet për analizimin e aftësisë profesionale të subjekteve
të rivlerësimit:

Miranda Bushi

Elion Mustafaj

Kledian Llaho.

Gjithashtu, Këshilli miratoi relacionin mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për
programin e formimit fillestar të shkollës së magjistraturës në vitin akademik 2022-2023, zonjës
Elda Goxhaj, si dhe listën pjesore përkatëse. Me propozim të Komisionit për Planifikimin
Strategjik, të Administrimit dhe Buxhetit miratoi relacionin për: Veprimtarinë jashtë funksionit
të prokurores Enkeleda Millonai dhe prokurorit Adnan Xholi. Lidhur me kërkesën e
prokurorit Kreshnik Ajazi për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit, Këshilli nuk e mori
në shqyrtim pas shprehjes së vullnetit të tij e Komisionit për tërheqje nga kjo kërkesë.

-Këshilli me propozim të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, miratoi projektaktet për:

Mbarimin e statusit të magjistrates Ida Ahmetlli; Shpalljen e një vendi vakant për procedurën e
transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Gjirokastër; Zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit si anëtar përfaqësues për komunikimin me
median; 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.( i ndryshuar)”; Një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë,
Nr.157, datë 27.06.2022, “Për praktikën profesionale të kandidatëve për Magjistrat të Shkollës
së Magjistraturës”, dhe caktimin e zonjës Ledina Riza si anëtare në Komisionin e Vlerësimit të
Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, si dhe si anëtare zëvendësuese në Komisionin e
Disiplinës, e cila zëvendëson në këto pozicione ish anëtarin zotin Ludovik Dodaj.



Seancë plenare
21.11.2022

Më 21.11.2022, këshilli i lartë i prokurorisë u mblodh në seancë plenare të planifikuar në
prani të 11 anëtarëve, përfaqësuesit të misionit OPDAT dhe medias e miratoj vendimet si
më poshtë:

-U miratua rregullorja “për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve të komanduar
pranë klp-së”.

-U miratua vendimi, “për verifikimin e kushteve të kandidimit për kandidatët që kanë
aplikuar për drejtues të prokurorisë së posaçme” dhe konkretisht u lejua vijimi i garës
për të tre kandidatët: z.Altin dumani, z.Adnan xholi dhe z.Edvin kondilli. Për datën e
intervistave me kandidatët dhe votimin për ta, do njoftohet në një moment të dytë;

-U konsiderua i përfunduar verifikimi i pasurisë dhe figurës të kandidates për programin
e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023, zonjës Elida
Grabovari si dhe u lejua për vijimin e Shkollës së Magjistraturës.

-U konsiderua i përfunduar verifikimi i pasurisë dhe figurës të kandidatit për programin e
formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023, zotit Antonino
Doda si dhe u vendos ndalimi i tij për të vazhduar Shkollën e Magjistraturës.

-U miratua lista pjesore e kandidatëve për t’u pranuar në programin e formimit fillestar të
Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023.

-U miratua vendimi “Për pezullimin e procedurës disiplinore ndaj magjistratit E.R”

-U miratuan vendimet për caktimin e përkohshëm të prokurorit Pierind Çukaj, në detyrën
e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë dhe të prokurorit Genci
Mane, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.

-U miratua procesverbali i Seancës Plenare të datës 10.11.2022

-U vendos që Kryetari i KLP-së të ngrej një grup pune mbi mundësinë e disa amendimeve
në regulloren e marëdhënieve të medias me KLP-në, të propozuara nga media.

-U miratua “raporti për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit”, të
zotit Ritvan Suka.



SEANCE PLENARE
30.11.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi mbledhjen
plenare në prezencë të 11 anëtarëve dhe të
përfaqësuesit nga Programi OPDAT.

Gjatë mbledhjes u miratuan aktet si më poshtë:

-U miratua Procesverbali i Seancës Plenare të
datës 21.11.2022.

-U miratua rregullorja “Për vlerësimin e 
prokurorëve në Prokuroritë pranë Gjykatave të
Apelit”.

-Këshilli miratoi aktin “Për miratimin e programit
për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve
si dhe planifikimin tremujor të vlerësimit etik dhe 
profesional individual të prokurorëve, përgjatë
vitit 2023”. Këshilli vendosi që shorti për
prokurorët përkatës që do jenë pjesë e vlerësimit
për vitin 2023, do të zhvillohet nesër më datë
01.12.2022, ora 11.00.

-Këshilli miratoi raportin për analizimin e aftësisë
profesionale të subjektit të rivlerësimit, zotit Naim
Tota .

-Këshilli miratoj vendimin “Për veprimtarinë
jashtë funksionit të prokurorit Ylli Pjetërnikaj.”



Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë
zhvilluar ditën e enjte, datë 10.11.2022, një takim me 
zonjën Michela Matuella, Drejtore për Ballkanin
Perëndimor në Këshillin e Evropës dhe delegacionin
shoqërues, si dhe Ambasadoren e Bashkimit Evropian
në Shqipëri, zonjën Christiane Hohmann.

Në fokus të këtij takimi ishte puna e KLP-së, 
mbështetja e BE-së për KLP-në dhe zbatimi i reformës
në drejtësi.

Kryetari i Këshillit, zoti Balla shprehu vlerësimin dhe
falënderimet mbi mbështetjen e vazhdueshme të 
Këshillit të Evropës përkundrejt KLP-së dhe e informoi
zonjën Matuella lidhur me konstituimin, 
vendimmarrjet dhe sfidat e institucionit, si dhe
shpalosi vizionin e Këshillit nën drejtimin e tij. Një
rëndësi të veçantë gjatë takimit iu dha edhe gjendjes
aktuale të vështirë të organit të akuzës si pasojë e 
rivlerësimit kalimtar (vetting) të magjistratëve dhe
vendimmarrjes institucionale lidhur me menaxhimin e 
saj nga ana e Këshillit.

Takimi i anëtarëve KLP-së me znj. Michela Matuella, 
Drejtore për Ballkanin Perëndimor në KE



Zonja Matuella shprehu vlerësimin për punën e 
deritanishme të kryer nga Këshilli dhe shprehu
sigurinë se, Shqipëria i ka çelur negociatat edhe
për rolin e kryer nga institucioni. Gjithsesi, puna
e kryer derimë tani do të duhet të vijohet me 
sundimin e ligjit në vend dhe funksionalitetin e 
gjyqësorit, që vlerësohen si pika kyçe për
marrëdhënien e qëndrueshme të bashkëpunimit
midis vendit tonë dhe BE-së.

Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e 
siguruan zonjën Matuella mbi angazhimin
maksimal për kryerjen me përgjegjësi të lartë
institucionale të detyrave funksionale në zbatim
të normave kushtetuese dhe detyrimeve ligjore, 
si dhe mbi integritetin jo vetëm në zgjedhjen e 
drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme (SPAK), por
për të gjitha vendimmarrjet 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.



KLP në takimin me Komisionin Evropian në lidhje me Procesin Sreening dhe Kapitullin 23

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurisë, z. Alfred Balla
së bashku me anëtaren prokurore, znj. Eloida Goxhi,
në cilësinë e delagacionti përfaqësues së Shqipërisë,
ishin të pranishëm në takimin e zhvilluar në
Bruksel, në datat 24 dhe 25 nëntor, në kuadër të
rapotimit të arritjeve të derimetansihme të sistemit
gjyqësor dhe atë prokurorial dhe diskutimeve në
lidhje me procesin ‘Screenig’ dhe Kapitullin 23.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe drejtues të
tjerë të lartë nga institucionet e drejtësisë dhe ato të
pavarura si ILD, KLGJ, ILDKPI, intitucionet e
Vettingut etj.
Pas raportimeve, secili prej zyrtarëve iu përgjigj
pyetjeve dhe komenteve nga Komisioni Evropian.
Konkluzionet në lidhe mep ërmbushjen e detyrave
që kanë të bëjnë me Kapitullin 23, pritet të dërgohet
nga KE në pranverë të vitit 2023.
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Gjatë muajit Nëntor 2022, KLP, në përmbushje
të detyrimit ligjor, ka përditësuar në faqen
zytare, të gjithë informacionin e nevojshëm,
për të qenë më pranë publikur përmes
pasqyrimit të aktiviteteve të tij. Informacionin
e detjauar e gjeni në www.klp.al
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http://www.kl.al/


Lidhuni me KLP

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

https://goo.gl/maps/yG36HH6miVK
Aw16A9

Llogaria zyrtare në
Twitter

https://twitter.com/KLP_al

Youtube

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

https://goo.gl/maps/yG36HH6miVKAw16A9
https://twitter.com/KLP_al
https://www.youtube.com/channel/UChNFVsMbta9js1WUP3cIGcw

