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Seancë Plenare, 
19.12.2022

Më 19.12.2022, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi mbledhjen e radhës plenare, e cila shënoi njëkohësisht
edhe mbledhjen e fundit për vitin 2022. Seanca u zhvillua si gjithnjë në prezencë të të gjithë anëtarëve të
Këshillit si dhe përfaqësuesëve të misionit OPDAT.

Gjatë kësaj seance u miratuan projekt-aktet si më poshtë:

1.Miratimi i procesverbaleve të Seancës Plenare të datës 30.11.2022 dhe 02.12.2022.

2. Miratimi i “Raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit, zotit Olger Eminaj”.

3. Caktimi i përkohshëm i prokurorëve Dritan Gripshi, Rifat Kojku, Elion Mustafaj, Neritan Hoxha, dhe
Xhevahir Lita në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, Dibër, Lushnje,
Pogradec dhe Kukës.

4.Caktimi i përkohshëm të prokuroreve Pranvera Gruda dhe Elida Hoxhaj në detyrën e prokurores në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër e Vlorë.

5. Caktimi i përkohshëm të prokurorit Kleanth Zeka, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së
Apelit Vlorë.

6.Caktimi i përkohshëm të prokurorëve Isa Jata dhe Kasëm Berberi në detyrën e prokurorit në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

7. Miratimi i relacionit, “Për Mbarimin e statusit të Magjistratit E.K”

8. Miratimi i relacionit, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të kandidatëve për plotësimin e kushteve
ligjore të kandidimit për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele për një vend vakant në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër” dhe hedhjen e shortit nga i cili, anëtari z. Bujar
Sheshi u zgjodh si relator.

9. Shpallja e pesë vendeve vakante për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

10. Pezullimi i procedurës disiplinore ndaj Magjistratit E.K.

Ndërkohë, me kërkesë të Komisionit përkatës, sa i përket pikave 2, 3, 4 të rendit të ditës, në lidhje me një
ndryshim në listën e prokurorëve që do t’i nënshtrohen kontrollit profesional përgjatë vitit 2023, shortimit të
relatorëve dhe programit tremujor, u tërhoqën nga rendi i ditës dhe vendos të trajtohen sërish në një moment të
dytë.



Shorti për vlerësimin etik dhe profesional, për 20 
prokurorë të Republikës së Shqipërisë

Në vijim të mbledhjes së datës
30.11.2022, KLP, më 02.12.2022,
hodhi shortin për të përcaktuar
20 prokurorë të Republikës së
Shqipërisë, që do të vleresohen
nga ana etike dhe profesionale,
gjatë vitit 2023. Së bashku me
prokurorët u përzgjodhën edhe
relatorët përkatës si dhe
këshilltari ligjor që do të ketë në
ngarkim procedurat e vlerësimit.

Prokurori Relatori Këshilltari ligjor

1.Anila Bebeci Zeqir Hoda Artur Cara

Gëzim Çopa Nurihan Seiti Arian Muçaj

Përparim Vukaj Zeqir Hoda Erion Pano

Urim Buci Ledina Riza Vitjuna Mata (Tërpollari)

Vitjuna Mata (Tërpollari) Zeqir Hoda Artur Cara

Erjon Shqarri Nurihan Seiti Mihallaq Bleta

Bledar Valikaj Ledina Riza Vitjuna Mata (Tërpollari)

Sonila Muhametaj (Domi) Nurihan Seiti Mihallaq Bleta

Edmond Shytko Zeqir Hoda Vitjuna Mata

Oltiona Çifliku Ledina Riza Arian Muçaj

Ndini Tavani Ledina Riza Artur Cara

Mustafa Turku Zeqir Hoda Erion Pano

Elona Alvora Nurihan Seiti Mihallaq Bleta

Asllan Bajramaj Ledina Riza Vitjuna Mata (Tërpollari)

Elfrida Bregova Zeqir Hoda Arian Muçaj

Ols Dado Nurihan Seiti Erion Pano

Ritvan Suka Ledina Riza Artur Cara

Artan Shtrungza Nurihan Seiti Mihallaq Bleta

Moisi Duda Zeqir Hoda Erion Pano

Ened Nakuçi Ledina Riza Vitjuna Mata (Tërpollari)



Përzgjedhja e anëtarëve të Këshillit të
Emërimeve në Drejtësi

Kreu i KLP-së, zoti Alfred Balla, mori pjesë më
05.12.2022, në hedhjen e shortit për përzgjedhjen e
anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED),
që do të zhvillojë veprimtarinë përgjatë vitit 2023.

Procedura e hedhjes së shortit u zhvilluar në ambientet e
Presidencës së Republikës së Shqipërisë, ku të pranishëm
ishin edhe përfaqësuesit e Kuvendit, Gjykata
Kushtetuese, misioni OPDAT, Avokatit të Popullit dhe
Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Sa i takon sistemit të prokurorisë, shorti përzgjodhi
emrat e mëposhtëm:

Z.Arqilea Koça Prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme.

Znj.Arta Marku Prokurore në Prokurorinë e Apelit.

Z.Gjon Fusha Prokuror në Prokurorinë e Apelit.

Si anëtar zëvendësues shorti përzgjodhi dhe dy
prokurorët:

Znj.Alma Muça nga Prokuroria e Përgjithshme dhe
Z.Moisi Duda, Prokuror në Prokurorinë e Apelit.



Emërimi i drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme
kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi më datë 16 dhjetor 2022, intervistimin e tre 

(3) kandidatëve prokurorë, nga Struktura e Posaçme, z. Adnan Xholi, z. Altin 

Dumani dhe z. Edvin Kondili, të cilët garuan për kreu e Prokurorisë së Posaçme 

Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe më pas, votuan për të 

përzgjedhur kreu e ri të kësaj strukture.  

Në një mbledhje maratonë, të transmetuar drejtpërdrejtë edhe nga mediat audio-

vizive, pasi prezantuan platformat e tyre garuese, kandidatët iu nënshtruan edhe 

pyetjeve dhe komenteve të ardhura, nga anëtarët e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë.  

Në përfundim të tyre, trupa e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, votoi në rend 

alfabetik për secilin prej tyre, nga ku rezultoi se z. Adnan Xholi mori një (1) votë, 

z. Altin Dumani pesë (5) vota dhe z. Edvin Kondili mori katër (4) vota.  

Në këto kushte, në krye të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, u emërua zoti Altin Dumani. Mandati i zotit Dumani si 

Drejtues i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar, do të jetë tre (3) vjet, pa të drejtë rizgjedhje, duke filluar nga data 

19.12.2022 deri më datë 18.12.2025.  



Kreu i KLP-së, z. Alfred Balla, uron festat e 
fundvitit nga “Shtëpia e Foshnjes” në Tiranë

Në kuadër të festave të fundvitit, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Alfred 
Balla, zgjodhi të urojë edhe në emër të Këshillit, nga ‘Shtëpia e Foshnjes” në 

Tiranë. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe drejtuesit e Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, z. Artur 

Metani, dhe përfaqësues të tjerë nga këto institucione. 
 
Anëtarët e këtyre tre institucioneve të drejtësisë, përmes të ardhurave nga 

donacionet e tyre, mundësuan dhurata me lodra dhe veshmbathje për fëmijët 
jetimë që janë pjesë e këtij institucioni të përkujdesjes shoqërore.  
 

Duke falenderuar nga zemra për donacionet dhe kontributin e tyre, kreu i KLP-
së, z. Balla i uroi fëmijët për një vit sa më bardhë, në një atmosferë festive, me 

këngë dhe recitime nga vetë ata.  



VEPRIMTARIA E KLP-së, DHJETOR ‘22

KOMISIONET

1 Mbledhje
Plenare

10

Caktime të 
Përkohshme

1

Raport subjekt 
i rivlerësimit

1

Emërim në
SPAK

1

Pezullim
Procedimi
Disiplinor

Komisioni i Planifikimit Strategjik, i
Administrimit dhe Buxhetit

Komisioni Disiplinor

Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë 
Etike dhe Profesionale

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës



TRANSPARENCA, DHJETOR 2022

PUBLIKIME NE FAQEN ZYRTARE

VENDIME 
DHE 

AKTIVITETE

SEANCA 
PLENARE

NJOFTIME 
PER MEDIA

Gjatë muajit Dhjetor 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 publikuara të gjitha
mbledhjet, aktivitetet dhe
vendimet e marra nga Këshilli i
Lartë i Prokurorisë.

https://klp.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

