
 
  KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

NJOFTIM 

PËR MBLEDHJE PLENARE  

30 JANAR 2023 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

Dita/Data:     E hënë, 30.01.2023 

Ora:     10.00 

Kohëzgjatja:    120 min 

Thirrur nga:     Kryetari i Këshillit 

Pjesëmarrësit:   Anëtarët 

Kuorumi i nevojshëm:  7 anëtarë  

______________________________________________________________________ 

 

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit, në prezencë të 

Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria 

e Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Programi OPDAT. Media si gjithmonë është 

e ftuar të jetë e pranishme. 

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/miratimi i procesverbalit të Seancës Plenare të datës 16.01.2023.  

2. Diskutimi/miratimi i relacionit “Për transferimin e përhershëm të prokurorëve nga 

prokuroritë pranë gjykatave të apelit, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të 

Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranw , për shkak ristrukturimi”. 

3. Diskutimi/ miratimi i projekt-aktit “Për mbarimin e statusit të magjistratit, të zotit 

Mihallaq Bleta”. (Pension Pleqërie) 

4. Diskutimi/miratimi i projekt-aktit “Për deklarimin e mbarimit të statusit, të zotit 

Besnik Cengu”. (pension i parakohshëm). 

5. Diskutimi/miratimi i relacionit “Mbi përcaktimin e numrit të kandidatëve për 

magjistrat të profilit prokuror në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2023-2024”. 

6. Diskutimi/miratimi i projekt-aktit “Për plotësimin e kushteve të kandidimit në 

procedurën e lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 

7. Diskutimi/miratimi i projekt-aktit “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori, në 

detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të 

Përgjithshëm” 



8. Diskutimi/miratimin i relacionit “Për caktimin në pozicionin e drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, nëpërmjet procedurës së 

ngritjes në detyrë”. (Kledian Llaho) 

9. Diskutimi/miratimi i projekt-aktit “Për shpalljen e procedurës së komandimit për 

pozicionin Këshilltar Ligjor (Prokuror) në Këshillin e Lartë të Prokurorisë”. 

10. Ora 12.00 Zhvillimi i seancës dëgjimore për procedimin disiplinor Nr.2200/1, datë 

27.12.2022, në ngarkim të magjistratit E.K, me detyrë prokuror në Prokurorinë 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor.. 

 

Të tjera (pyetje/diskutime). 

 

1. Diskutim mbi dhënien e opinionit mbi propozimin “Për disa ndryshime të ligjit 

Nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë””, të paraqitur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë; 

2. Diskutim mbi pjesëmarrjen e përfaqësueseve ligjor të Njësisë së Shërbimeve të 

Përgjithshme Ligjore, në çështjet gjyqësore në të cilat Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

është thirrur nga gjykata si person i tretë, i interesuar. 

 

Urdhërohet sektori i dokumentimit të seancave të bëj publikimin e kësaj axhende në faqen 

web të Këshillit. 

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Këshillit për të siguruar pjesëmarrjen 

 

Kryetar 

Alfred Balla 


