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MBLEDHJE PLENARE, 16.01.2023

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nisi më 16 Janar 2023, siparin e mbledhjeve 

plenare të këtij institicioni, për vitin 2023. Si gjithnjë, seanca plenare nisi me 

miratimin e procesverbalit të mbledhjes së mëparshme, ku në këtë rast ishin 

dy; procesverbali i datës 16.12.2023 dhe ai i datës 19.12.2023. 

Në vijim të mbledhjes u miratuan 3 vendime në lidhje me një ndryshim në 

vendimet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë si vijon:  

Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Nr.313, datë 

30.11. 2022 “Për miratimin e programit që përcakton listën e prokurorëve për të 

cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional përgjatë vitit 2023”. 

Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Nr.316, datë 

02.12. 2022 “Për miratimin e planifikimit tremujor të vlerësimit etik dhe 

profesional  individual të 20 (njëzet) prokurorëve, përgjatë vitit 2023”. 

Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Nr.317, datë 

02.12. 2022 “Për caktimin me short të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës 

për procedurën e vlerësimit të prokurorëve”.  



Shorti për vlerësimin etik dhe profesional, për
prokurorët e Republikës së Shqipërisë

Për një ndryshim në Vendimin e
Këshillit të Lartë të Prokurorisë Nr.317,
datë 02.12. 2022 “Për caktimin me
short të relatorit dhe këshilltarit ligjor
përgjegjës për procedurën e vlerësimit
të prokurorëve”.

Konkretisht prokurorët e shortuar që
do të vlerësohen, relatorët dhe
këshilltarët ligjorë janë;

Prokurori Relatori Këshilltari Ligjor

Mediana Meta Ledina Riza Erion Pano

Albiona Papajani Nurihan Seiti Arian Muça

Erida Visoçi Ledina Riza Vitjuna Mata

Francesk Ganaj Zeqir Hoda Artur Cara

Odeta Todorushi Zeqir Hoda Artur Cara

Eljiora Elezi Nurihan Seiti Erion Pano



Mbledhje Plenare, 
16.01.2023

Më pas, Këshilli kaloi në miratimin e dy Raporteve mbi Analizimin e aftësisë profesionale të subjekteve të

rivlerësimit, respektivisht për zotit Dritan Nushi dhe zonjës Mirela Zavalani; dy Raporte “Mbi verifikimin e 

pasurisë dhe figurës të prokurorëve Elida Hoxhaj dhe Elion Mustafaj kandidatë për pozicionin e drejtuesit të

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier” si dhe një raport “Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të

prokurorit Kledian Llaho, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë

Sarandë”.

Gjithashtu, Këshilli miratoi edhe vendimet në lidhje me caktimet e përkohëshme dhe transferimeve me pëlqim, si

më poshtë:

Vendimet “Për caktimin e përkohshëm të prokurorëve Julian Çafka dhe Asllan Barjamaj, respektivisht në detyrën e 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Përmet.”

Vendimet “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të prokurorit Kledian Llaho, në pozicionin e prokurorit në

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë” dhe “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Kledian

Llaho, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.””

Vendimet “Për caktimin e përkohshëm të prokuroreve Irena Çunoti dhe Elidjana Kasa, respektivisht në detyrën e 

prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë dhe Tiranë.”

Vendimet “Për caktimin e përkohshëm të prokurorëve Moisi Duda dhe Lazër Çardaku, respektivisht në detyrën e 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës dhe Shkodër.”

Në përfundim, u miratuan edhe Vendimiet “Mbi hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për vijimin e procedurës

së ngritjes në detyrë për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë” ku shorti

përzgjodhi relator anëtarin e Komisionit të Karrierës z.Bujar Sheshi;

Vendimi, “Për caktimin në pozicionin e prokurorit pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër të z.Gazmend

Frëngu, shpallur me Vendimin Nr.299, datë 10.11. 2022, sipas procedurës së transferimit nëpërmjet lëvizjes

paralele”; 

Vendimi , “Për pezullimin e procedurës disiplinore ndaj magjistratit L.M”;

Vendimi, “Për caktimin e datës së seancës dëgjimore në procedimin disiplinor në ngarkim të magjistratit E.K” data 

e kësaj seance u caktua 30.01.2023 ora 12.00;

Vendimi mbi Miratimin i fillimit të procedurës për ristrukturimin e institucionit të KLP-së.



Mbledhje Plenare, 30.01.2023
Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e hënë
më 30.01.2022, seancën plenare të radhës, në
prani të të gjithë anëtarëve të Këshillit, si dhe të
ftuarëve përfaqësues nga programi OPDAT.

Në zbatim të rendit të ditës të parashikuar në
axhendë, mbledhja ka nisur me miratimin e
procesverbalit të seancës plenare të datës
16.01.2023.

Më pas, Këshilli me propozim të Komisionit për
Zhvillimin e Karrierës miratoi vendimet:



SEANCE PLENARE, 30.01.2023
1. “Për transferimin e përhershëm të prokurorëve nga prokuroritë pranë gjykatave të apelit, në Prokurorinë

pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë , për shkak ristrukturimi”;

2. “Për mbarimin e statusit të magjistratit, të zotit Mihallaq Bleta”;

3. “Për deklarimin e mbarimit të statusit, të zotit Besnik Cengu”;

4. “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”; (ku u caktua që numri maksimal i kandidatëve
të jetë 40 (dyzetë));

5. “Për plotësimin e kushteve të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë”;

6. “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori, në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së
Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm”;

7. “Për caktimin në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë,
nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”;

8. “Për shpalljen e procedurës së komandimit për pozicionin Këshilltar Ligjor (Prokuror) në Këshillin e Lartë të
Prokurorisë”.



MBLEDHJE  
PLENARE, 
30.01.2023

Gjithashtu, Këshilli me propozim të Komisionit Disiplinor, miratoi 

projektvendimin për caktimin e masës disiplinore ndaj një magjistrati, sipas 

kërkesës së paraqitur nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

Në Këshill u diskutuan edhe disa çështje të parashikuara në rendin e ditës 

konkretisht: 

 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 ndryshuar, të paraqitur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

ku u konkludua qëndrimi i Këshillit i cili, do të paraqitet nëpërmjet 

shkresës zyrtare. 

 Diskutim mbi pjesëmarrjen e përfaqësuesëve ligjorë 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 ku u konkludua që, institucioni të referojë qëndrimin e tij me 

shkrim dhe të mos angazhojë nëpunësit në vijim në ndjekjen gjyqësore të 

çështjes. 

Diskutim mbi zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese Nr.35, datë 

22.11.2022, botuar në Fletoren Zyrtare Nr.3, datë 09.01.2023, ku u konkludua 

që, institucioni t’i drejtohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë lidhur me 

përllogaritjet specifike të pagës së magjistratit. 



Kledian Llaho merr drejtimin e Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Sarandë

Më 31.01.2023, Kreu i Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, z. Alfred Balla, i shoqëruar edhe
nga zëvendës kryetari, z. Tartar Bazaj,
prezantuan drejtuesin e sapo zgjedhur të
Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Sarandë,
z.Kledian Llaho.

Në fjalën e tij përshëndetëse z.Balla theksoi
ndër të tjera se 26 emërimet e reja që pritet të
realizohen gjatë këtij viti në sistemin e
prokurorisë, do të zbusin nevojat urgjente të
krijuara nga procesi i Vetingut.

Ai u kërkoi prokurorëve të rrisin jo vetëm
cilësinë por dhe shpejtësinë në hetim, sidomos
për çështjet që kanë impakt të madh në public
si dhe u bëri thirrje kolegëve të angazhohen në
një bashkëpunim gjatë mandatit 3 vjeçar me
drejtuesin e sapo emëruar z.Llaho.



VEPRIMTARIA E KLP-së, JANAR ‘23

KOMISIONET

Komisioni i Planifikimit Strategjik, i
Administrimit dhe Buxhetit

Komisioni Disiplinor

Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe 
Profesionale

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës

2

Mbledhje
Plenare

Vendim për
transferimin e 

prokurorëve pranë
Gjykatës së Aplelit të

Juridikiksionit të
Përgjithshëm Tiranë

5

Raporte
Rivlerësimi

6

Caktime të
Përkohëshme

2

Transferime

2 

Mbarim
Statusi i

Prokurorit

40

Kandidatë për
Prokuror për

SHM, 2023-2024



TRANSPARENCA, JANAR 2023

PUBLIKIME NE FAQEN ZYRTARE

VENDIME 
DHE 

AKTIVITETE

SEANCA 
PLENARE

NJOFTIME 
PER MEDIA

Gjatë muajit Janar 2023, 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

