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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AGJENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

18 MARS 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Enjte/ 18.03.2021 

➢ Ora:   10:00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Modaliteti:             (on-line) 

➢ Thirrur nga:   Kryetari  

➢  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe 

të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT, në 

kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19. 

 

Rendi i ditës: 

  

1. Diskutim/ miratim i relacionit për miratimin e pjesëmarrjes së prokurorëve në aktivitetet 

trajnues të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Prill- Korrik 2021. 

2. Diskutim/ miratim i relacionit për miratimin e  veprimtarisë jashtë funksionit të prokurores 

Znj. Ermira Tafani. 

3. Diskutim/ miratim i relacionit për miratimin e  veprimtarisë jashtë funksionit të prokurorit 

Z. Bledar Mustafaraj. 

4. Diskutim/ miratim i relacionit mbi kërkesën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Vlorë Z. Albert Kuliçi për pavlefshmërinë absolute të Udhëzimit të 

Përgjithshëm Nr.16, datë 14/12/2020 “Për disa ndryshime në Udhëzimin e Përgjithshëm 

Nr.12, datë 20/07/2020 “Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve 

të prokurorisë, informimin, transparancën dhe garantimin e pavarësisë, në prokuroritë me 

juridiksion të përgjithshëm”, të Prokurorit   të Përgjithshëm. 

5. Diskutim/ miratim i relacionit për miratimin e  lejes prindërore të magjistrates prokurore  

Znj. Aida Cakaj. 

6. Diskutim/ miratim i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat të Z. Abaz Muca.  
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7. Diskutim/ miratim i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të  

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër të Z. Rifat Kojku.  

8. Diskutim/ miratim i relacionit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Prokurorit në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë të Z. Anton Martini. 

 

 

9. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).  
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