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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

16 NENTOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E martë / 16.11.2021 

➢ Ora:   10:00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Thirrur nga:   Zv/Kryetari  

➢  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

  

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, 

programet EURALIUS dhe OPDAT. 

 

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi mbarimin e statusit të magjistratit për znj. 

Armanda Xhaferri, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Elbasan. 

2. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi mbarimin e statusit të magjistratit për znj. Ermira 

Tafani, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. 

3. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi caktimin në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës të znj. Englantina Shehu, nëpërmjet 

procedurës së lëvizjes paralele. 

4. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Durim Bedini në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.   

5. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Julian Çafka në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.  

6. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Lazër Çardaku në 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 
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7. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës të znj. Ines Dani, 

kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, 

për vitin akademik 2021-2022.  

8. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Etien Kapo, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit 

Durrës. 

9. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Kasem Berberi, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tiranë. 

10. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Erjon Imeraj, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tiranë.  

11. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Astrit Halilaj, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Shkodër. 

12. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatin për 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin, z. 

Arben Nika. 

13. Diskutimi/miratimi i relacionit për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për znj. 

Enkeleda Millonai, prokurore në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar.  

14. Diskutimi/miratimi i relacionit për “Rregulloren për mënyrën e caktimit të kompensimit 

financiar të prokurorëve që delegohen, transferohen apo caktohen përkohësisht”. 

15. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e datës së seancës dëgjimore për 

procedimin disiplinor të filluar ndaj magjistrates **********. 

16. Hedhjen e shortit për caktimin e relatorit, për vijimin e procedurave të ngritjes në 

detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin, të 

kandidatit z. Arben Nika.   

 

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