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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

17 DHJETOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

 Dita/Data:   E premte / 17.12.2021 

 Ora:   09:00 

 Kohëzgjatja:  --------- 

 Thirrur nga:   Kryetari  

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

  

Mbledhja do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Këshillit, në prezencë të Anëtarëve të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe 

programi OPDAT. 

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/miratimi i procesverbalit të datës 10 dhe 13 Dhjetor 2021.  

2. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.   

3. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Elion Mustafaj në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.  

4. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Kleanth Zeka në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

5. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Dritan Gripshi në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.   

6. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Neritan Hoxha në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.  

7. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Violeta Shkurta në 

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.  

8. Diskutimi/miratimi i relacionit për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z. Elvin 

Gogaj në pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.  

9. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Elida Hoxhaj në 

pozicionin Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

10. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Pranvera Gruda në 

pozicionin Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 
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11. Diskutimi/miratimi i relacionit për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim 

të z. Alfred Shehu në pozicionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Sarandë. 

12. Diskutimi/miratimi i relacionit për transferimin e përkohshëm me pëlqim të z. Xhevahir 

Lita në pozicionin Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 

13. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Xhevahir Lita në  

pozicionin Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 

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

rivlerësimit znj. Ervisa Hyka, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier. 

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

rivlerësimit znj. Eriselda Bala, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Tiranë.  

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

rivlerësimit z. Erion Shehaj, Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Lezhë. 

17. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit z. 

Aurel Zarka, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Vlorë.  

18. Diskutimi/miratimi i relacionit për miratimin e lejes së pa paguar të z. Astrit Halilaj, 

Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. 

19. Diskutimi/miratimi i relacionit për plotësimin e një vakance të përkohshme nëpërmjet 

procedurës së transferimit me pëlqim, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Sarandë.  

20. Diskutimi/miratimi i “Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”. 

21. Diskutimi/ miratimi i relacionit për deklarimin e përfundimit të mandatit 3 vjeçar të 

anëtarëve prokuror të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

22. Shpallja e vendimit në lidhje me procedimin disiplinor ndaj Prokurorit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec. 

 

Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).  

 

 Diskutimi mbi programin e vlerësimit etik dhe profesional të prokurorëve për 

vitin 2022.  

 Diskutim në lidhje me kërkesën për pension të parakohshëm të z. Petrit Bica. 

 Diskutimi i opinionit ligjor lidhur me propozimet e SPAK për disa ndryshime 

në legjislacionin që rregullon veprimtarinë e tij. 
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