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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

24 JANAR 2022 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Hënë / 24.01.2022 

➢ Ora:   11:00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Vëndi:   Salla e mbledhjeve të KLP 

➢ Thirrur nga:   Kryetari 

➢  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

  

Kjo mbledhje do të mbahet në prezencë të Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe 

të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Delegacioni Europian, programi OPDAT 

dhe media e akredituar për pjesëmarrje. 

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të z. Asllan Bajramaj 

në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet.  

2. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të z. Aurel Zarka në 

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

3. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të z. Kledian Llaho në 

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

4. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të z. Moisi Duda në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

5. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të znj. Elidjana Kasa 

në pozicionin e Prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.  

6. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për caktimin e përkohshëm të z. Kujtim Basha në 

pozicionin e Prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

7. Diskutimi/miratimi i projekt-akteve mbi fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të cilët do të diplomohen nga 

Shkolla e Magjistraturës në vitin 2022. 
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8. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për hedhjen e shortit dhe caktimin e relatorit për 

verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë prokurorë, të cilët do 

të diplomohen nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2022. 

9. Diskutimi/miratimi i projekt- akteve për miratimin e nivelit të vlerësimit të kritereve të 

posaçme të kandidatëve, për ngritjen në detyrë në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

 

 

Të tjera (pyetje, diskutime).  
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