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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

NJOFTIM PËR MEDIA  

  

 

 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zhvilluar ditën e enjte, më 10.03.2022, mbledhjen e radhës 

plenare. Seanca është mbajtur në sallën e mbledhjeve, në prani të të gjithë anëtarëve si dhe të 

ftuarëve përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme. 

Nën drejtimin e Zëvendëskryetarit, z. Alfred Balla, mbledhja ka nisur me miratimin e dy 

proces-verbaleve të seancave plenare, datë 24 shkurt 2022 dhe 2 mars 2022.  

Këshilli ka vijuar me diskutimin e pikave të rendit të ditës, ku sipas axhendës, janë miratuar 

pas një sërë diskutimesh, caktimet e përkohshme për 5 (pesë) drejtues prokurorie, respektivisht; 

z. Dritan Gripshi në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Berat (10 vota pro dhe z. Hoda kundër); z. Rifat Kojku në pozicionin e Drejtuesit në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, (10 vota pro, z. Hoda kundër); z. Elion 

Mustafaj në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Lushnje,(11 vota pro); z. Kleanth Zeka në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë 

Gjykatës së Apelit Vlorë (11 vota); z. Neritan Hoxha në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, (10 vota pro, z. Hoda kundër) pas miratimit 

unanimisht të projekt-aktit për transferim me pëlqim të z. Hoxha, si prokuror pranë kësaj 

prokurorie.  

Me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli ka miratuar ditën e sotme, 

përmes procedurës së caktimeve të përkohshme, edhe 2 (dy) caktime si vijon; znj. Pranvera 

Gruda në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër (11 vota 

pro) dhe znj. Elida Hoxhaj në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit 

Vlorë, (10 vota pro në mungesë të znj. Cami).  

Pasi u njoh me relacionin shpjegues të përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës dhe 

propozimet e tij sa i takon projekt-aktit për caktimin e përkohshëm të një prokurori në 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, Këshilli vendosi 

me 8 vota pro, z. Genc Mane të ushtrojë detyrën e drejtuesit të kësaj prokurorie. 

Në vijim, Këshilli ka miratuar me 10 vota pro, projekt – aktin për mbylljen e procedurës së 

ngritjes në detyrë për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Kukës dhe plotësimin e një vakance të përkohshme, në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Dibër, përmes procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim. 

 

Gjithashtu, pasi u njoh me raportin e përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë 

Etike dhe Profesionale, Këshilli miratoi edhe 2 (dy) raporte të vlerësimit për analizimin 

profesional të dy subjekteve të rivlerësimit, respektivisht znj. Ida Ahmetlli, me detyrë 

Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (10 vota pro në mungesë 
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të znj. Cami) dhe z. Ilia Bano, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Korçë, (11 vota pro).  

Si pasojë e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. 

Violeta Shkurta, Këshilli ka miratuar unanimisht projekt- aktin për ndërprerjen dhe 

përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës së prokurores Shkurta, 

kandidate për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.  

Lidhur me një ndryshim në vendimin e Këshillit, sa i takon përbërjes së Komisioneve të 

Përhershme, Këshilli miratoi unanimisht zëvendësimin e ish anëtarit, z. Gent Ibrahimi nga znj. 

Mirela Bogdani si anëtare në Komisionin Disiplinor dhe si anëtare zëvendësuese në 

Komisionin e Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale. 

Në përfundim të mbledhjes, Këshilli vendosi të miratojë parimisht, me 11 vota pro, rregulloren 

“Për mënyrën e caktimit të kompensimit financiar të prokurorëve që delegohen, transferohen 

apo caktohen përkohësisht”.  

 

Për tu njohur me publikimin audio të seancës së sotme, ju lutemi klikoni këtu 
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