
 
 

 

 

 

 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

VENDIM 

NR. 228, datë 22.10.2019 

 

PËR 

SKUALIFIKIMIN DHE PËRJASHTIMIN E KANDIDATIT Z. {…}NGA PROCEDURA E 

EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikën 3, të nenit 136, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në pikën 2 të nenit 49 dhe në lidhje kjo dispozitë me pikat 4, shkronja “c” dhe 6, të 

nenit 32, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, në shkronjën “a”, pika 2, të nenit 61, në shkronjën “a”, të nenit 86 dhe 

nenet 97, 98 dhe 100, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, si dhe në shkronjën “e”, pika 12, Seksioni Ç, Kreu VI, të Vendimit të tij nr. 75, datë 

23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve 

të Gjykatës së Lartë”, pasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga relatori i çështjes, z. Alban Toro,  
 

V E N D O S I : 

 

1. Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z. {…}nga procedura e emërimit në Gjykatën e 

Lartë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 108,  nr. 109, nr. 110 datë 09.07.2019, 

dhe vendimin nr. 172 datë 11.09.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {…}sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 

bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për 

sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

3. Kandidati ka të drejtën e ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve nga 

dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 
 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


