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 KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 287, datë 08.09.2020 

 

PËR 

PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E 

LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË 

SHPALLUR ME VENDIMIN NR.86, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATEN  

ZNJ. {…} 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 08.09.2020, pasi u njoh me materialet e çështjes 

dhe Relacionin “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.86, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {…}”, përgatitur nga relatori z. Alban Toro, si dhe 

pasi shqyrtoi kërkesën e kandidates për tërheqjen nga kandidimi në procedurën e ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin 

nr.86, datë 26.02.2020, si dhe propozimin për përfundimin e kësaj procedure për kandidaten znj. 

{…}, 

VËREN 

 

I. TË DHËNA PËR PROCEDURËN DHE KËRKESËN E KANDIDATIT  

 

1. Me Vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor (më poshtë referuar si Këshilli) 

ka vendosur:  

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, 

për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile”. 
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2. Me Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020 Këshilli ka vendosur: 

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, 

për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile”. 

3. Aktualisht kanë përfunduar afatet e pezulluara1 dhe më pas të zgjatura2 të kandidimit për të dyja 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë të hapura me vendimet e sipërcituara. 

 

4. Brenda afatit të kandidimit, për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile të shpallura me 

Vendimet nr. 85 dhe nr.86, datë 26.02.2020 ka kandiduar edhe gjyqtarja znj. {…} (më poshtë 

referuar si kandidatja), aktualisht gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, Tiranë. 

 

5. Me Vendimin nr. 151, datë 06.05.2020, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për 

pozicionet e lira të shpallura me Vendimin nr. 82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin nr. 85, datë 

26.02.2020”, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit 

për kandidatët, ndër ta edhe për znj. {…}, për të cilën, pas zhvillimit të shortit, caktoi si relator z. 

Alban Toro. Gjithashtu, me Vendimin nr. 201, datë 11.06.2020, “Për fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga 

radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimin nr. 83, datë 26.02.2020 dhe 

Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020”, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për kandidatët, ndër ta edhe për znj. {…}, për të cilën vendosi që 

procedura e verifikimit e filluar më parë3 është e vlefshme edhe për kandidimin e saj për pozicionin 

e lirë të shpallur me Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020. 

 

6. Në vijim, nga ana e relatorit filloi kryerja e veprimeve përgatitore dhe verifikuese si dhe dërgimi 

i shkresave institucioneve përkatëse për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidates 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, në përputhje me përcaktimet e 

pikës 15, të Vendimit të Këshillit 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” (më poshtë referuar si Vendimi 

75/2019). 

                                                           

1 Më datë 12.03.2020. 

2 Me vendimin nr. 142, datë 22.04.2020. 

3 Me Vendimin nr. 151, datë 06.05.2020. 
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7. Sipas pikës 9, të Vendimeve të Këshillit nr.85 dhe nr. 86, datë 26.02.2020, ku është përcaktuar 

se: “Për kandidatin, për të cilin me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi i 

kritereve ligjore të kandidimit sipas shkronjave “a”4, “c”5 dhe “ç”6, të pikës 5, të këtij vendimi, 

fillon menjëherë procesi i vlerësimit etik dhe profesional: ...”, në përfundim të procedurës së 

verifikimit paraprak të tre kritereve të kandidimit, të “përvojës profesionale minimale”, të 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”, për kandidaten znj. {…} për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicionet 

e lira të përmendura më lart në fushën e të drejtës civile, Këshilli me Vendimin nr.212, datë 

18.06.2020 ka vendosur:  

“1.Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 85 dhe nr. 86, datë 26.02.2020, të kritereve të 

“përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të 

“mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 

2.Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të kandidimit 

në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në fushën 

e të drejtës  civile, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 85 dhe nr.86, 

datë 26.02.2020...”. 

 

8. Ndërkohë, në lidhje me kriteret e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, pas kërkesave konkrete, 

Institucionet kompetente kanë përcjellë për Këshillin e Lartë Gjyqësor informacionet dhe 

raportimet e tyre në kohë të ndryshme dhe procedurat janë në përfundim. 

 

9. Përveç sa sipër, Këshilli në mbledhjen plenare të datës 26.02.2020, vendosi që të hapte 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, përveç dy pozicioneve 

të sipërcituara edhe për katër pozicione të tjera, përfshirë edhe pozicionin e lirë në fushën e të 

                                                           
4 Në pikën 5, shkronja “a”, të Vendimeve të Këshillit nr.82 dhe nr. 85, datë 26.02.2020, përcaktohet se: “Kriteret 

ligjore që duhet të plotësojë kandidati për t’u ngritur në detyrë në Gjykatën e Lartë përcaktohen ..., si më poshtë: a) 

Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën 

pesë vjet në fushën e së drejtës civile, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar”. 
5 Në shkronjën “c” të pikës 5, të këtyre dy vendimeve, përcaktohet se: “c) Kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore 

në fuqi; 

 
6 Në shkronjën “ç” të pikës 5, të këtyre dy vendimeve, përcaktohet se: ç) Kandidati duhet të mos jetë në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”. 
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drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 87, datë 26.02.2020. Afati i kandidimit për këtë pozicion 

të lirë ishte pesë muaj nga dita e publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit. Ky vendim dhe njoftimi për hapjen e kësaj procedure u publikua në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit në datën 28.02.2020, duke filluar kështu të ecë afati i kandidimit nga dita e 

nesërme, datë 29.02.2020 dhe duke përfunduar më datë 30.07.2020. 

 

10. Gjithashtu, Këshilli në mbledhjen e tij plenare të datës 09.07.2020, në kuadër të ushtrimit të 

përgjegjësisë kushtetuese për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor si dhe të zhvillimit të karrierës 

gjyqësore, vendosi hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve për disa pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative/penale. Konkretisht, 

Këshilli hapi katër pozicione të lira, në fushën e të drejtës penale (Vendimet nr. 241-244)7 si dhe 

një pozicion të lirë, në fushën e të drejtës administrative (Vendimi nr. 245).  

 

11. Afati i kandidimit për të gjitha këto procedura ishte i përcaktuar “deri në datë 30.07.2020”. 

Këto vendime janë publikuar në faqen e internetit të Këshillit, përfshirë edhe njoftimet për hapjen 

e procedurave në fushat përkatëse të së drejtës, në datën 09.07.2020, duke filluar kështu të ecë 

afati i kandidimit nga dita e nesërme, datë 10.07.2020.  

 

12. Brenda afatit të kandidimit, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin nr.87, datë 26.02.2020 (afati i të cilit përfundoi më datë 30.07.2020) dhe për katër 

pozicionet e lira, në fushën e të drejtës penale, në Gjykatën e Lartë, të shpallura me Vendimet nr. 

                                                           
7 Vendimi nr. 241, datë 09.07.2020, “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.”. 

Vendimi nr. 242, datë 09.07.2020, “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.”.”. 

Vendimi nr. 243, datë 09.07.2020, “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.”.”. 

Vendimi nr. 244, datë 09.07.2020, “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.”. 

Vendimi nr. 245, datë 09.07.2020, “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative.”. 
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241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020 (afati i të cilëve përfundoi po më datë 

30.07.2020) ka kandiduar edhe gjyqtarja znj. {…}. 

 

13. Këshilli, në interpretim dhe zbatim të pikës 6, të nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që përcakton se: “Pas 

shpalljes së procedurës së ngritjes në detyrë, kandidati mund të kandidojë për jo më shumë se tre 

pozicione të lira ose pozicione që priten të bëhen të lira. Nëse magjistrati kandidon për më shumë 

se një pozicion, ai bën renditjen e tyre sipas preferencës” në rastet e njoftimeve të shpalljes së 

procedurave të ngritjes në detyrë në një gjykatë më të lartë ose të specializuar, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ka konsideruar se: 

-          Në procedurat e ngritjes në detyrë në një gjykatë më të lartë ose të specializuar mund të 

kandidojë çdo gjyqtar që plotëson kriteret ligjore, pavarësisht faktit nëse ka kandiduar në 

procedura të mëparshme ngritjeje në detyrë. 

-     Në çdo rast, kandidati nuk mund të kandidojë në më shumë se tre pozicione të lira që janë në 

proces, pavarësisht kohës së shpalljes së tyre, qenies së tyre në të njëjtën gjykatë apo në të njëjtën 

fushë të së drejtës. 

-     Në rast të kandidimit në më shumë se tre pozicione të lira në proces, kandidati duhet të 

rikonsiderojë kandidimet e tij, për të përcaktuar tre pozicionet për të cilat vijon kandidimin. Mos 

përcaktimi i tyre nga vetë kandidati, pasjellë identifikimin e vullnetit të tij në bazë të kohës së 

kandidimeve, duke filluar nga ai i bërë më parë ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën 

kohë, në bazë të radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më 

parë. 

-     Kandidimi për një pozicion të lirë për të cilin procedura e ngritjes në detyrë është 

finalizuar/përmbyllur dhe kandidimi i tërhequr, nuk llogariten si kandidime për efekt të drejtës së 

kandidimit në jo më shumë se tre pozicione të lira. 

 

14. Pas këtij qëndrimi dhe mbas konstatimit se, kandidatja znj. {…} ka kandiduar në total, për 7 

(shtatë) pozicione të lira në proces (për tre pozicione të lira në Gjykatën e Lartë, të shpallura me 

Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, si dhe për katër pozicione të lira të shpallura 

me Vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020) duke mos pasur në konsideratë 

qëndrimin e sipërcituar të Këshillit si dhe me qëllim mospenalizimin e saj, Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës e ftoi këtë kandidate që të ri konsideronte tre pozicionet e lira për të cilat do të 

vijonte kandidimin duke i kërkuar, të përcaktonte tre mes shtatë pozicioneve që ka 

kandiduar dhe që janë në proces. 
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15. Në përgjigje të kërkesës së Këshillit, më datë 05.08.2020, në rrugë elektronike, protokolluar 

me aktin nr. 3725/1 prot., datë 05.08.2020, kandidatja ka parashtruar se: ...omissis... Në përgjigje 

të email-it tuaj të datës 04.08.2020, ju sqaroj sa më poshtë vijon: Se pari, unë kam kandiduar në 

dy pozicione te lira, për ngritje në detyre në Gjykatën e Larte: një pozicion i lirë në fushën e të 

drejtës civile dhe një pozicion i lirë në fushën e të drejtës penale. Në këto rrethana kam aplikuar 

për vendet vakante që Këshilli i Larte Gjyqësor ka shpallur për secilin nga këto pozicione të lira. 

Në vlerësimin tim, unë kam respektuar piken 6 të nenit 48 të ligjit nr.96/2016 'Për statusin e 

gjyqtareve dhe prokuroreve'. Së dyti, në lidhje me sa keni parashtruar në njoftimin tuaj, shpreh 

preferencën time për të kandiduar në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, vendi vakant 

i shpallur me vendimin nr. 85, datë 26.02.2020; si dhe për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

penale, vendi vakant i shpallur me vendimin nr. 242, datë 09.07.2020 dhe vendi vakant i shpallur 

me vendimin nr. 244, datë 09.07.2020...”. 

 

16. Në këtë mënyrë, kandidatja, duke përcaktuar tre pozicionet për të cilat do të vijojë konkurrimin, 

konkretisht, për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me Vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, si dhe për dy pozicionet e lira në fushën 

e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 242 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, znj. {…} ka 

hequr dorë/është tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin 

e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

 

17. Në rrethanat sa sipër, relatori bazuar në pikën 17, Seksioni B, Kreun VI, të Vendimit 75/2019, 

ku përcaktohet se: “Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit 

relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt-aktin mbi përfundimin e procedurës 

të verifikimit të kandidatit të tërhequr, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim përpara Komisionit, 

i cili vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit”, hartoi relacionin përkatës dhe ia 

parashtroi atë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

 

18. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, në mbledhjen e tij të datës 02.09.2020, duke e konsideruar 

të rregullt procedurën e verifikimit paraprak të ndjekur për kandidaten znj. {…}, si dhe po ashtu, 

si të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidatja për t’u tërhequr nga kandidimi për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 86, datë 26.02.2020, bazuar në pikën 3, Seksioni C, Kreu VI, të Vendimit 

75/2019, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në Mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {…}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. 
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II. SHQYRTIMI DHE VLERËSIMI I KËRKESËS SË KANDIDATIT PËR T’U 

TËRHEQUR NGA KANDIDIMI 

 

19. Këshilli i Lartë Gjyqësor,  bazuar në nenin 136, pika 1 dhe 3, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, është organi kushtetues i ngarkuar, ndër të tjera, edhe me funksionin e propozimit 

Presidentit të Republikës të kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, pas ndjekjes së 

procedurave përkatëse sipas Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (më poshtë referuar si Ligji për Statusin). 

 

20. Këshilli në ushtrim të këtij funksioni, realizon procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë edhe për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, duke u mbështetur në Ligjin për Statusin, por 

edhe në Kodin e Procedurave Administrative, referuar për këtë në pikën 3, të nenit 97, të Ligjit nr. 

115/2016 “Për organet qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar (më poshtë si Ligji për 

Qeverisjen). Sipas nenit 48 të Ligjit për Statusin, procedura administrative për ngritjen në detyrë 

të gjyqtarëve fillon me kërkesën e tyre për shprehje të interesi. Kjo kërkesë, duke qenë një akt 

shprehje vullneti, mund të tërhiqet nga kandidati deri sa nuk ka një vendimmarrje nga organi 

kompetent, çka çon në përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për atë kandidat. E drejta e 

kandidatit për t’u tërhequr nga kandidimi buron nga Kodi i Procedurave Administrative, neni 64, 

pika 2, sipas të cilit: “Një palë, me anë të një kërkese me shkrim, mund të tërhiqet tërësisht ose 

pjesërisht nga procedura administrative dhe të heqë dorë nga të drejtat dhe interesat e saj ligjorë, 

përveç rasteve kur kjo ndalohet me ligj. Ndryshimi apo tërheqja e kërkesës mund të kryhet në çdo 

kohë, për sa kohë që organi publik nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Pas tërheqjes së një 

pale, organi publik vendos përfundimin e procedurës administrative. Në këtë rast, organi publik 

njofton palët e tjera, nëse ka”. Nga ana tjetër, përfundimi i procedurës administrative për shkak të 

tërheqjes së kërkesës së palës përcaktohet në dispozitën e sipërcituar, por edhe në nenin 94, pika 

1, të këtij Kodi, ku përcaktohet se: “Si rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, 

organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që 

ka paraqitur kërkesën e tërheq atë”. 

 

21. Rregullimet ligjore si më lart janë reflektuar edhe në aktin nënligjor të miratuar nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, Vendimin 75/2019. Kështu, në Kreun V, Seksioni B, pika 6, të tij, përcaktohet se: 

“Kandidati ka të drejtë të tërhiqet në çdo kohë nga kandidimi, duke e njoftuar me shkrim Këshillin. 

Pas këtij njoftimi, me propozim të relatorit të çështjes, përcjellë nga Komisioni, Këshilli vendos 

menjëherë përfundimin e procedurës së verifikimit të kandidatit. Akti i Këshillit për përfundimin e 

procedurës së verifikimit, i njoftohet menjëherë kandidatit dhe bëhet publik në faqen zyrtare të 

Këshillit”.  
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22. Sa sipër, referuar fakteve të rezultuara gjatë procedurës së verifikimit, kandidatja znj. {…}, 

brenda afatit të kandidimit, ka paraqitur kërkesën për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndërkohë, gjatë zhvillimit të procedurës së ngritjes në detyrë, pikërisht 

të procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit të pasurisë dhe figurës, kandidatja u 

tërhoq nga kandidimi në këtë procedurë ngritje në detyrë, duke parashtruar rregullisht përpara 

Këshillit një kërkesë në mënyrë elektronike, në të cilën pasqyrohet në mënyrë të qartë dhe të plotë 

vullneti i saj për t’u tërhequr nga kandidimi. 

 

 

III. KONKLUZIONE 

 

23. Në këto rrethana, pasur parasysh kuadrin ligjor në fuqi, ndërsa rezulton që kandidatja znj. {…} 

të ketë shfaqur në mënyrë të qartë dhe të plotë vullnetin e saj për t’u tërhequr nga kandidimi për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 86, datë 26.02.2020, Këshilli i lartë Gjyqësor vlerëson se është vendi për 

të vendosur përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për këtë kandidate. 

 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikën 2, të nenit 64, të Kodit të Procedurave 

Administrative, në pikën 3, të nenit 97, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në pikën 6, Seksioni B, Kreu V, 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 kërkesën e kandidates për tërheqjen nga kandidimi në 

procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

civile, të shpallur me Vendimin nr.86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbi 

propozimin e relatorit të çështjes,  

 

 

 

 

 

 

V E N D O S I : 
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1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë 

në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.86, datë 26.02.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {…}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për 

këtë pozicion. 

 

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

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe bëhet 

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

sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

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

Gjyqësor. 

 

 

          PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


