
 

 

 

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

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

Nr. _____ Prot.      Tiranë, më ___.___.2022 

VENDIM 

 

Nr. 25, datë 17.01.2022 

 

 PËR 

 NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 57, DATË 16.02.2021; VENDIMIN NR. 58, 

DATË 16.02.2021; VENDIMIN NR. 231, DATË 02.06.2021; VENDIMIN NR. 390, 

DATË 22.09.2021; VENDIMIN NR. 393, DATË 22.09.2021 DHE VENDIMIN NR. 394, 

DATË 22.09.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikën 1, të nenit 147 dhe në shkronjën “a”, të pikës 1, 

të nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në pikat 8 dhe 9, të nenit 48 të ligjit 

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

ndryshuar, si dhe në pikën 24, Seksioni A, Kreu V, të Vendimit të tij nr. 70, datë 07.02.2020 

“Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, vendimin nr. 57, datë 

16.02.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 

173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; vendimin nr. 58, datë 16.02.2021 “Për 

fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”; vendimin nr. 231, datë 02.06.2021 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionet e lira, të shpallura me 

vendimet nr. 174, datë 28.05.2020, dhe nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”; vendimin nr. 390, datë 22.09.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

penalë, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; 

vendimin nr. 393, datë 22.09.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 

290, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; dhe vendimin nr. 394, datë 22.09.2021 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira, të shpallura me 

vendimet nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, vendimin nr. 

582, datë 13.12.2021 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor z. Ilir Toska”, si dhe pas shortit të hedhur,  

 

VENDOSI: 

 

1. Ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 57, datë 16.02.2021 “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë 

në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”; ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 231, datë 

02.06.2021 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 174, datë 



28.05.2020, dhe nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe 

ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 390, datë 22.09.2021 “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë 

në fushën e së drejtës penalë, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, si më poshtë: 

 

Caktimin e z. {…}, si relator për këto procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës.  

 

2. Ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 58, datë 16.02.2021 “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, dhe Ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 393, datë 22.09.2021 “Për 

fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative 

të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, si më poshtë:  

 

Caktimin e z. {…}, si relator për këto procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit.  

 

3. Ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 394, datë 22.09.2021 “Për fillimin e procedurave 

të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 119 dhe 

nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, si më poshtë:   

 

Caktimin e z. {…}, si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve të përfshirë në pikat 1 deri 

3 të këtij vendimi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


