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Ç j ( ) , ( j q ç ) ()

Emërtimi: Ankim kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 113, datë

08.03.2019

Data e regjistrimit: 20.05.2019

Vënë në lëvizje nga: Subjekti i rivlerësimit   

Objekti: – Gjykimin e çështjes në seancë gjyqësore publike.

1.Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 113, datë 08.03.2019.

2.Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Arqilea Koça, me detyrë prokuror pranë

Prokurorisë së Pergjithshme

Përbërja e trupit gjykues:

Kryesues: Luan Daci 

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Pas zëvendësimit me short të gjyqtarit Luan Daci për shkak të pezullimit të tij nga detyra me

vendimin nr.14, datë 24.07.2020 të Mbledhjes së Gjyqtarëve, trupi gjykues i kësaj çështjeje ka

këtë përbërje:    

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz 
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Ditën e martë, më datë 15.12.2020, ora 10:00, u gjykua në dhomë këshillimi çështja (JR)

nr.25/2019, datë 20.05.2019. Vendimi përfundimtar u mor më datë 15.12.2020.

Statusi: Përfunduar

Çështja (JR) nr. 24/2019, datë 16.05.2019 (Subjekti i rivlerësimit Petrit Çeno) ()

Çështja (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019 (Subjekti i rivlerësimit Dritan Peka) ()

Çështja (JR) nr. 22/2019, datë 02.05.2019 (Subjekti i rivlerësimit Hysni Demiraj) ()

Çështja (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Donika Prela) ()

Çështja (JR) nr.20/2019, datë 18.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Artan Bajrami) ()

Çështja (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari) ()

Çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Ana Golloshi) ()

Çështja (JR) nr.17/2019, datë 04.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Alfred Gjoni) ()

Çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 (Subjekti i rivlerësimit Arben Ze�) ()

Çështja (JR) nr.15/2019, datë 06.03.2019 (Subjekti i rivlerësimit Alltun Çela) ()

Çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 (Subjekti i rivlerësimit Agron Vavla) ()

Çështja (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Adnand Kosova) ()

Çështja (JR) nr.12/2019, datë 22.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Besnik Cani) ()

Çështja (JR) nr.11/2019, datë 21.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Luan Dervishi) ()

Çështja (JR) nr.10/2019, datë 19.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Alma Kolgjoka) ()

Çështja (JR) nr.9/2019, datë 12.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Izet Kadana) ()

Çështja (JR) nr.8/2019, datë 12.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Admir Belishta) ()

Çështja (JR) nr.7/2019, datë 11.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Fatos Qato) ()

Çështja (JR) nr.6/2019, datë 07.02.2019 (Subjekti i rivlerësimit Artur Selmani) ()
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