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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERVBAL MBI HEDHJEN E SHORTIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT 

VAKANT NË KOLEGJIN ZGJEDHOR GJYQËSOR 

 

(Mbajtur, më 21.01.2022) 

 

Hedhja e shortit u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:00 dhe mbaroi në orën 11:14. 

 

Merrnin pjesë në hedhjen e shortit: 

1. Anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor: Kryetare, znj. Naureda Llagami; Anëtar, z. 

Ridvan Hado, Anëtare, znj. Irena Plaku; Anëtare, znj. Brikena Ukperaj, Anëtar, z. 

Klodian Kurushi. 

2. Përfaqësues nga stafi i administratës së KLGJ-së. 

3. Përfaqësues të KQZ-së. 

4. Përfaqësues të partive politike. 

5. Përfaqësues të organizatave jofitimprurëse. 

6. Përfaqësues të përfaqësive diplomatike në Tiranë. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin e tij nr. 31, 20.01.2022, vendosi të 

miratojë listën e gjyqtarëve të cilët përfshihen në shortin për plotësimin e vendit vakant 

në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor, si më poshtë:  

(Citohen emrat e 34 gjyqtarëve.) 

 Bazuar në nenin 146 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin ligjor të përzgjedhë me short vakancën e krijuar në 
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Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor, jo më vonë se 48 orë nga përcaktimi i datës së zgjedhjeve 

më të afërta. 

 Presidenti i Republikës, me Dekretin nr. 13438, datë 20.01.2022, ka dekretuar 

datën për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetarë bashkie në 6 njësi të 

qeverisjes vendore.   

  

 Procedura e shortit si vijon: 

Nga stafi administrativ i Këshillit, hidhen një nga një 34 shiritat e letrës me emrat 

e gjyqtarëve në enën e qelqit (lista e sipërcituar), duke u treguar përpara kamerave dhe të 

pranishmëve. Ena e qelqit trazohet, për t’u përzgjedhur më pas një nga goglat që ndodhen 

në enën e qelqit. 

Në kuadër të transparencës, në të cilën mbështetet veprimtaria e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për përzgjedhjen e goglës, ftohet një përfaqësues i medias.  

Kandidati i përzgjedhur për plotësimin e vendit vakant në Kolegjin Zgjedhor 

Gjyqësor rezulton: 1.znj. {...}.  

 

* * * 

(Hedhja e shortit deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


