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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 21.01.2022) 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:20 

dhe mbaroi në orën 13:22. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje për arsye shëndetësore, anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e zgjedhjes së anëtarit në vendin vakant të 

Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor”. 

  

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po zhvillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbledhje e cila 

ka për qëllim miratimin e një projekt-akti që ka të bëjë me miratimin e zgjedhjes së 

anëtarit në vendin vakant të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor.  

 Në vijim të mbledhjes së zhvilluar dje, nga ana e Këshillit u miratua lista e 

anëtarëve për të cilët do të hidhej shorti për vendin vakant në Kolegjin Zgjedhor. Sot, siç 

jeni në dijeni, u hodh shorti dhe shorti i ka rënë zonjës {...}.  

Për këtë arsye do të miratojmë edhe projekt-aktin e propozuar, që është i përbërë 

në 2 pika. Pika e parë ka të bëjë me: 

1.Të miratojë zgjedhjen e anëtarit për plotësimin e vendit vakant në Kolegjin 

Zgjedhor Gjyqësor, si më poshtë: Znj. {...}. 

 Pika e dytë ka të bëjë me: 

2. Znj. {...} delegohet në këtë detyrë deri në përfundim të mandatit 4-vjeçar të 

anëtarëve të miratuar me vendimin nr.293,datë 09.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëse keni ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë zgjedhjen e anëtarit për plotësimin e 

vendit vakant në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor, si më poshtë: Znj. {...}. 

2. Znj. {...} delegohet në këtë detyrë deri në përfundim të mandatit 4-vjeçar të 

anëtarëve të miratuar me vendimin nr.293, datë 09.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Për informacion, në zbatim të Kodit Zgjedhor, ditën e hënë do të zhvillohet edhe 

procedura e betimit të anëtarit të ri të Kolegjit Zgjedhor, procedurë e cila është publike 

dhe që do të zhvillohet në ambientet e Këshillit, besoj rreth orës 15:00. 

Për më shumë detaje do ju informoj, edhe për orën e saktë. 

Ju faleminderit! 

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


