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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2020 

 

PROCESVERVBAL I PËRMBLEDHUR I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË 

LARTË GJYQËSOR 

 

(Mbajtur, më 10.03.2020) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 12:35 dhe mbaroi në orën 12:42. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

11. Marçela Shehu   (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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3. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

4. Krisulla Kasaj, Përgjegjëse pranë Sektorit të Organizimit të Mbledhjeve Plenare. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore 

në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Mbledhja plenare e datës 10 mars 2020 fillon me fjalën hyrëse të Kryetares së 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonjës Naureda Llagami e cila në emër të Këshillit propozon 

projekt-aktin lidhur me pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha 

gjykatat në Republikën e Shqipërisë, kjo për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i 

përhapur Covid-2019. Gjithashtu, propozohet që të përjashtohen nga efektet e këtij 

pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, që lidhen me çështje me natyrë të 

ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga gjyqtari; të përjashtohen nga efektet të 

këtij pezullimi, seancat e vlerësimit të masave të sigurisë, seancat në të cilat janë kërkuar 

ose zbatuar masat e sigurisë me burg, dhe kur të arrestuarit, të pandehurit, ose mbrojtësit 

e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet me shqyrtimin e tyre. Rekomandohet 

gjithashtu në projekt-akt që nga ana e gjykatës të shmanget prania e publikut në 

zhvillimin e seancave gjyqësore si dhe kohëzgjatja e pezullimit, të jetë për një periudhë 

dyjavore nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.  

   

Më pas zonja Llagami hedh në votim propozimin e mbi këtë projekt-akt, dhe 

rezultatet e votimit janë si më poshtë: 

Maksim Qoku është dakord. 

Brunilda Kadi është dakord. 

Dritan Hallunaj është dakord. 

Ilir Toska është dakord. 

Alban Toro është dakord. 

Fatmira Luli është dakord. 

Marçela Shehu është dakord. 

Erjon Muharremaj është dakord. 
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Brikena Ukperaj është dakord. 

Medi Bici është dakord. 

Naureda Llagami është dakord. 

 

Në përfundim Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas propozimit të bërë, vendosi:  

“1. Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat e 

vendit, të juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, për shkak të situatës së krijuar nga 

infeksioni i përhapur Covid-2019.  

2. Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, 

që lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga 

gjyqtari.  

3. Përjashtohen nga efektet të këtij pezullimi, seancat e vlerësimit të masave të 

sigurisë, seancat në të cilat janë kërkuar ose zbatuar masat e sigurisë me burg, dhe kur të 

arrestuarit, të pandehurit, ose mbrojtësit e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet me 

shqyrtimin e tyre.   

4. Në çdo rast nga ana e gjykatës duhet të shmanget prania e publikut në 

zhvillimin e seancave gjyqësore.  

5. Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të jetë për një 

periudhë 2 (dy) javore nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.  

6. Kryetarët e gjykatave ngarkohen të marrin të gjithë masat për zbatimin e këtij 

vendimi.  

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


