
GJYKATA E LARTË 

 

PROCESVERBAL 

I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 13.05.2022  

 

Me datë 13.05.2022, me kërkesën dhe nën drejtimin e Zv/Kryetarit të Gjykatës së Lartë, z. Sokol 

Sadushi, u zhvillua mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Lartë. 

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Lartë, e cila i ishte njoftuar 3 ditë para anëtarëve të Këshillit 

së bashku me materialet përkatëse, kishte në rend dite çështjet si vijon: 

 

1. Krijimin e një trupi të ri gjykues, në Kolegjin Civil. 

2. Intervistë me kandidatët e kualifikuar për fazën finale të konkurimit, për vendin vakant 

“Sekretarë Gjyqësor”, dhe “Specialist IT”, në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit. 

3. Të ndryshme. 

Këshilli i Gjykatës përbëhej nga anëtarët si vijon: 

1. Sokol SADUSHI - Zv/Kryetar i Gjykatës së Lartë 

1. Ilir PANDA - Anëtar Gjykatës së Lartë 

2. Kelment GRECA - Përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 

Të pranishëm në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës ishin edhe: 

1. A. V. (Drejtore e Kabinetit të Kryetarit) 

2. A. K. (Kancelare në detyrë) 

3. F. M. (Drejtor i Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve) 



4. J. T. (Drejtor i Drejtorisë së Tekonologjisë së Informacionit dhe Sigurisë) 

5. Xh. T. (Specialiste e Z./Adm. Gjyqësor) 

 

Në fjalën hyrëse, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë, z. Sokol Sadushi, pasi konstatoi prezencën e 

dy anëtarëve të tjerë të Këshillit, deklaroi të hapur mbledhjen e Këshillit, me rendin përkatës të 

ditës.  

Lidhur më pikën e parë të rendit të ditës, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë, sqaroi se si rezultat i 

emërimit në Kolegjin Civil të gjyqtarit të ri të Gjykatës së Lartë, z. Darjel Sina, është e 

nevojshme krijimi i një trupe të re gjykuese në Kolegjin Civil, me gjyqtarët D. Sina, E. Pupe dhe 

A. Kalaja, pa ndryshuar trupat e tjera. 

Këshilli i Gjykatës miratoi propozimin për krijimin e një trupe të re gjykuese në Kolegjin Civil të 

Gjykatës së Lartë 

Lidhur me pikë e dytë të rendit të ditës, që kishte të bënte me intervistimin e kandidatëve të 

kualifikuar në fazën finale të konkurimit për vendin vakant “Sekretare Gjyqësor”, dhe 

“Specialist IT”, në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit, anëtarët e Këshillit vijuan me 

intervistën e kandidatëve të kualifikuar për pozicionet vakante respektive.  

Në përfundim të procesit të intervistimit të kandidatëve, Këshilli përzgjodhi zj. V. S. në 

pozicionin e Sekretare Gjyqësore, ndërsa zj. A. F. për e cila konkuronte për pozicionin e 

specialstit të IT, Këshilli u shpreh që nuk kualifikohet. 

Lidhur me pikën tjetër të rendit të ditës, që kishte të bëntë me konfirmimin e statusit të 

nënpunësit civil gjyqësor të Zj. A. K. dhe Zj. S. Ç., të cilët kanë qnë në periudhë prove, 

kancelarja në detyrë të Zj. A. K., sqaroi se, në përfundim të periudhës së provës, lind nevoja për 

vendimmarrjen nga Këshilli i Gjykatës si organi kompetent për të vendosur konfirmimin e 

nënpunësit civil gjyqësor. Referuar përcaktimeve dhe kërkesave të Ligjit nr. 98/2016 “Për 

organizmin e pushtetit gjyqësor” konfirmimi i nënpunësit civil gjyqësor, bazohet në mendimin e 

nënpunësit civil më të vjetër brenda të njejtës kategori, ose të një kategorie më të lartë që ka 

mbikqyrur nënpunësin, rezultatet e testimit me shkrim nga shkolla e Magjistraturës apo nga 

Këshilli, si dhe vlerësimi i rezultateve në punë. Aktualisht, proçesi i vlerësimit të nënpunësve 

civilë, nuk është bërë për shkak se KLGJ, nuk ka miratuar akoma aktet nënligjore, në zbatim të 

nenit 65, të Ligjit nr. 98/2016. Si rezultat i pamundësive objektive, për realizimin e vlerësimit të 

performancës së nënpunësve civilë, prej mungesës së akteve nënligjore, vendimmarrja e Këshillit 

të Gjykatës lidhur me konfirmimin në detyrë të nënpunësve civilë gjyqësorë në periudhë prove 

për të dy nënpunësit civilë që janë në periudhë prove, pas përmbushjes së afatit 1 vjeçar, është 

menduar të merret parasysh në mbledhjen e radhës.  

Anëtari i Këshillit të Gjykatës z. Kelment Greca, theksoi se është e nevojshme që për këta 

nëpunës duhet të marret mendimi nga një nënpunës civil më i vjetër, brënda kategorisë, ose në 

një lategori më të lartë. 



Anëtarët e Këshllit në parim, pranuan konfirmimin e statusit të nënpunësit civil gjyqësor për Zj. 

A. K. dhe Zj. S. Ç., duke respektuar të gjitha kërkesat që sapo u evidentuan nga anëtari i Këshillit 

z. Kelment Greca. 


