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GJYKATA E LARTË 

 

PROCES VERBAL 

Mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Lartë. 

Tiranë, më 02.03.2023 

 

Me datë 02.03.2023, 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. Diskutimi i projekt-rregullores përzgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës së Lartë. 

2. Diskutimi për komentet lidhur me draft-udhëzuesin standard për 

marrëdhëniet e gjykatës me publikun dhe median i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

3. Zhvillimi i intervistës në përfundim të konkurrimit për vendet vakante: 

-1 (një) pozicion “specialist”, në Qendrën e Dokumentacionit, 

-2 (dy) pozicione “specialist i sigurisë”, në Sektorin e Sigurisë, Drejtoria e 

Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, 

4. 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 mbledhje e Këshillit të Gjykatës ishin edhe: 
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1) z. A. V., me detyrë drejtor në kabinetin e Kryetarit të Gjykatës së Lartë 

2) z. M. K., me detyrë këshilltar në kabinetin e Kryetarit të Gjykatës së Lartë; 

3) zj. A. K., me detyrë kancelare e Gjykatës së Lartë 

4) z. J. T., me detyrë Drejtor i IT dhe Sigurisë 

5) zj. I. V., me detyrë Drejtor i Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë 

6) z. F. M., me detyrë Drejtor i Burimeve Njerezore, Financiare dhe Shërbimeve 

7) zj. M. L. me detyrë sekretare gjyqësore, e ngarkuar për të mbajtur dhe zbardhur 

proces verbalin audio të mbledhjes. 

 

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 me pikën e parë të rendit të ditës, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë z. Sokol 

Sadushi sqaroi se për zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës së Lartë është e nevojshme 

sipas ligjit miratimi i një rregullore në të cilën duhet të përcaktohet procedura e 

mbledhjes dhe të votimit, e numërimit të votav dhe e shpalljes së rezultatit të 

votimit. Stafi i Gjykatës së Lartë ka hartuar një draft-rregullore për këtë qëllim, për 

të cilin do të vlerësohet, sipas opinionit të hedhur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

nëse Këshilli i Gjykatës do ta votojë këtë rregullore, apo thjeshtë do të japë 

aprovimin dhe më pas, me përmes një korrespondencë me Këshillin e Lartë 

Gjyqësor, do të pritet opinioni i tyre dhe miratimi i vendimmarrjes sipas kësaj 

procedure të kryer nga ana jonë. 

Anëtari i Këshillit të Gjykatës, z. Ilir Panda u shpreh se, sipas nenit 51/9 të ligjit të 

statusit për magjistratët, është Këshilli i Lartë Gjyqësor ai që miraton rregulloren 

dhe për këtë duhet të komunikohet me Këshillin dhe t’i përcillet drafti zyrtarisht. 

Anëtari i Këshillit të Gjykatës, z. Kelment Greca u shpreh se edhe sipas mendimit 

të tij, referenca ligjore për këtë rregullore është neni 51/9 i ligjit për statusin e 

magjistratëve, dhe për këtë qëllim mund të vazhdohet korrespodenca me Këshillin 

e Lartë Gjyqësor. 

Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë z. Sokol Sadushi u shpreh se edhe nga një 

korrespondencë me anëtarët e KLGJ-së, është thënë që Gjykata e Lartë të shprehë 

opinionin e saj për këtë rregullore, i cili pastaj do ta vlerësohet nga KLGJ. Duke 

qenë se këto rregulla janë hartuar, dhe ne si Këshill i Gjykatës japim miratimin 

tonë për to, duhet të vijohet një korrespondencë me Këshillin e Lartë Gjyqësor, i 
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cili pastaj të vlerësojë përfundimisht qëndrimin që kjo do të mbajë për këtë variant 

apo për një variant që vlerëson ai. 

Anëtarët e Këshillit të Gjykatës miratuan njëzëri projekt rregulloren për zgjedhjen 

e Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe përcjelljen e saj për vlerësim në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë z. Sokol 

Sadushi i dha fjalën Drejtoreshës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median, zj. I. 

V., për të paraqitur një relatim të shkurtër për materialin që është përgatitur lidhur 

me draft-udhëzuesin standard për marrëdhëniet e gjykatës me publikun dhe median 

të hartuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Drejtorja e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë, zj. I. V., mbasi paraqiti 

komente për natyrën dhe përmbajtjen e draft udhëzimit theksoi se është e 

nevojshme që të specifikohet se në rastin e Gjykatës së Lartë se marrëdhëniet me 

median dhe publikun mbulohen nga Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe 

Jashtë, në Gjykatën e Lartë nën mbikëqyrjen e Kryetarit të kësaj gjykate. 

Anëtari i Këshillit të Gjykatës, z. Kelment Greca u shpreh se qëllimi i udhëzimit 

është vetëm marrëdhënia me median, pra për gjyqtarin e medias, dhe zbatohet 

vetëm për rastet që kanë lidhje me vendimet gjyqësore, jo me proceset e tjera që 

realizon Drejtoria, siç janë marrëdhëniet me publikun apo ato me jashtë, dhe 

prandaj nuk është e nevojshme që të specifikohet në udhëzim Drejtoria e 

Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë në Gjykatën e Lartë 

Drejtorja e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë, zj. I. V., sqaron se Gjykata e 

Lartë nuk ka një gjyqtar për median. 

Anëtari i Këshillit të Gjykatës, z. Kelment Greca sqaroi se duhet të caktohet 

gjyqtari për mediat, për shkak se ai në gjykatat e tjera është ai që vendos se çfarë 

do pasqyrohet nga procesi gjyqësor dhe nuk është i varur në këtë rast nga kryetari i 

gjykatës. 

Drejtorja e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë, zj. I. V., vijoi me sqarimet të 

tjera që kishin të bënin me disa aspekte që kanë nevojë të adresohen në udhëzim të 

tilla si çështjet lidhur me të dhënat personale dhe të drejtën e informimit, aksesin e 

informacionit në faqen e institucionit të Gjykatës, prezencën e përfaqësuesve të 

medias gjatë seancës dhe përdorimi dhe raportimi përmes pajisjeve telefonike apo 

kompjuterike 

Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë z. Sokol Sadushi, u shpreh se në këtë rast duhet të 

caktohet një gjyqtari i medias në Gjykatën e Lartë ose kryetari i Gjykatës ta 

mbulojë këtë pozicion, pasi funksionet e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun 

dhe me Jashtë nuk është e njëllojtë me funksionin që ka gjyqtari i Medias. 
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Drejtorja e Kabinetit zj. A. V., duke theksuar se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

kërkuar mendim për draft udhëzuesin dhe jo vendimmarrje nga Këshilli i Gjykatës, 

sqaroi se ajo që duhet të shikohet është përshtatja e disa rregullave që janë 

relevante në Gjykatën e Lartë. Ky është udhëzues standard, që aplikohet për të 

gjitha gjykatat, dhe ne si gjykatë, mund ti shtojmë ose mund ti detajojmë më pas 

rregullat e udhëzuesit sipas nevoja tona. Në këtë rast Drejtoria e Marrëdhënieve me 

Publikun, bashkë me të tjerë, bazuar në këtë udhëzues, mund të bëjë një manual 

ose një përmbledhje rregullash të cilat pastaj do ti bëhen të ditur edhe medias për 

rregullat e ndjekjes së seancës nga media, të cilat pastaj të miratohen nga Këshilli i 

Gjykatës. 

Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë z. Sokol Sadushi, u shpreh se meqë Këshilli i Lartë 

Gjyqësor nuk ka miratuar ende udhëzuesin, strukturat e Gjykatës duhet ta ndjekin 

këtë proces për të bërë ndonjë propozim të mëtejshëm të vlefshëm për udhëzuesin 

që po përgatitet dhe ti paraqiten Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke i sugjeruar 

rregulla të veçanta për Gjykatën e Lartë, nisur nga specifika e saj, por jo të 

tejkalohet standardi që ka vendosur udhëzuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me pikën e tretë të rendit të ditës, që kishte të bënte me intervistimin e 

kandidatëve të kualifikuar në fazën finale të konkurimit për vendin vakant 1 (një) 

“specialist” në Qendrën e Dokumentacionit, dhe 2 (dy) “specialist i sigurisë”, në 

Sektorin e Sigurisë, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, 

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. R. 

M. në pozicionin “specialist” në Qendrën e Dokumentacionit si dhe z. A. D. dhe zj. 

G. D. në pozicionin “specialist i sigurisë”, në Sektorin e Sigurisë, Drejtoria e 

Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë. 


