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GJYKATA E LARTË 

 

PROCESVERBAL 

I KËSHILLIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 13.01.2023 

Drejton mbledhjen  

 

Sokol SADUSHI – Zëvendëskryetar i Gjykatës së Lartë 

 

 

Me datë 13.01.2023, 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 paraprakisht anëtarëve të 

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

1. Për ndryshimin e strukturës në Sektorin e Sigurisë dhe Rendit, Drejtoria e Teknologjisë së 

Informacionit dhe Sigurisë. 

2. Për shtesë të organikës në Gjykatën e Lartë me një specialist prokurimesh, në zbatim të 

rekomandimeve të auditit nga KLSH. 

3. Për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësorë në përfundim të periudhës së provës. 

4. Të ndryshme. 
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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: 

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

z. A. K., me detyrë kancelar në detyrë i Gjykatës së Lartë; 

z. F. M., me detyrë Drejtor i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve e Financiare 

z. J. T.,  me detyrë Drejtor i Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë 

zj. B. L., me detyrë sekretare gjyqësore, Drejtoria e Administrimit Gjyqësor, e ngarkuar me 

mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes 

 

Në fjalën hyrëse, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë, , pasi konstatoi prezencën e dy anëtarëve të 

tjerë të Këshillit, deklaroi të hapur mbledhjen e Këshillit, me rendin përkatës të ditës, i cili pasi u 

miratua, vijoi me diskutimin e pikave të rendit të ditës. 

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

se është përgatitur një material nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë për 

këtë qëllim dhe ja dha fjalën Drejtorit të Drejtorisë z. J. T., i cili tregoi nevojën që punonjësit e 

Sektorit të sigurisë të kenë statusin e nëpunësit civil gjyqësor, dhe vakancat e krijuara apo që do 

të krijohen në këtë sektor të plotësohen sipas përcaktimeve ligjore të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

për shërbimin civil gjyqësor.  

Kancelarja në detyrë znj. A. K., shtoi se vetëm Sektori i Sigurisë ka në përbërje dy kategori 

punonjësish, me Kod pune dhe me status nëpunësi civil gjyqësor, dhe për këtë arsye nevojitet të 

bëhet unifikimi njwlloj si njësitë e tjera organizative të Gjykatës, të cilat kanë punonjës vetëm 

me status nëpunësi civil gjyqësor, duke plotësuar vakancat aktuale dhe ato që do të krijohen në të 

ardhmen në këtë Sektor me specialistë të sigurisë me status nëpunësi civil gjyqësor. 

Anëtarët e Këshillit të Gjykatës miratuan njëzëri ndryshimet në strukturën e Gjykatës së Lartë 

për të kaluar si nëpunës civil gjyqësorë punonjësit e sigurisë dhe të rendit. 

 

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, Drejtori i Burimeve Njerëzore, Financiare dhe 

Shërbimeve z. F. M., sqaroi se në Gjykatën e Lartë nuk ka një specialist prokurimesh, fakt i cili 

është konstatuar dhe në raportin e auditit të KLSH, i cili rekomandon që Drejtoria e Burimeve 
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Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve t’i propozojë Këshillit të Gjykatës shtesë në organikë për 

pozicionin specialist prokurimesh, për të ndjekur procedurat gjatë gjitha etapave në një 

procedurë prokurimi, që nga faza e parashikimit të regjistrit deri tek mbyllja dhe monitorimi i 

kontratës. 

Nisur nga fakti i pamundësisë së plotësimit të një punonjësi nga strukturat e tjera të Gjykatës së 

Lartë si dhe njëkohësisht i fillimit të procesit të kryerjes së disa prokurimeve në mënyrë të 

përqendruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke bërë që të reduktohet në këtë mënyrë numri i 

prokurimeve në Gjykatë dhe të kufizohet vetëm për blerjet e vogla, Këshilli i Gjykatës nuk e 

vlerësoi të përshtatshme për momentin propozimin për shtesë në organikën e Gjykatës të një 

specialisti prokurimesh.  

 

Lidhur me pikën e tretë të rendit të ditës, Këshilli, mbasi u njoh me raportimin e Drejtorit të 

Burimeve Njerëzore, Shërbimeve e Financiare për vlerësimin profesional të nëpunëseve civilë 

gjyqësor E. S., O. M. si dhe K. D. gjatë periudhës së provës, dy të parët si specialistë të Qendrës 

së Dokumentacionit dhe i treti si specialist i Zyrës së protokollit, vendosi dhënien e statusit të 

nëpunësit civil gjyqësor për këta nëpunës. 

 
 

Lidhur me pikën e katërt të rendit të ditës, Drejtori i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve e 

Financiare parashtroi kërkesën e nëpunëses civile të Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë dhe 

Publikun K. K., e cila ka kërkuar pezullimin e nga shërbimi gjyqësor civil për një periudhë 2 

vjeçare, për shkak të angazhimit në një organizatë jofitimprurëse, vendim i cili, sipas ligjit, 

merret nga Këshilli i Gjykatës. 

Mbas diskutimeve, anëtarët e Këshillit vendosën miratimin e kërkesës për pezullimin nga 

shërbimit civil gjyqësor të nëpunëses K. K., për një periudhë 2 vjeçare, por njëkohësisht, për 

nevoja të punës, të hapet konkurimi për vendin vakant që krijohet nga pezullimi i kësaj 

nëpunëse. 

 


