
 
GJYKATA E LARTË 

 

 

PROCESVERBAL 

I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 07.07.2022 

 

Me datë 07.07.2022, ora 10.00, 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. Formatimi i trupave gjykues të Gjykatës së Lartë. 

2. Mbi plotësimin e vendeve vakant,  pozicioni sekretare gjyqësore në Drejtorinë e    

Administrimit Gjyqësor. 

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: 

z. M. K., me detyrë, këshilltar I Kabinetit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë; 



znj. A. K., me detyrë kancelare në detyrë i Gjykatës së Lartë; 

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

znj. E. D., me detyrë, sekretare gjyqësore, e ngarkuar për të mbajtur dhe zbardhur procesverbalin 

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, i cili pai u miratua, vijoi me me diskutimin e pikave të rendit të ditës 

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

emërimit të 2 gjyqtarëve të rinj të Gjykatës së Lartë, përkatësisht z. Enton Dhimitri dhe znj. 

Margarita Buhali, është e nevojshme riformatimi trupave gjykuese në Kolegjin Civil, por dhe atij 

Administrativ, duke ruajtur ndarjen e trupave gjykuese të përhershme dhe të vecantë për cështje 

që janë ende në proces dhe nuk kanë përfunduar. Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë theksoi se 

gjyqtari Sokol Ngresi është caktuar gjyqtar në Kolegjin Administrativ, por për të ndihmuar dhe 

dhe për ta bërë më efektiv Kolegjin Civil, nisur nga numri më i madh i çështjeve që ka për 

shqyrtim, është vlerësuar dhe me dëshirën e tij, të jetë pjesë e një trupe gjykues civile të 

përhershme, jo si relator, por si anëtar plotësues i saj. Në formatimin e trupave gjykuese është 

bërë një ndërthurje ndërmjet gjyqtarëve të cilët vijnë nga radhët e gjyqësorit dhe atyre që vijnë 

nga pjesa akademike, duke caktuar për këtë qëllim në përbërje të cdo trupe dy gjyqtarë që vijnë 

nga radhët e gjyqësori dhe një që vjen nga pjesa akademike. 

Këshilli i Gjykatës miratoi propozimin për formatin e trupave të reja gjykuese në Kolegjin Civil 

dhe Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

Lidhur me pikë e dytë të rendit të ditës, që kishte të bënte me plotësimin e vendeve vakante në 

pozicionin “sekretare gjyqësore” në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor, anëtarët e Këshillit 

pasi dëgjuan sqarimet e Drejtorit të Burimeve Njerëzore, Shërbimeve e Financiare, z. F.M., për 

procesin e plotësimit të dy vendeve vakante për sekretare gjyqësore, vendosën që kandidatet që 

kanë kaluar me sukses këtë proces, znj. B. L. dhe znj. K. B., të konsiderohen si kandidatura 

fituese. 

Lidhur me pikën e tretë të rendit të ditës, të ndryshme, Drejtori i Burimeve Njerëzore, 

Shërbimeve e Financiare, z. F. M., vuri në dijeni anëtarët e Këshillit se mbi bazën e kërkesës së 

KLGJ për dorëzimin e planit të buxhetit afatmesëm, është hartuar plani përkatës për të cilin 

nevojitet miratimi nga Këshilli i Gjykatës me datë 30 qershor 2022, me ndryshimet që iu bënë 

për sa i përket rritjes së fondeve për kaburantin dhe energjinë elektrike në raport me planin afat 

mesëm të dorëzuar në muajin Mars 2022. Kjo për faktin se Këshilli i Gjykatës para datës 07 

Korrik 2022, nuk ka patur mundësi objektive për t’u mbledhur dhe për ta miratuar atë me datë 30 

qershor 2022, ndonëse ka patur paraprakisht një bashkëpunim të ngushtë të stafit të Gjykatës së 

Lartë me KLGJ për këtë qëllim. 



Gjithashtu anëtarët e Këshillit diskutuan edhe për nevojën e parashikimit dhe të përfshirjes në 

planin e buxhetit afatmesëm të Gjykatës së Lartë edhe të fondeve buxhetore për Këshillin e 

Emërimeve në Drejtësi, si një zë i vecantë i tij. 

Në përfundim, anëtarët e Këshillit të Gjykatës miratuan vendimin për projekt-buxhetin afat 

mesëm për vitin 2023 – 2025 të Gjykatës së Lartë. 

 


