
GJYKATA E LARTË 

 

PROCESVERBAL 

I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 10.12.2021 

 

Me datë 10.12.2021, 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: 

- Intervistë me kandidatët e kualifikuar në bazë të dokumentave të konkurrimit për pozicionin: 

1. Specialist në Qendrën e Dokumentacionit (dy vende) 

2. Sekretare gjyqësore 

3. Specialiste protokolli 

4. Përgjegjëse e sektorit të Financës 

- Riformatimin e trupave gjykues ne Kolegjet e Gjykatës së Lartë 

- 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: 

Zj. A.V., me detyrë, Drejtore e Kabinetit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë (Drejtore e Kabinetit të 

Kryetarit); 

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

z. F.M. Drejtor i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Financës 

Zj. 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.  

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

kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, për pozicionin a) Specialist në Qendrën e 

Dokumentacionit; b) sekretare gjyqësore; c) specialiste protokolli; dhe d) përgjegjëse e sektorit të 

financës, Këshilli vijoi me intervistimin e kandidatëve të kualifikuar për këto pozicione. Në 

përfundim të procesit të intervistimit, Këshilli përzgjodhi kandidatët për pozicionet e 

mëposhtme: 

- për pozicionin e specialistit të protokollit u përzgjodh zj. K. D. 

- për pozicionin përgjegjës i sektorit të financës u përzgjodh zj. F. A. 

- për pozicionin e sekretares gjyqësore u përzgjodh zj. O. K.  

- për pozicionet e specialistit në Qendrën e Dokumentacionit u përzgjodhën z. O. M. dhe zj. E. S. 

 

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë shpjegoi nevojën për 

riformatimin e trupave gjykuese referuar emërimit të dy gjyqtarëve të rinj të Gjykatës së Lartë, z. 

A. Vokshi dhe z. A. Kalaja, sipas fushës përkatëse të të drejtës për të cilat është bërë emërimi i 

tyre nga KLGJ, si dhe të shkëputjes së gjyqtarit z. K. Kurushi, si rezultat i emërimit anëtar i 

KLGJ dhe rikthimit në detyrë nga KLGJ në Gjykatën e Lartë të gjyqtarit z. M. Bici si rezultat i 

mbarimit të mandatit të anëtarit të KLGJ.  

 



Anëtari i Këshillit gjyqtari Ilir Panda pasi u shpreh dakort me projektvendimi, me sugjerimin se 

është e nevojshme që, në funksion të organizimit më të mirë të punës së trupave gjykuese, hyrja 

në fuqi e tij përsa i përket krijimit të trupave gjykuese të jetë me datë 1 janar 2022. Ky sugjerim 

u pranua dhe Këshilli miratoi projektvendimin e propozuar me ndarjen e gjyqtarëve në Kolegje 

dhe trupat gjykuese. 


