
PROCESVERBAL 

KËSHILLI I GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 25.03.2022 

 

Me datë 25.03.2022, 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. Riformatimi i trupave gjykuese të kolegjeve të Gjykatës së Lartë. 

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. Kelmend GRECA Përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 

Të pranishëm në mbledhje e Këshillit të Gjykatës ishin edhe: 

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

2) A. K., (Kancelar në detyrë) 

3) B. A., (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 çështjen e parë të rendit të ditës që kishte të bënte me riformatimin e trupave gjykuese 

të kolegjeve të Gjykatës së Lartë, Kryetari i Këshillit z. Sokol Sadushi sqaroi se si rezultat i 

emërimit të dy gjyqtarëve të rinj në Kolegjin administrativ, bazuar edhe në opinionin Mbledhjes 



së Përgjithshme të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, është e nevojshme riformatimi i trupave 

gjykuese të këtij kolegji, duke krijuar tre trupa gjykuese, me dy trupa të përhershme, të cilat do të 

alternohen ne javë cift ose tek, dhe në një trupë të vecantë sipas nevojës. Sa i përket Kolegjit 

civil, edhe ky do të ketë një riformatim, me dy gjyqtarët e rinj që janë emëruar në Kolegjin 

administrativ, të cilët do jenë në përbërje një herë në dy javë në njërën nga trupat gjykuese civile 

dhe gjyqtarët e Kolegjit penal të cilët do jenë në përbërje një herë në dy javë trupën tjetër civile, 

duke krijuar tre trupa gjykuese, nga të cilat dy trupa të përhershme dhe një e veçantë. Ndërsa për 

Kolegjin Penal nuk ka ndryshime meqë në përbërje të tij janë pesë gjyqtarë, dhe këta ndihmojnë 

Kolegjet e tjera. 

Anëtarët e Këshillit të Gjykatës ranë dakort për riformatimin e trupave gjykuese sipas 

propozimit, duke bërë saktësimin e parashtruar nga anëtari Ilir Panda për të përcaktuar në 

vendim radhën e gjykimit të çëshjeve gjyqësore civile, sipas rastit, në javë çift apo tek të muajit. 

 


