
 

GJYKATA E LARTË 

Procesverbal 

i 

Këshillit të Gjykatës së Lartë 

 

Tiranë, më 17.09.2021 

 

 

Në datën 17.09.2021, ora 10.00, me kërkesën dhe në drejtimin e zv/Kryetarit të Gjykatës së 

Lartë, z. Sokol Sadushi, u zhvillua mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Lartë. 

Anëtarët e Këshillit të GjL-së u njoftuan tre ditë para zhvillimit të kësaj Mbledhjeje. Së bashku 

me njoftimin atyre ju vunë në dispozicion dhe materialet përkatëse  si dhe u njohën me çështjet 

në rend dite si me poshtë: 

1. Formimi i disa trupave te rinj gjykues. 

2. Shpallja e një vendi vakant për përgjegjës të sektorit të regjistrimit, në kryesekretarinë e 

Gjykatës. 

3. Të ndryshme. 

 

Këshilli i Gjykatës përbëhej nga anëtarët si me poshte: 

1. Sokol Sadushi - zv/Kryetar i Gjykatës së Lartë 

2. Ilir Panda – anëtar i Gjykatës së Lartë 

3. Kelment Greca - përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 

Të pranishëm në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës ishin edhe: 

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



z. M. K., me detyrë, Këshilltar në Kabinetin e Kryetarit të Gjykatës së Lartë  

znj. B. A., 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 çështjen e parë të rendit të ditës, z. Sokol Sadushi sqaroi se ardhja  e dy gjyqtarëve të 

rinj përkatësisht ne Kolegjin Civil dhe atë Administrativ sjell nevojën e formatimit të trupave 

gjykuese. Ardhja e gjyqtarëve të rinj ka mundësuar që Gjykata të punojë me ritëm më të shpejtë 

sipas këtij rendi :Çdo javë do të jenë dy trupa gjyqësore të çdo Kolegji, ku në dy javë do jenë 

katër herë mbledhje të trupave gjyqësore respektive, penale, civile dhe administrative. Për çdo 

Kolegj do të krijohen trupa të përhershme dhe trupa rezervë të cilat do gjykojnë sipas nevojave, 

dhe gjyqtaret e një Kolegji do të integrohen me alternime në trupat gjykues të Kolegjeve të tjera. 

Gjykata e Lartë sipas këtij planifikimi funksionon në mënyrë të plotë në të gjithë ditët e javës,  

nga e hëna në të premte. 

Anëtari i Këshillit te Gjykatës së Lartë gjyqtari Ilir Panda ra dakord me ndarjen e propozuar dhe 

paraqiti idenë që materiali të shpërndahet që sot tek gjyqtarët dhe këshilltarët gjyqësorë, me 

qëllim që kryetarët e Kolegjeve të bëjnë takimin me gjyqtarët edhe me këshilltarët ligjorë. Në 

këtë  mënyrë këta të fundit do të përzgjedhin menjëherë çështjet që ata vetë kanë përgatitur për 

secilin gjyqtar të asaj trupe. Gjithashtu z. Panda theksoi se ardhja e anëtarit të 10-te të Gjykatës 

së Lartë do t’i shërbente më mirë punës së trupës gjyqësore, dhe do të krijonte minimalisht një 

trupë gjykuese stabël për secilin nga Kolegjet (civile dhe administrative). Përfshirja apo 

aktivizimi i gjyqtarëve te Kolegjeve te tjera nëpër trupa gjykuese, pavarësisht të qenit brenda një 

gjykate, cenon veprimtarinë e trupës gjyqësore në tërësi dhe ndikon drejtpërsëdrejti ne cilësinë e 

punës se tyre.  

Z. Panda ftoi përfaqësuesin e Këshillit të Lartë Gjyqësor z. Greca që t’ia transmetojë këtë 

shqetësim Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Z. Kelment Greca i siguroi të pranishmit se të gjitha shqetësimet e ngritura nga GjL do t’ia 

përcjellë titullarit të KLGj-së dhe vuri theksin tek fakti që KLGj-ja është shumë e ndërgjegjshme 

lidhur me ngarkesën dhe punën që bëhet për evadimin e dosjeve nga Gjykata e Lartë, me ritëm të 

lartë siç evidentohet edhe nga statistikat gjyqësore që vijnë në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ndërsa 

për ndarjen e trupave gjyqësore, z. Greca ra dakord me propozimin për ndarjen e trupave 

gjykues. 

Zv/Kryetari z. Sokol Sadushi shprehu dakortësinë me sugjerimin e parashtruar nga z. Ilir Panda, 

dhe informoi Këshillin lidhur me strategjinë që po ndiqet tashmë në Njësinë e Shërbimit Ligjor, e 

cila konsiston në profilizimin e tyre me të ngushtë në një kolegj, ç’ka e bën dhe më efektive 



punën e gjyqtarëve me këshilltarin përkatës dhe rrit natyrshëm rendimentin në evadimin e 

çështjeve. 

Në përfundim të diskutimeve lidhur me ndarjen e gjyqtarëve në trupa gjykues, anëtarët e 

Këshillit të Gjykatës së Lartë ranë dakord në mënyrë unanime me ndarjen e propozuar. 

Çështja e dytë e rendit të ditës ishte shpallja e një vendi vakant, për “përgjegjës sektori të 

regjistrimit në kryesekretarinë e Gjykatës së Lartë”.  

Drejtorja e Kabinetit zj. A.V., i njohu anëtarët e Këshillit me faktin se në Drejtorinë e 

Administrimit Gjyqësor janë aktualisht dy sektorë, sekretaria e regjistrimit te çështjeve dhe 

sekretaria gjyqësore, ku kjo e dyta drejtohet direkt nga kryesekretari, ndërsa pozicioni i 

përgjegjësit të sektori të regjistrimit është vakant. Për këtë është e nevojshme që të shpallet vendi 

vakant, për përgjegjës në sektorin e regjistrimit të çështjeve me qëllim plotësimin e tij. 

Anëtarët e Këshillit të Gjykatës së Lartë ranë dakord me propozimin për shpalljen e këtij 

pozicioni vakant. 


