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Tiranë, më 02.03.2022 

 

Me datë 02.03.2022, 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. Rishikimi i miratimit të Organikës së Gjykatës së Lartë. 

2. Miratimi i vendimit për rishortimin e çështjeve civile dhe administrative . 

3. Shpallja e vakancave për pozicionet një ndimës specialist IT , 2 sekretare gjyqësore,  2 

specialiste në Qendrën e Dokumentacionit. 

4. Intervistë me kandidatët e kualifikuar për fazën finale për konkurrimin vëndet vakante 

sekretare gjyqësore dhe specialist finance. 

5. 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.    Drejtore e Kabinetit të Kryetarit 

Z. M. K.   Këshilltar i Kabinetit të Kryetarit 

Zj. A. K.    Specialiste e Burimeve Njerëzore 

Z. F. M.    Drejtor i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve e Financiare 

Zj. E. D.    Sekretare Gjyqësore 

 

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 më rishikimin e organikës së 

Gjykatës së Lartë, anëtarët e Këshilli vijuan me diskutimin e relacionit të hartuar nga stafi 

administrativ i Gjykatës, në të cilin ishin trajtuar dhe analizuar nevoja për një rishikim të 

strukturës së Organikës së Gjykatës së Lartë, duke paraqitur propozime konkrete lidhur me 

numrin e punonjësve që duhet të shtohen dhe strukturat e Gjykatës së Lartë ku ata do të 

inkuadrohen, shtesa të cilat janë miratuar paraprakisht nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.  

Anëtarët e Këshillit diskutuan edhe për nevojën emergjente për shtimin e numrit të këshilltarëve 

ligjorë të Njësisë së Shërbimit Ligjor, por në kushtet kur miratimi nga KLGJ ka ardhur për 7 

nëpunës civilë gjyqësorë, Këshilli i Gjykatës së Lartë duhet të shprehet vetëm për këto shtesa, 

ndërsa shtimi i numrit të këshilltarëve ligjorë i takon vendimmarrjes së KLGJ në përputhje me 

kuotat që ka përcaktuar për Shkollën e Magjistraturës. 

Në përfundim, Këshilli miratoi propozimin për rishikimin e numrit të organikës dhe konkretisht 

duke shtuar në organikën e përgjithshme të Gjykatës së Lartë 7 (shtatë) punonjës, nga të cilat 4 

(katër) sekretare në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor dhe 3 (tre) juristë në Qendrën e 

Dokumentacionit.  

 

Lidhur me çështjen e dytë të rendit të ditës, që kishte të bënte me miratimin e vendimit për 

rishortimin e çështjeve civile dhe administrative, Zv/Kryetari i Gjykatës sqaroi se në funksion të 

ndarjes së çështjeve gjyqësore, si rezultat i emërimit të gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë, 

është e nevojshme një vendim nëpërmjet të cilit të zgjidhet përgjithmonë problemi i ndarjes së 

çështjeve administrative dhe civile, duke shmangur nevojën e mbledhjes për procedurat e shortit 

sa herë që emërohet një gjyqtar i ri, dhe duke ruajtur në këtë mënyrë një raport të barabartë të 

çështjeve mes gjyqtarëve. Gjithashtu, u propozua dhe krijimi i një trupe shtesë në Kolegjin 

administrativ, pa ndryshuar trupat gjykues ekzistues, me përbërje gjyqtarët S. Sadushi, A. Vokshi 

dhe A. Ahmeti, të cilat janë 3 gjyqtarët administrativë. 

Në përfundim, Këshilli miratoi propozimin miratimin e vendimit për rishortimin e çështjeve 

civile dhe administrative si dhe krijimin e një trupe të re gjykues në Kolegjin administrativ. 

 

Lidhur me çështjen e tretë të rendit të ditës, që kishte të bënte më shpalljen e vakancës për 

pozicionet (1) një specialist IT; (2) dy sekretare gjyqësore; (3) dy specialiste për Qendrën e 

Dokumentacionit, Këshilli ra dakort për shpalljen e këtyre vakancave. 
 
 
 
 



Lidhur me çështjen e katërt të rendit të ditës, që kishte të bënte me intervistimin e kandidatëve të 

kualifikuar në fazën finale të konkurimit për vendin vakant sekretar gjyqësor dhe specialist 

finance, ku anëtarët e Këshillit vijuan me intervistën e kandidatëve të kualifikuar për pozicionet 

vakante respektive. Në përfundim të procesit të intervistimit të kandidatëve, Këshilli përzgjodhi 

zj. L. Z. në pozicionin e specialistes në Sektorin e financës ndërsa zj. Xh. T. në pozicionin e 

sekretares gjyqësore. 

 

Lidhur me pikën e fundit të rendit të ditës, që kishte të bënte me trajtimin e çështjeve të tjera, u 

diskutua çështja e trajtimit të diferencuar financiar të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 

Zv/Kryetari i Gjykatës së Lartë i njohu anëtarët me përpjekjet institucionale të ndërmarra në 

koordinim me aktorë të tjerë shtetërorë për zgjidhjen e problemit të pagës së gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë. 


