
GJYKATA E LARTË 

 

PROCESVERBAL 

I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 

Tiranë, më 08.06.2022  

 

Me datë 08.06.2022, 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. Krijimin e trupa të rinj gjykues, për shkak të emërimit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë 

2. Intervistë me kandidatët e kualifikuar për fazën finale të konkurimit, për vendin vakant 

“specialist”, në Qendrën e Dokumentacionit dhe “Specialist IT”, në sektorin e Teknologjisë dhe 

Informacionit. 

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: 

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

2. A. K. (Kancelare në detyrë) 



3. F. M. (Drejtor i Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve) 

4. J. T. (Drejtor i Drejtorisë së Tekonologjisë së Informacionit dhe Sigurisë) 

5. V. S. (Specialiste e Z./Adm. Gjyqësor) 

 

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

emërimit në Kolegjin Administrativ të gjyqtarit të ri të Gjykatës së Lartë, z. Sokol Ngresi, është e 

nevojshme riformatimi trupave gjykuese në Kolegjin Administrativ, duke krijuar një trupe me 

përbërje gjyqtarët Sokol Sadushi, Sokol Ngresi dhe Gentjan Medja, ndërsa trupat e tjerë të këtij 

kolegji mbeten të pandryshuar. 

Këshilli i Gjykatës miratoi propozimin për krijimin e një trupe të re gjykuese në Kolegjin 

Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

Lidhur me pikë e dytë të rendit të ditës, që kishte të bënte me intervistimin e kandidatëve të 

kualifikuar për fazën finale të konkurimit, për vendin vakant “specialist”, në Qendrën e 

Dokumentacionit dhe “Specialist IT”, në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit, anëtarët e 

Këshillit vijuan me intervistën e kandidatëve të kualifikuar për pozicionet vakante respektive.  

Në përfundim të procesit të intervistimit të kandidatëve, Këshilli përzgjodhi z. A. A. në 

pozicionin e “Specialist IT”, në sektorin e Teknologjisë dhe Informacionit, ndërsa zj. E. P., e cila 

konkuronte për pozicionin e specialistit në Qendrën e Dokumentacionit Këshilli u shpreh se ajo 

nuk kualifikohet. 

Lidhur me pikën e tretë “Të ndryshme” në kuadër të së cilës u propozua të futet për diskutim një 

memo e paraqitur nga Kancelari i Gjykatës së Lartë për nevojën e plotësimit të vendit vakant në 

zyrën e protokollit, anëtarët e Këshillit pasi u njohën me situatën e kësaj zyre, volumin e punës, 

proceset e digjitalizimit të arkivës gjyqësore dhe të gjykatave, ranë dakort për hapjen e thirrjes 

për plotësimin këtij vendi vakant. 


