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Tiranë, më 27.10.2021 

Drejton mbledhjen  

 

Sokol SADUSHI – Zëvendëskryetar i Gjykatës së Lartë 

 

 

Me datë 27.10.2021, ora 10.00, 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. Intervista me kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, për pozicionin 

Përgjegjës Sektori, në Sektorin e Regjistrimit, Drejtoria e Administrimit Gjyqësor; 

2. Saktësitë e ngarkesës së pozicionit të punonjësve, punonjës, Specialist Protokoll - Arkive 

dhe Punonjës së Mirëmbajtjes; 

3. Shpalljen e disa vakancave për disa pozicione pune; dhe 

4. 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. 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, i cili pai u miratua, vijoi me me diskutimin e pikave të rendit të ditës 

Këshilli vijoi me pikën e parë të rendit të ditës i cili kishte të bënte me intervistën e tre 

kandidatëve të kualifikuar, për fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Përgjegjës Sektori, 

Sektori i Regjistrimit në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor. 

Në përfundim të intervistimit të kandidatëve , Këshilli i Gjykatës vendosi të zgjedhë zj. F.M. si e 

përgjegjëse e Sektorit të Regjistrimit në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor. 

Këshilli vijoi më pas diskutimet lidhur me saktësimin e disa emërtimeve të pozicioneve të punës 

në Gjykatën e Lartë, me qëllim për t’i sjellë ato në të njëjtën linjë me aktet e tjera ligjore e 

nënligjore që trajtojnë klasifikimin e punonjësve të shërbimit civil gjyqësor dhe konkretisht 

ndryshoi emërtesën e “sekretareve të regjistrimit” në “sekretare gjyqësore” dhe emërtesën 

“punonjës mirëmbajtje” në “teknik mirëmbajtje”. 

Lidhur me pikën e tretë të rendit të ditës, pasi u diskutua për nevojën e plotësimit të disa vendeve 

vakante në organikën e Gjykatës së Lartë, Këshilli vendosi për shpalljen e vendeve vakante për 2 

(dy) Specialistë në Qendrën e Dokumentacionit, 1 (një) Specialistë në Protokoll – Arkivë, 1 (një) 

Sekretare Gjyqësore në Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor, dhe 1 (një) përgjegjës Sektori, 

Sektori i Financave, pran Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Shërbimit dhe Financës. 


