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Mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë zhvilloi më datë 7.7.2020
procedurën për zgjedhjen e Zëvendëskryetarit të kësaj Gjykate. Në këtë mbledhje ishte
i pranishëm edhe Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Referuar kërkesave të nenit 26, pika 3 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit
gjyqësor në RSH” si dhe të vendimit Nr. 7, datë 21.12.2018 “Rregullore për miratimin e
rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave” të Këshillit të Lartë
Gjyqësor, që parashikojnë zgjedhjen e zëvendëskryetarit nga rradhët e gjyqtarëve të
Gjykatës së Lartë, pas procesit të verifikimit të përmbushjes së kritereve ligjore për
kandidaturën e paraqitur, në prani të 3 gjyqtarëve dhe të 4 ndihmësmagjistratëve të
komanduar dhe me të drejtë vote, Mbledhja e Përgjithshme vijoi me kryerjen e
procedurës së votimit.

Në përfundim, rezultoi i zgjedhur me unanimitet me 7 vota, Z. Sokol Sadushi, si
zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë.

Pas 13 vjet përvoje profesionale si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, z. Sadushi ka
gëzuar, sipas ligjit përvojën profesionale edhe si gjyqtar i Gjykatës së Lartë. Për afro 6
vjet ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës, funksion i cili, sipas
nenit 250, pika 3 e 4 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të
drejtësisë”, barazohet me atë të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë dhe “njihet si periudhë
vjetërsie në punë, si gjyqtar, për efekt të kërkesave të karrierës profesionale”.

Deri në zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës së Lartë, z. Sadushi i sapozgjedhur në detyrën
e Zëvendëskryetarit do të ushtrojë kompetencat e Kryetarit, referuar nenit 26 pika 2 të
Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSH”. 

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

NDIHME PER PUBLIKUN

Gjykata e Lartë  Lista e Gjykimeve  Vendimet e Gjykatës  Publikime

Njoftime  Programi i Transparencës  Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Informacione_kontakti_2_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Indeksi_3_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Gjykata_e_Larte_1_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_9_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Mbledhja_e_pergjithshme_e_gjyqtareve_te_Gjykates_se_Larte_zgjedh_Zevendeskryetarin_e_kesaj_gjykate_Z_Sokol_Sadushi_7044_1.php?mode=print&uni=20200707125301809112566754534412
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Mbledhja_e_pergjithshme_e_gjyqtareve_te_Gjykates_se_Larte_zgjedh_Zevendeskryetarin_e_kesaj_gjykate_Z_Sokol_Sadushi_7044_1.php?mode=email&uni=20200707125301809112566754534412
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_Per_Median_54_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_per_Publikun_752_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_me_shpallje_publike_4860_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vende_Vakante_673_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Lidhje_Ndihmese_8_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Mbledhja_e_pergjithshme_e_gjyqtareve_te_Gjykates_se_Larte_zgjedh_Zevendeskryetarin_e_kesaj_gjykate_Z_Sokol_Sadushi_7044_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftim_mbi_veprimtarine_e_Kolegjit_Civil_te_Gjykates_se_Larte_6842_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_Per_Median_54_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Informacion_mbi_perfundimin_e_ceshtjeve_administrative_ne_dhome_keshillimi_date_06_Korrik_2020_7045_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_per_Publikun_752_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendimet_e_Gjykates_Evropiane_per_te_Drejtat_e_Njeriut_kunder_Shqiperise_68_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Marreveshja_e_mirekuptimit_mes_USAID_KLGJ_GJYKAT_ELART_6837_1.php
http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/
http://klgj.al/covid-19/
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/sokol_sadushi_foto_2757.jpg
http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Informacion_per_Publikun_58_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendimet_dhe_botimi_i_tyre_60_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Administrimi_i_ceshtjeve_qe_paraqiten_ne_Gjykaten_e_Larte_dhe_rruga_qe_pershkojne_61_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Kur_Gjykata_e_Larte_vepron_me_procedure_te_pershpejtuar_62_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Si_te_komunikojme_me_Gjykaten_e_Larte_64_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Programi_i_Transparences_10_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Gjykata_e_Larte_1_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Gjykata_e_Larte_4_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Lista_e_Gjykimeve_5_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendimet_e_Gjykates_6_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Publikime_7_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Njoftime_9_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Programi_i_Transparences_10_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Keshilli_i_Emerimeve_ne_Drejtesi_11_1.php

