
Lista e dokumenteve të paraqitura nga kandidati z. Sokol Sadushaj për efekt të vlerësimit, 

pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve nga radhët e juristëve të spikatur (e drejta administrative) 

për emërimin në Gjykatën e Lartë. 

-Jetëshkrim i përditësuar. 

-Platformë kandidimi ku në të cilën kandidati ka bërë një prezantim të shkurtër të aspektit 

profesional dhe aftësive drejtuese, më tej kandidati liston arsyet e kandidimit të tij në një 

pozicion të lirë në Gjykatën e Lartë nga radhët e Juristeve të Spikatur. Objektiva e synuar janë 

një nga pikat e platformës së kandidimit duke u ndalur në sfidat dhe platformën e zgjidhjes se 

tyre të parashtruar prej tij.  

-Angazhimi në kuadër të Programit të Formimit Vazhdues dhe atë Fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës . 

-Botime Shkencore (Monografi) ku përshihen “E Drejta Administrative Procedurale, Një 

analizë mbi Kodin e Procedurave Administrative”, botim i vitit 2017;  

“Gjykata Administrative dhe Kontrolli Ligjor mbi Administratën, një vështrim krahasues mbi 

drejtësinë administrative” botim i viti 2014; 

“Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim, trajnime teorike dhe të praktikës së gjykimit kushtetues” 

botim i vitit 2012;  

“E drejta Administrative 2” botim i vitit 2008;  

“E drejta Administrative 2” botim i tretë i ripunuar, i vitit 2005;  

“Kontrolli Kushtetues” botim i vitit 2004; “Administrata Publike në Ndihmë të Shtetasve” botim 

i cili është realizuar nga Shërbimi Ligjor Falas (TLAS)- Cafod Shqipëri dhe financim nga 

USAID,  ku si autor teksti është z. Sadushaj; 

E Drejta Administrative 2, Teoria e aktit administrativ” botim i dytë i ripunuar;  

E drejta Administrative 2, Teoria e Aktit Administrativ” botim i vitit 1999. 

-Botime Shkencore (Bashkautorësi) ku përshihen “Komentar Mbi Reformën Kushtetuese në 

Sistemin e Drejtësisë” i vitit 2016 në bashkautorësi me një grup autoresh si A.Vorspi, 

A.Anastasi, G.Ibrahimi, S.Berberi;  

“E Drejta Administrative, Organizimi dhe Veprimtaria Administrative” Prishtinë 2012 në 

bashkautorësi me një grup autorësh si E.Stavileci, M. Batalli;  

“Gjykata Europiane dhe e Drejta për Jetë Private”, Tiranë 2012 në bashkautorësi me një grup 

autorësh si D. Kumbaro, A. Metani, G. Ibrahimi; “Comparative view of Administrative Law 

Issues” i vitit 2010 në bashkautorësi me një grup autorësh;  

Vështrim Krahasues mbi Procedurën Civile i vitit 2006 në bashkautorësi me autorët A. Simoni S. 

Çomo; 

Manual “Guidë Administrative për Njësitë e Qeverisjes Vendore- Disa pyetje të ndeshura 

shpesh” e vitit 2006 në bashkautorësi me autorët A. Kristani, M. Dhuka;  

Komentar ”Kodi i Procedurave Administrative” ribotim i plotësuar e vitit 2004 në bashkautorësi 

me autorët G. Ibrahimi, A. Lako, B. Caka. Th. Kondi, E. Thaçi. 

-Artikuj Studimorë ku përfshihen artikulli me temë “Sistemi i centralizuar i kontrollit 

kushtetues përballë prirjes për decentralizimin e tij” në revistën juridike shkencore të Shkollës së 

Magjistraturës, Jeta Juridike botim i vitit 2017;  

artikulli me temë “ Funksioni i një kushtetute dhe sfidat e saj përballë një realiteti të ri evropian” 

në periodiket e pavarur Avokatia nr. 9; 



artikulli me temë ”Mbi drejtësinë Administrative në Shqipëri” në revistën Akademike Shqiptare 

të Arteve dhe Shkencave “ Academe” vol.3 nr. 1 të vitit 2013; 

artikulli me temë “ Pushteti legjislativ i administratës ” në periodiket e pavarur Avokatia nr. 6; 

artikulli me temë “ Legal Norms as Objects of Constitutional Court Jurisdiction ” në Osteuropa 

recht Gjermani, viti 2012;  

artikulli me temë “ Presidentit të Republikës dhe Institucioneve Kushtetuese, në lidhje me 

Politikat e Sigurisë Kombëtare” botuar në revistën studimore për çështje juridiko-kushtetuese 

dhe parlamentare “Constitution” e viti 2012, Kosovë; 

artikulli me temë “ Kërkimi i Legjitimitetit, një sfidë e përhershme në Gjykatën Kushtetuese” 

botuar në revistën  shkencore Ndërkombëtare “Illyrius”  nr.2 të vitit 2012;  

artikulli me temë “Parimet dhe standardet kushtetuese –baza për orientimin e jurisprudencës së 

Gj. Kushtetuese” në revistën juridike shkencore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 

viti i XII i botimit;  

artikulli me temë “Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës 

Kushtetuese” në revistën juridike shkencore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 viti 

i VII i botimit; 

artikulli me temë “ Il controllo della constituzionalita della norma guiridica ed il ricorso del 

singolo” në botimin e “L’Avvocato del Popolo Albanese” viti 2008 Torino, Itali;  

artikulli me temë “ E drejta Kushtetuese , Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikes” 

botuar në revistën shkencore të fakultetit Juridik “Jus & Justicia” nr.1, verë e vitit 2008;   

artikulli me temë “ Sistemi zgjedhor ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikes ”botuar në 

revistën “ E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 5 e vitit 2007 të Qendrës së Studimeve 

Parlamentare ( QSP/ CPS);  

artikulli me temë “ E drejta e ankimit nga këndvështrimi i K. PR. Administrative” botuar në 

revistën 3-mujore të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, nr. 2 viti XI i botimit ,qershor 

2005;  

artikulli me temë “Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë dhe Jurisprudenca e Gj. Kushtetuese” 

botuar në revistën “E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 1 e vitit 2005 të Qendrës së 

Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS);  

artikulli me temë “Juridiksioni Kushtetues për çështjet që lidhen me procesin zgjedhor dhe me 

referendumet” botuar në revistën 6 mujore të “Studimeve Juridike” Universiteti i Tiranës, 

Fakulteti i Drejtësisë nr. 2 e vitit 2004;  

artikulli me temë “Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet mediave dhe gjykatave” në revistën 

juridike 3-mujore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 3 botim i vitit 2003; 

artikulli me temë “Jurisprudenca e Gj. Kushtetuese në frymën e Konventës Europiane për të 

Drejtat e Njeriut ” botuar në revistën “ E drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 11 e vitit 

2003 të Qendrës së Studimeve Parlamentare ( QSP/ CPS);  

artikulli me temë “ Ndryshimet në Kodin zgjedhor – një domosdoshmëri” në revistën juridike 3-

mujore të Shkollës së Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 1 botim i vitit 2002;  

artikulli me temë “ Për një kuptim më të drejtë të nocionit kushtetues për një proces të rregullt 

ligjor” botim me titull “E drejta për një proces të rregullt ligjor” e Qendrës Shqiptare për të 

Drejtat e Njeriut, viti 2002; 



artikulli me temë “ Koment mbi nenin 98 të Kushtetutës” botuar në revistën 3-mujore të Qendrës 

Shqiptare për të Drejtat e Njeriut ,nr. 1  viti VIII i botimit ,mars 2002;  

artikulli me temë “ Roli i Gj. Kushtetuese në mbrojtje të të drejtave të njeriut” botuar në revistën 

3-mujore të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut ,nr. 3  viti VII i botimit ,shtator 2001; 

artikulli me temë “Kontrolli paraprak i kushtetutshmërisë së normës juridike” botuar në revistën 

e përtremuajshme nr.1 “ Klinika”  e Fondacionit Klinika e Ligjit e vitit 2001;  

artikulli me temë “Procesi zgjedhor dhe Gj. Kushtetuese” botuar në revistën “ E drejta 

Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 4 e vitit 2001 të Qendrës së Studimeve Parlamentare( 

QSP/ CPS);  

artikulli me temë “Një vështrim i shkurtër për Kontrollin Kushtetues” botuar në revistën “E 

drejta Parlamentare dhe Politika Ligjore” nr. 2 e vitit 2001 të Qendrës së Studimeve 

Parlamentare ( QSP/ CPS). 

-Referime në Konferenca Shkencore Kombëtare e Ndërkombëtare ku përfshihet pjesëmarrja 

në konferencën shkencore ndërkombëtare me temë “ Europeanization of Constitutional Law and 

Constitutionalization of European Law Challenges for the Future” organizuar nga Gjykata 

Kushtetuese në bashkëpunim me Hanns Seidel Stiftung në Tiranë viti 2018;  

pjesëmarrja në konferencën shkencore ndërkombëtare me temë “ Magjistratura në Perspektivën 

Evropiane” organizuar nga Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me partneret ndërkombëtar 

dhe OJF  ne Tiranë viti 2017;  

pjesëmarrja në “Ligjërata mbi Reformën në Drejtësi” të organizuar nga Bennusi “Instituti për 

Studimet Ligjore dhe Sociale” Tiranë 2017;  

pjesëmarrja në konferencën shkencore me temë “Kushtetuta si Instrument Qëndrueshmërie dhe 

Zhvillimi” organizuar nga Gjykata Kushtetuese në bashkëpunim me Hanns Seidel Stiftung në 

Tiranë viti 2013;  

pjesëmarrja në konferencën me temë “Gjyqtari në Demokraci” në revistën juridike të Shkollës së 

Magjistraturës, Jeta Juridike nr. 2 botim i vitit 2016;  

pjesëmarrja në konferencën me temë “Realiteti i sotëm shqiptar dhe sfidat e ardhshme 

kushtetuese dhe ligjore, përmbledhje kumtesash” organizuar nga “Forumi Civil 2010”me 

iniciative të Fondacioni “ Moisiu” i vitit 2012;  

pjesëmarrja në përgatitjen e Raportit me teme “Situata e diskriminimit në procesin e largimit nga 

puna në Shqipëri”, raport i hartuar ne mbështetje e Civil Rights Defenders dhe Komitetit 

Shqiptar i Helsinkit në vitin 2011;  

pjesëmarrja në konferencën shkencore me temë “ Studim : Mbi mundësitë e amendimit të ligjit 

nr. 8577 datë 10.02.2000 Për Organizimin dhe Funksionimin e Gj. Kushtetuese të Republikës së 

Shqipërisë” mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur ne Shqipëri SOROS në tetor 2011-

Janar 2012;  

pjesëmarrja në përgatitjen e Raportit me teme “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 

dhe roli i rëndësishëm i tyre në forcimin e shtetit të së drejtës” mbështetur nga Fondacioni 

Shoqëria e Hapur ne Shqipëri SOROS në vitin 2008;  

pjesëmarrja në konferencën shkencore me temë “Takim mbi Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë” mbajtur në Gjenevë në mars 2002;  



pjesëmarrja në konferencën kombëtare me temë “E Drejta e Jetës e Drejtë Universale- Shteti dhe 

Shoqëria Civile në Mbrojtje të të drejtës së Jetës”, organizuar nga Avokati i Popullit në 

bashkëpunim me Fondacionin ZKPM në vitin 2001 Tiranë;  

Artikull mbi veten dhe arritjet profesionale shkruar në revistën “ Te vërtetat e një Suksesi”  

Albania Excellence 2017. 

-Vendime të Gjykatës Kushtetuese, ku përfshihet  

Vendimi nr. 29, datë 21.12.2006;  

Vendim nr. 18, datë 14.05.2003;  

Vendimi nr. 25, datë 05.12.2008;  

Vendimi nr. 65, datë 10.12.1999. 

-Reforma në Drejtësi(dokumente pune) ku përfshihet Analiza dhe Strategjia e “Reformës në 

Sistemin e Drejtësisë” Botim i Kuvendit të Shqipërisë Vëllimi I, mbështetur nga SOROS viti 

2017;  

Pjese e grupit e punës së ngritur nga Komisioni i Posaçëm për Reformën ne Sistemin e Drejtësisë 

nr. 12. datë 02.04.2015 i miratuar nga Kuvendi;  

Prezantimi i Analizës së Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, qershor 2015; Debati Kushtetues i 

“Reformës në Sistemin e Drejtësisë” Botim i Kuvendit të Shqipërisë Vëllimi II;  

Përmbledhja e takimeve dhe diskutimeve me teme” Debat mbi modulin kushtetues dhe 

ndryshimet kushtetuese me grupet e punës” viti 2015;  

Procesverbale të Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë për miratimin e 

projektit final të ndryshimeve kushtetuese mbajtur nga Kuvendi i Shqipërisë. viti 2016; 

Përmbledhje e takimeve dhe konsultimet me publikun për çështjet kushtetuese të Reformës në 

Drejtësi. 

-Botim “Komentari mbi Reformën Kushtetuese në sistemin e Drejtësisë (2006)”; 

-Botim “Gjykata Administrative dhe Kontrolli Ligjor mbi Administratën” (Një vështrim 

krahasues mbi drejtësinë administrative) (2014); 

-Botim “E drejta Administrative dhe Procedurale” (Një analizë mbi Kodin e Procedurës 

Administrative) (2017); 

-Botim “Drejtësia Kushtetuese në Zhvillim” (Trajnime teorike dhe të praktikës së gjykimit 

kushtetues) (2012); 


