
 

 

 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

Nr. 139, datë 19.07.2019 

 

PËR 

CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË 

VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË 

FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenet 4/3, 147/1, 147/a, pika 1 germa “a” të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenet 2 e 89 të ligjit nr.115/2019 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë” në vendimin nr.30, datë 14.02.2019 të Këshillit të Lartë të Gjyqësor që miratoi 

projektvendimin “Për rregullat dhe procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë 

të përhershme” në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të 

pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave, pasi shqyrtoi relacionet dhe 

propozimin e Komisionit për Zhvillimin e Karrierës si dhe organizoi shortin, në përfundim të tij,                                                                                                                                               

 

V E N D O S I : 

 

I. Të caktojë gjyqtarët për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat në nevojë si vijon:  

 

GJYKATA E APELIT {...} 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}, etj.; të paditur: {...}; 

person i tretë: {...}; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit{...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse të kundër paditur: {...}, {...}, 

{...}, {...} {...}, {...}), {...}{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, etj; të paditur kundër paditës: {...}; të paditur: 

{...}, {...}, {...}, {...}, etj; me objekt: “Konstatim pavlefshmërie absolute kontrate, etj.” 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit{...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; person 

i tretë: {...}; me objekt: “Detyrim pagim vlere përdorimi”. 

 



4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me objekt: “Rishikim 

vendimi gjyqësor {...}, datë {...}të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, lënë në fuqi me vendimin 

{...}, datë {...}të Gjykatës së Apelit {...}.” 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit{...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}; 

person i tretë: {...}, {...}, {...}, {...}; me objekt:“Detyrim njohje pronar”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}; 

me objekt: “Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}çështjen civile me palë paditëse të kundër paditur: {...}; i 

paditur kundër paditës: {...}; person i tretë: {...}, {...}; me objekt: “Përmbushje detyrimi 

kontraktor”. 

 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse të kundërpaditur: 

{...}, {...}; me objekt: “Pezullim  ekzekutim  vendimi gjykate ”, Objekti i Shqyrtimit : “Kërkesa 

për përjashtim trupi Gjykues”. 

 

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...} caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse  të kundër paditur: 

{...}; të paditur: {...}{...}{...}me objekt: “Konstatim i pavlefshmërisë se kontratës se faktorimit  ”, 

Objekti i Shqyrtimit : “Kërkesa për përjashtim gjyqtari”.  

 

10. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {...}, 

{...}, {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

11. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse  të kundër paditur: 

{...}; me objekt: “Ankim ndaj vendimit për mos fillimin e procedimit penal”. 

 

12. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}{...}dhe {...},  caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me ankimueses: {...}; me 

objekt: “Ankim ndaj vendimit për mosfillimin e procedimit penal”. 

 

13. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me ankimuese: {...}; me objekt: 

“Ankim ndaj vendimit për mosfillimin e procedimit penal”. 

 



14. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; (viktima 

: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale : Mashtrim.  

  

GJYKATA E APELIT {...} 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit{...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}dhe Shoqëria 

{...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga {...}Kodit Penal. 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...}dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga nenet {...} të 

Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {...}, {...}, 

{...}{...}, {...}{...}, {...}, {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga 

nenet {...}të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E APELIT{...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}{...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}çështjen civile me palë paditëse: {...}, {...}; të paditur: Shoqëria 

{...}, {...}, {...}; me objekt: “Pavlefshmëri leje ndërtimi”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; i paditur : {...}me 

objekt: “Shpërblim dëmi”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; i kallëzuar: {...}i 

dëmtuar: {...}; me objekt: “Pushim i procedimit penal”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...} {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen penale me kërkues: {...}të pandehur: {...}{...}të akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Falsifikim i dokumentave”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...} {...}{...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria e 

Rrethit Gjyqësor {...}me kallëzues: {...}me objekt: Pushim i procedimit penal për veprën penale 

“Shpërdorim detyre”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen penale me kërkues: {...} në ngarkim të të pandehurit: 

{...};  i akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Prodhim dhe shitja e narkotikëve”. 



 
GJYKATA E APELIT {...} 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}{...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: 

{...}; me objekt: (Kthim shume) “Kërkesë për përjashtim të trupit gjykues”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...} etj.; të 

paditur: {...}; me objekt: “Pagim dëmi jopasuror”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...} {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: 

{...}; me objekt: “Anullim vendimi”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}{...} 

{...}, etj; me objekt: “Shuarje dorëzanie, etj”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...} {...}{...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; persona të 

tretë: {...}, {...} {...}; me objekt: “Rishikim vendimi të formës së prerë”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; persona të tretë: {...}, 

{...}etj.; me objekt: “Pezullim ekzekutimi i vendimit të Gjykatës  së Apelit ”. 

 

7. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: 

{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Shpërdorim detyre”. 

 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}{...}dhe {...},  caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{...}etj.; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Shpërdorim detyre”. 

 

 

GJYKATA {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...} {...}, {...}, {...}{...}, 

{...}, {...}, {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Shfuqizimi pjesërisht i {...}, datë{...}, përsa i përket 

vlerës së pronës kadastrale {...}”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me objekt: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”. 

 



GJYKATA E APELIT {...} 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...} çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me objekt: “Kundërshtimin 

e vendimit të Prokurorisë “Për pushimin e procedimit penal” ({...} i Kodit Penale). 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...}, në 

ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni {...}i 

Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues{...}, në 

ngarkim të të pandehurit: {...}{...}; i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuar nga 

nenet {...}të Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...}, në 

ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga nenet 

{...}të Kodit Penal. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...} në 

ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni {...} 

i Kodit Penal. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me 

objekt: “Përjashtimi i gjyqtarit {...}i nga gjykimi i çështjes penale me objekt zëvendësim mase 

sigurimi personal”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; në 

ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni {...}i 

Kodit Penal. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të 

paditur{...}; me objekt: “Anullim akti administrativ, etj”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me 

objekt: “Përjashtim gjyqtari”. 



 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me 

objekt: “Revokimin e vendimit gjyqësor {...},të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},sa i përket 

disponimit lidhur me caktimin e shtetases {...},si kujdestare për shtetasen {...}, (personi që i është 

hequr zotësia për të vepruar me po të njëjtin vendim) duke e zëvendësuar me mua kërkuesen {...},”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me kërkues: 

{...},me objekt: “Përjashtim gjyqtari”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},; 

të paditur: Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...},; me objekt: “Dëmshpërblim page”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...},; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni {...},i Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me të pandehur: {...},; me 

objekt: Kërkesë për dërgimin e çështjes në gjyq. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...},; të 

paditur: {...},; me objekt: “Lirim e dorëzim sendi”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen penale me kërkues: {...},; në 

ngarkim të të pandehurit: {...},me objekt: “Gjykimin e procedimit penal {...},në ngarkim të të 

pandehurit {...},, i akuzuar për kryerjen e veprës penale të “Dhuna në familje”, parashikuar nga 

neni {...},i Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor{...},, {...},caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me kërkues: {...},; i 

pandehur: {...},; palë e dëmtuar: {...},; me objekt: “Dërgimin në gjyq të {...},për kryerjen e veprës 

penale të “Mashtrim në sigurime”, të parashikuar nga neni {...},Kodit Penal. 

 



3. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},dhe {...},, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me 

kërkues: {...},; me objekt: “Ndreqjen e gabimit material në {...}, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...},”. 

 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},, {...},, si dhe gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}, me objekt: “Ndreqjen e gabimit 

material {...},të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, {...},caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...}, 

etj.; të paditur: {...},; me objekt: “Detyrimin e palës së paditur për të paguar dëmin pasuror dhe jo 

pasuror, etj”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},, 

etj.; të paditur: {...}, me objekt: “Detyrimin e palës së paditur për të paguar dëmin pasuror dhe 

jopasuror, etj”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},, 

etj.; të paditur: {...},; me objekt: “Detyrimin e palës së paditur për të paguar dëmin pasuror dhe jo 

pasuror, etj”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...},, 

etj; të paditur: {...},, {...},; me objekt: “Kundërshtim i veprimeve përmbarimore, etj”. 

 

9. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen civile me palë kundër paditëse: 

{...},; palë e kundër paditur: {...},; person i tretë: {...},; me objekt: “Rrëzimin e kërkesë padisë datë 

{...},që ka paditur shtetasen {...},. Pagimin e dëmshpërblimit për shkak të mosveprimit dhe të 

neglizhencës me proceset gjyqësore me cilësinë e përfaqësuesit, etj. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve: {...},, {...},, {...},, {...},; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje 

e narkotikëve”, e parashikuar nga {...},i Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve: {...},etj.; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, 

e parashikuar nga {...},i Kodit Penal. 



 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR{...}, 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me ankues: {...},; me 

objekt: “Ankim ndaj vendimit të mosfillimit të procedimit penal të bazuar në materialin kallëzues 

{...}, 

 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, çështjen gjyqësore me ankues: {...},; me 

objekt: “Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit {...},të {...},të bazuar në materialin 

procedural të kallëzuesit”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

1.  Gjyqtaret e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},{...},dhe {...},, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},çështjen penale në ngarkim 

të të pandehurit: {...},; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, 

parashikuar nga neni {...},Kodit Penal. 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...}, 

 
1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...},të 

paditur: {...},; me objekt: “Shpërblim dëmi”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE {...}, 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},; të paditur: 

{...},; me objekt: “Detyrimin e {...},të lidhur midis dy palëve”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës Administrative {...},caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},, {...},; të paditur: 

{...},, {...},{...},, {...},, {...},, {...},; me objekt: “Kërkohet konstatimi si të falsifikuar ose të 

pavlefshëm të {...},, për dorëzimin e pasurisë {...},me sipërfaqe {...},objekt dhe truall. Konstatimi 

i pavlefshmërisë absolute të kontratës {...}, si rrjedhojë e një dokumenti të falsifikuar Proces verbal 

i dorëzim të pronës i {...},. Për dorëzimin e pasurisë me {...},të ndodhur në {...},me sipërfaqe {...}, 

objekt dhe truall. Konstatim i pavlefshmërisë absolute të vërtetim dokumenti hipotekor {...},, për 

dorëzimin e pasurisë me {...}, objekt dhe truall”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen gjyqësore me kërkuese: {...},me 

objekt: “Sqarim dhe interpretim të vendimit të ndërmjetëm {...},”. 

 



4. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},, etj.; të paditur: 

{...},, etj; me objekt: “Detyrimi i palës së paditur {...}, në emër të dy paditësave dhe të pajisë me 

leje legalizimi paditësit për objektin informal {...},²ndodhur në zonën kadastrale {...},, të deklaruar 

në aplikimin {...},pranë {...},. Pavlefshmëri e konratës së kalimit të pronësisë të parcelës 

ndërtimore”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},; të paditur: 

{...},; me objekt: “Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës {...}, 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE {...}, 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: “{...},” person fizik 

tregtar; të paditur: {...},; me objekt: “Përmbushje detyrimi”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës {...},, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative {...},, çështjen civile me palë paditëse: {...},; të 

paditur: {...},, “{...},.; persona të tretë: {...},, {...}, {...}; me objekt: “Shpërblim dëmi kontraktor”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës Administrative {...}, {...}caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës Administrative të {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}të paditur: 

{...}; me objekt: “Përmbushje detyrimi kontraktor”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative {...}çështjen civile me palë paditëse: {...}; të 

paditur{...}person i tretë: {...} me objekt: “Shpërblim dëmi kontraktor”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës Administrative {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të {...},çështjen gjyqësore me kërkues: {...}, me 

objekt: Përjashtim gjyqtari. 

II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarëve përkatës të caktuar 

për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

PËR  

KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


