
 

 

 
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. 177, datë 11.09.2019 

 

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” i ndryshuar, 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 RRETHIT GJYQËSOR {...}. 

 

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

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

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

139 e 25 të 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 penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për veprën penale të parashikuar nga neni 101/1 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: {...}; me 

objekt:“Lirim me kusht”. 

 

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: {...}; 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 veprave penale: “Marrëdhënie seksuale ose 

homoseksuale me të mitur” dhe “Përndjekja”, parashikuar nga nenet 100/1 dhe 121/a/3 të 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 kërkues: 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}; në ngarkim të të pandehurit: {...}; me 

objekt:“Rishqyrtim mase mjekësore”. 

 

2. 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: {...}, etj; me objekt: “Sigurim padie, kthim pasurie dhe shpërblim dëmi në shëndet”. 

 

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 gjyqësore me ankues: {...}; me 

objekt: “Ankim ndaj vendimit të mosfillimit të procedimit penal nr. {...}, viti {...} të Prokurorit 

{...}, të bazuar në materialin procedural të kallëzuesit {...}”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; person i tretë: {...}; me objekt: “Kthim 

shume në vlerën prej 354 000 lekë për punime të pakryera në dy objektet: “Rikonstruksion rruge 

dytësore faza e dytë”; “Rikonstruksion rruge dytësore qytet faza e dytë”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; person i tretë: {...}; me objekt: 

“Shpërblim dëmi në vlerën 3 184 240 lekë”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; person i tretë: {...}; me objekt: 

“Shpërblim dëmi”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Detyrimin e palës së paditur 

{...} për shlyerjen e shumës prej 9 293 471 lekë”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt:“Detyrimi i veprimit të të 

paditurit për pagimin e TVSH-së në shumën 2 604 045 lekë në llogari të paditësit për kontratën e 



shërbimit nr. {...} me titull: “Mbikqyrje punimeve për ndërtimin e rrugës Shishtavec – pika 

kufitare e kalimit dhe rrugët e brendshme të Shishtavecit, Shqipëri”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...} të paditur: {...}; me objekt:“Detyrimin e palës së paditur të 

përmbushë detyrimin kontraktor që rrjedh nga kontrata e sipërmarrjes nr. {...} prot., datë 

{...}prot., regjistri, datë {...}, duke i likujduar paditësit vlerën e situacionit përfundimtar së 

bashku me vlerën e mbajtur si garanci punimesh me vlerë 5% e barabartë me shumën totale prej 

12759 351 lekë, si dhe kamatvonesat nga data {...} deri në likujdimin përfundimtar të saj”. 

 

7. Gjyqtaret e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...} dhe {...}, caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

{...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...} person i tretë: {...}; me objekt: 

“Kthim shume në vlerën prej 1 009 800 lekë për punime të pakryera në objektin “Rikonstruksion 

rruga Molos”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, çështjen 

civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}; me objekt: “Konstatim i 

pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitblerjes nr. {...} rep, {...} kol.datë {...} për sipërfaqen e 

truallit prej 178 m², në lagjen nr.1 Sarandë sipas përkufizimeve përkatëse lidhur ndërmjet shitësit 

{...}dhe blerësit {...}, kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, çështjen 

civile me palë paditëse: {...}, {...}; të paditur: {...}; me objekti: “Zgjidhje e kontratës së 

shitblerjes me kusht, Nr. {...} rep, Nr. {...}.kol., datë {...}të lidhur mes palëve”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}, {...}; të paditur: {...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së 

shitblerjes me kusht, datë {...}të lidhur mes palëve”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}, {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Zgjidhje e kontratës së 

shitblerjes me kusht Nr.{...}.rep, Nr. {...} kol, datë {...} të lidhur mes palëve”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, çështjen 

civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}.; person i tretë: {...}; me objekt:“Shpërblim dëmi 

kontraktor”. 

 

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 penale në ngarkim të të pandehurit: {...}, 

{...}i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre”, e parashikuar nga neni 248 i 

Kodit Penal. 



2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relatore), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me 

kërkuese: {...};persona të interesuar: {...}, {...}, {...}; me objekt: “Pushimi i çështjes penale”. 

 

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

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

tretë: {...}; me objekt:“Sigurim padie”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me ankues: 

{...};kundër: {...}; me objekt:“Kundërshtim i vendimit penal datë {...} “Për mosfillimin e 

procedimit penal” të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}, sipas kallëzimit nr. 

{...}, datë {...}”. 

 

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

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

kundër: {...}; persona të interesuar: {...}, etj; me objekt:“Kundërshtim i vendimit të pushimit të 

çështjes penale me nr. {...} prot., datë {...}të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor {...}”. 

 

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: {...}; kallëzues: {...}; me 

objekt: “Pushim i çështjes penale nr. {...} e vitit {...}, e regjistruar për veprën penale të 

“Ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, të 

parashikuar nga neni 245/1 i Kodit Penal”. 

 

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: {...}; kallëzues: {...}; me 

objekt: “Pushim i procedimit penal nr. {...}, datë {...}, të regjistruar për veprën penale 

“Falsifikim i dokumentave”, parashikuar nga neni 186 i Kodit Penal”. 

 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen gjyqësore me ankues: {...}; kundër: {...}; person i 

interesuar: {...}; me objekt:“Ankim ndaj zgjatjes së hetimeve paraprake”. 

 

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: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

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: {...}; viktima: 

{...}, {...}; akuza: “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”. 

 

2. 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:“Kultivim i bimëve narkotike në 

rrethana cilësuese.” 

 

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 kundër paditur: {...}, 



{...}, {...}, etj; të paditur kundërpaditës: {...}; të paditur: {...}, {...}, etj; me objekt: “Konstatim 

pavlefshmërie absolute kontrate, etj.” 

 

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: {...}; me 

objekt: “Konstatim i pavlefshmërisë së kontratës së faktorimit”.  

  

GJYKATA E APELIT {...} 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relatore), {...} 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 veprave penale të parashikuara nga nenet 

172/3, 179/a e 178/2 të Kodit Penal. 

 

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: {...}; persona të tretë: {...}, 

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

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...}si dhe gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

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

{...}, çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me objekt: “Shuarje ose zëvëndësim i masës së 

sigurimit, etj”. 

 

GJYKATA {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, si dhe gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, 

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

gjyqësore me rekursues: {...}alias {...}; me objekt: “Ekstradim në Itali, me qëllim ekzekutimin e 

vendimit të dënimit me burgim të dhënë ndaj tij nga Gjykata e Milanos, Itali”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, si dhe gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, 

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

gjyqësore me rekursues: {...}alias {...}; me objekt:“Ekstradimin nga Republika e Shqipërisë në 

Republikën e Italisë, në përputhje me urdhrin e gjykatësit për hetime paraprake në Firenze Itali, i 

cili ka caktuar për rekursuesin masën e sigurimit “arrest në burg”.  

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, si dhe gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, 

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

gjyqësore me rekursues{...}; me objekt: “Ekstradimin nga Republika e Shqipërisë në Republikën 

e Italisë, si rezultat i caktimit nga Gjykata e Barit (Itali) të masës së sigurimit “arrest në burg” për 

kryerjen e veprës penale “Pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve 

narkotike”. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


