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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. 211, datë 11.10.2019 

 

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 KRUJË 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 290/3 i Kodit 

Penal. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga nenet 100/1-22 të 

Kodit Penal. 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 139 i Kodit 

Penal. 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të 
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pandehurit{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 143/1 i Kodit 

Penal. 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 199/a/2 i Kodit 

Penal. 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen gjyqësore me 

kërkues:{...}; me objekt: “Përjashtimi i gjyqtarit{...}”.  

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen gjyqësore me 

kërkues:{...}; me objekt: “Përjashtimi i gjyqtares{...}”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR MAT 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 150 e 320 të 

Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve:{...}; të akuzuar{...}: “Vjedhje me armë”, kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtje pa 

leje dhe prodhim i armëve luftarake, armëve shpërthyese dhe i municionit”, vepra të 

parashikuara nga nenet 140 e 25, 278/3 dhe 278/2 të Kodit Penal;{...}: “Vjedhje me armë”, kryer 

në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 140 e 25 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria Kurbin; në ngarkim të të pandehurve:{...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të 

parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, çështjen civile me palë 

paditëse:{...}; të paditur:{...}; me objekt: “Dëmshpërblim page”. 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, çështjen civile me palë 

paditëse{...}; të paditur: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; me objekt: “Kthim shume”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN 
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1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, çështjen civile me palë 

paditëse:{...}, etj.; të paditur: ZVRPP Elbasan,{...}; me objekt: “Lirim e dorëzim sendi, etj”. 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, çështjen civile me palë paditëse: 

Studio Ligjore “Jurisprudenca”,{...}; të paditur:{...}, etj; me objekt: “Shpërblim dëmi, sigurim 

padie, etj”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, çështjen civile me palë 

paditëse: {...}, etj.; të paditur:{...}; me objekt:“Shpërblim dëmi jopasuror”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen gjyqësore me 

kërkues:Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet; të pandehur:{...}; me objekt: 

“Dërgimin e çështjes në gjyq kundër të pandehurit{...}, i akuzuar për veprën penale “Dhunë në 

familje”, parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal. 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen gjyqësore me kërkues: 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet; të pandehur{...}; me objekt: “Dërgimin e 

çështjes në gjyq kundër të pandehurëve{...}, akuzuar për veprat penale “Kultivim i bimëve 

narkotike”, dhe “Moskallëzimi i krimit”, parashikuar nga nenet 284/2 dhe 300 të Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtaret e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale në ngarkim të 

të pandehurve: {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/2 i 

Kodit Penal. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale në 

ngarkim të të pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Prodhim armëve dhe 

municioneve luftarake”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, çështjen penale në 

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

134/1 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen civile me palë 

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

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen penale me kërkues: 
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Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; në ngarkim të të pandehurit:{...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Dhuna në familje”, e parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit 

Penal. 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; në ngarkim të të pandehurit:{...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale:“Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”, e parashikuar 

nga neni 290/1 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë; në ngarkim të të pandehurve:{...}; të akuzuar për kryerjen e 

veprave penale: “Falsifikim i dokumenteve”, “Pastrim i produkteve të veprës penale”, të 

parashikuara nga nenet 186/2, 287/1, 186/3 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnjë; në ngarkim të të pandehurve:{...}; të akuzuar për 

kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 283/2 dhe 278/2/3 të Kodit Penal.  

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR BERAT 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, çështjen gjyqësore me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat; kallëzuese:{...}; me objekt: “Pushimin e çështjes penale 

nr.547, datë 13.07.2018. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Kukës; të pandehur:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Trafikim 

të mjeteve motorrike”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 141/a/2 të Kodit Penal”.  

 

GJYKATA E E SHKALLËS SË PARË PËR KRIME TË RËNDA 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria për Krime të Rënda; në ngarkim të të pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen 

e veprave penale të parashikuara nga nenet 283/a/1-22, 28/4, 333/a/2, 334/1, 278/2, 280 të Kodit 

Penal. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria për Krime të Rënda; në ngarkim të të pandehurve:{...}; të akuzuar për 

kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal. 
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3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria për Krime të Rënda; në ngarkim të të pandehurve:{...}, etj; të akuzuar për 

kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 283/a/1-22, 28/4, 333/a/2, 334/1, 278/2, 280 

të Kodit Penal.  

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht me nr.182 Rep dhe 120 Kol 

të datës 17.02.2011 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt: “Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht, Nr. 8391 rep, dhe 3021 

Kol., datë 25.12.2014 të lidhur mes palëve”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohet në përbërje të 

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht me nr.3369 Rep dhe 319 

Kol të datës 14.08.2006 të lidhur mes palëve”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohet në përbërje të 

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: EKB, Drejtoria Rajonale Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht Nr.1128 Rep, Nr.535 Kol, 

datë 10.09.2008 të lidhur mes palëve”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohet në përbërje të 

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: EKB, Drejtoria Rajonale Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht Nr.5603 Rep, Nr.1316 Kol, 

datë 31.12.2007 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: EKB, Drejtoria Rajonale Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht Nr.2846 Rep, Nr.943/2 Kol, 

datë 24.06.2008 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: EKB, Drejtoria Rajonale Gjirokastër; të 

paditur{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht Nr.5509 Rep, Nr.1303 Kol, 

datë 28.12.2007 të lidhur mes palëve”. 

 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
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Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: EKB, Drejtoria Rajonale Gjirokastër; të 

paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht Nr.5509 Rep, Nr.1303 Kol, 

datë 28.12.2007 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave, Dega Rajonale 

Gjirokastër; të paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht nr.1572 rep 

dhe 694 kol.datë 29.12.2010 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave, Dega Rajonale 

Gjirokastër; të paditur:{...}; me objekt:“Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht nr.1570 rep 

dhe 694 kol.datë 29.12.1999 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Enti Kombëtar i Banesave, Dega Rajonale 

Gjirokastër; të paditur:{...}; me objekt: “Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht nr.1685 rep 

dhe 96 kol.datë 23.03.1999 të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: “{...}.; të paditur:{...}, etj.; me objekt:“Shpalljen 

absolutisht të pavlefshëm të kontratës nr.1309, datë 26.12.2019 lidhur ndërmjet “{...}”, etj. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Shoqëria “{...}; të paditur:{...}; me objekt: 

“Detyrimin e të paditurit Bashkia Delvinë të përmbush detyrimin në shumën 2.000.000 lekë në 

bazë të kontratës për punë publike datë 16.02.2015 të lidhur midis palëve dhe interesat për 

vonesë prej datës 16.04.2015 deri në pagimin e detyrimit”. 

 

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

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

Gjirokastër, çështjen gjyqësore me kërkues:{...}; me objekt:“Përjashtim gjyqtari”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR 

 

1. Gjyqtaret e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

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

shume në vlerën prej 1.079.500 lekë për punime të pakryera në objektin: “Rikonstruksion rruge 

dytësore faza e I viti 2019”. 

 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

çështjen gjyqësore me kërkues:{...}; me objekt: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

3. Gjyqtaret e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

çështjen civile me palë paditëse{...}”; të paditur:{...}; me objekt: “Detyrimin e palës së paditur 
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t’i paguajë palës paditëse shumën e pashlyer të detyrimit kontraktual në vlerën e palikujduar 1 

546 000 lekë pa TVSH, etj.”. 

 

4. Gjyqtaret e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...}, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

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

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

çështjen gjyqësore me kërkues: {...}; me objekt: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

 GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË 

 

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

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, 

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

pavlefshmërie absolute të kontratës së qirasë dhe kthimi i palëve në gjendjen e mëparshme”.  

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

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

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

viktima:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vetëgjyqesi”. 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurës:{...}; viktima akuzuese:{...}; e akuzuar për kryerjen e veprës penale:“Shpifje, 

shpërblim dëmi moral në shumën e 300.000 lekëve për viktimën.” 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen gjyqësore me ankues:{...}; me objekt:“Ankim 

ndaj vendimit për mosfillimin e procedimit penal”. 

 

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

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

objekt:“Lirim me kusht”. 

 

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

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

pandehur:{...}; person nën hetim:{...}; me objekt: “Dërgim çështje në gjyq”. 

 

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

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

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

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve:{...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale:“Vjedhje”. 

 

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

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

i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve” 
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9. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës{...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

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

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i 

municionit”. 

 

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

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

objekt:“Transferimin e kërkuesit nga burgu i sigurisë së lartë në një burg të sigurisë më të ulët”. 

 

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

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

objekt:“Lirim me kusht”. 

 

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

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

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; me objekt: “Ankim ndaj vendimit të 

mosfillimit të procedimit penal nr.1046, viti 2019”. 

 

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

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

paditur:{...}; me objekt: “Pjestim sendi i paluajtshëm bodrum pasuria me nr.2/278-B2”; me 

objekt të shqyrtimit: “Kërkesa për përjashtim gjyqtari”. 

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

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

{...}person i tretë: Studio Përmbarimore “616/4”; me objekt: “Marrje mase sigurim padie, etj.”. 

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

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

person i tretë:{...}, etj; me objekt: “Detyrim lirim sipërfaqe trualli”.  

 

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

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

paditur:{...}; person i tretë: Përmbarues gjyqësor{...}; me objekt: “Detyrim shpërblim dëmi 

pasuror, marrje mase sigurim padie” ; me objekt të shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

  

GJYKATA E APELIT SHKODËR 

 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër; të pandehur:{...}, etj., me objekt: “Dërgim i çështjes në gjyq”. 

 

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

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

Përmbarimit Shkodër; me objekt: “Pavlefshmëri titulli ekzekutiv”.  

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

1. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim 

të të pandehurve:{...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vrasje me paramendim për 

hakmarrje, kryer në bashkëpunim”.. 

 

2. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim 
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të të pandehurve:{...}, etj; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Korrupsion pasiv i personave 

që ushtrojnë funksione publike”. 

 

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

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

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

 

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

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

paditur:{...}, etj.; persona të tretë:{...}, etj.; me objekt:“Pagim dëmshpërblimi”. 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Këshilli i 

Ministrave; të paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronës,{...}; me objekt: “Detyrim njohje pronar të 

shtetit shqiptar, etj”. 

 

GJYKATA E APELIT VLORË 

 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë; të pandehur:{...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vrasje në 

rrethana të tjera cilësuese”. 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë; të pandehur:{...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Shpërdorim 

detyre”; “Falsifikim i dokumentave”. 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë; të pandehur:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Ndihma për kalim të 

paligjshëm të kufirit”, e parashikuar nga neni 298/3 i Kodit Penal.  

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë; i pandehur:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: 

“Ekspertim i rremë”, e parashikuar nga neni 309 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

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

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

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

GJYKATA E APELIT PËR KRIME TË RËNDA 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit:{...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/a/2 i Kodit 

Penal. 

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. 
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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 

 

KRYETARE 

 

 


