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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. 47, datë 18.03.2019 

 

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, i mbledhur sot më datë 18.03.2019 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 SHKODËR 

 

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

të gjykuar, për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me paditës: {...}; i paditur: 

{...}; me objekt: “Kthim shume”. 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile, me 

paditës: {...}; e paditur: Zyra e Përmbarimit Shkodër; me objekt: “Kundërshtim veprimesh 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me paditës: {...}, etj; të paditur: {...}, 

Bashkia Lezhë, etj; me objekt: “Pavlefshmëri e veprimit juridik”. 

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

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

Gjyqësor Shkodër; person nën hetim: {...}; me objekt: “Pushimin e çështjes”. 

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

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

Gjyqësor Shkodër; të pandehur: {...}, etj; me objekt: “Pushimin e procedimit penal”. 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale, me kërkues: Zamir Puka; me objekt: 

“Rishikim vendimi”. 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale, me kërkues: 

{...}; me Objekt: “Kundërshtim mosfillim procedim penal”. 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me paditës: {...} të paditur: {...}, etj; me 

objekt: “Detyrim për zbatim kontrate”. 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me paditës: {...} të paditur: 

{...}, {...} me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

GJYKATA E APELIT VLORË 

 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me paditës: 

{...}; të paditur: {..}, {...}, {...}; me objekt: “Pagim kushti penal”. 

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

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore, me 

paditës: {...}; të paditur{...}, {...}; person i tretë: {...}, {...}; me objekt: “Goditje për falsitet”. 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile, me paditës: {...}; i paditur: 

{...}, {...}; person i tretë: {...}; me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, {...} (relator), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë çështjen civile me paditës: 

{...}; të paditur: {...}, Bashkia Himarë; ndërhyrës kryesore: {...}, {...}, etj.; me objekt: “Detyrim 

njohje pronar”. 



3 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, {...} (relator), {...} dhe{...}, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile, me 

paditës: {...}; i paditur: OSHEE; person i tretë: {...}; me objekt: “Shpërblim dëmi”. 

6. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me palë: 

Prokuroria: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier; të pandehur: {...}, {...}, {...}, {...}; akuza: 

“Shpërdorim detyre”. 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e 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: {...}, {...}, {...},{...}; akuza: “Kalim i paligjshëm i kufirit”. 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e 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: {...}, {...},{...}; akuza: “Vrasje në rrethana të tjera 

cilësuese”. 

9. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit, për Krimet e Rënda, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me ankues: {...}, të 

kallëzuar: {...}, {...}, {...}; me objekt: “Kundërshtim vendimi mosfillim procedimi penal”. 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale me të pandehur: {...}, {...}; me akuzë: 

“Kontrabandë me mallra të tjerë”, “Shpërdorim detyre”. 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale me të pandehur {...}, me objekt: “Lirim 

me kusht. 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale me të pandehur: {...}; akuza 

“Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”. 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale me të pandehur: {...}; akuza: “Vjedhje e 

energjisë elektrike ose impulseve telefonike, më shumë se një herë”. 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me paditës/i 

kundërpaditur: {...}; ndërhyrës kryesor: {...}; të paditur/kundërpaditës: {...}, {...}; të paditur nga 

padia dhe ndërhyrja kryesore: {...}, {...}, etj; objekti i padisë: “Lirim dorëzim pasurie”; objekti i 

kundërpadisë: “Detyrim pagim shpenzimesh”.  

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me paditës: 

{...}, etj.; të paditur: {...}, {...}, etj.; ndërhyrës kryesore: {...}; me objekt: “Detyrimi i të paditurve 
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të na njohin bashkëpronarë në sipërfaqen e përfituar prej tyre, nga kontrata e porosisë nr. 122 

kol, nr. 109 kol, datë 2.04.2007, etj”.  

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

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

paditur: {...}, {...}, {...}, etj.; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni nr. 93, datë 04.02.2007 

(për të shqyrtuar kërkesën për përjashtim gjyqtari)”. 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me paditës: 

{...}, {...}, {...}, {...}; të paditur: Shoqëria {...}, Shoqëria {...}, Shoqëria “{...}”,{...}; person i 

tretë: Zyra e Përmbarimit Pogradec; me objekti: “Shpërblim dëmi pasuror të shkaktuar ndaj 

paditësve si pasojë e procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv të konstatuar 

si të pavlefshëm, etj”. 

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

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

me objekti: “Pagim page, etj”. 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale me të pandehur {...}; me objekt: 

“Lirim me kusht”.  

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me 

paditëse: {...}; e paditur: {...}; me objekt: “Njohje pronësie”. 

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

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me 

paditëse: {...}, etj; të paditur: {...}, etj; me objekt: “Kundërshtim vendimi”. 

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 paditëse: {...}; të paditur: 

{...}, etj; me objekt: “Detyrim njohje pronar”. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...} (relator), {...} dhe {...}, caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, 

çështjen penale me të pandehur: {...}; akuza: “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”, 

parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal. 

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

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

pandehur{...}, {...}; akuza: “Neni 283/2 i Kodit Penal”. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 
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1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

pandehur: {...}; akuza: “Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal. 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, {...} (relatore), {...} dhe {...} caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin 

çështjen penale me të pandehur: {...}: akuza: “Neni 141 i Kodit Penal”. 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen civile, me paditës: 

{...}, etj; i paditur{...:; palë e tretë: ZVRPP Kurbin; me objekt: “Pavlefshmëri kontrate shitblerje, 

etj”. 

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

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

dhe{...}; të paditur: {...} dhe{...}; me objekt: “Njohje bashkëtrashgimtarë, etj”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR MAT 

 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen penale me të 

pandehur: {...}; akuza: “Vrasje me dashje” mbetur në tentativë, sipas nenit 76 dhe 22 të Kodit 

Penal. 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen civile me paditës: Shoqëria 

Prodhime Karbonike; Të paditur: {...}, Shoqëria {...}; me objekt: “Shpërblim dëmi jashtë 

kontraktor”. 

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, me palë: Prokuroria: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër; të pandehur: {...} dhe {...}; akuza: “Dhunë në familje”, e 

parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC 

1. 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 të pandehur: 

{...}; akuza: “Mashtrim më shumë se një herë”, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal. 

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 të pandehur: 

{...}; akuza: “Nenet 242 dhe 287/b të Kodit Penal”. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 
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1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, çështjen penale me të pandehur: 

{...}, {...} dhe {...}; akuza: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, parashikuar nga nenet 283/1 dhe 

283/2 të Kodit Penal. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

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

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

objekti: “Rishikim vendimi penal nr. 10, datë 17.04.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë 

dhe vendimit nr. 302, datë 15.07.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër”. 

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

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, çështjen penale me të pandehur: 

{...}; akuza: “Kallëzim i rremë”, parashikuar nga neni 305 i Kodit Penal. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

Refuzimin e kërkesës së Kryetares të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për caktimin e 1 

(një) gjyqtari për gjykimin e 1 (një) çështje gjyqësore të veçantë (çështjes gjyqësore, me kërkues: 

{...}; person i tretë: {...}, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me objekt: “Verifikim i 

kallëzimit penal në ngarkim të shtetasit {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Gjirokastër, për veprën penale “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i 

K.Penal. Të merret në pyetje shtetasi {...}”), në kushtet e mosevidentimit të “mungesës apo 

padisponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për 

gjykimin e saj. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen civile me paditës: Këshilli i 

Ministrave; të paditur: {...}; {...}; {...}; me objekt: “Detyrimin për njohje pronar të shtetit 

Shqiptar të pronës, etj”. 

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

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

paditur: {...}, {...}, {...}; me objekt: “Njohja e të drejtës së pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme 

të regjistruar në ZVRPP Sarandë; Përjashtimi i pasurisë së paluajtshme të regjistruar në ZVRPP 

{...}; Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat {...}”. 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen civile me 

paditës: {...} dhe {...}; të paditur: {...}, {...}, {...}; person i tretë: {...}; me objekt: “Konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 188, datë 14.05.2008 të {...}, Vlorë “Për njohjen e të 

drejtës së pronësisë, kthimin dhe kompensimin e pronës në emër të subjektit “{...}”. 
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4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, {...} caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; të pandehur: {...} dhe {...}; 

akuza: “Prodhim dhe shitja e narkotikëve” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 283/2 i Kodit 

Penal. 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; i pandehur: {...}; akuza: 

“Kallëzim i rremë, parashikuar nga neni 305 i Kodit Penal”. 

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

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, çështjen penale me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; të pandehur: {...}, {...}, {...}; 

akuza: “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 283/3 i Kodit 

Penal {...} dhe “Moskallëzimi i krimit”, parashikuar nga neni 300/1 i Kodit Penal ({...}). 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET 

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

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

pandehurit: {...}, akuza: “Neni 283/a i Kodit Penal”. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN 

 

Refuzimin e kërkesës së Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për caktimin e 1 (një) 

gjyqtari për gjykimin e 1 (një) çështje gjyqësore të veçantë (çështjes civile, me paditëse: {...}; të 

paditur: {...}, {...}, etj, me objekt: “Shpërblim dëmi”), në kushtet e mos evidentimit të 

“mungesës apo padisponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan 

për gjykimin e saj. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

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

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

{...};  me objekt: Rishikim vendimi penal. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, çështjen penale me të pandehur: 

{...}; akuza: “Nenet 140, 50/h të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË 
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1. Gjyqtari i 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 Tiranë, 

çështjen civile me palë paditëse: Paditës: {...}; të paditur: {...}, etj; me objekt: “Detyrimin e të 

paditurve të shpërblejnë dëmin për shkak të uljes së reputacionit të {...}, të shkaktuar nga shkelja 

e rëndë e procesit të rregullt ligjor, për shkak të ushtrimit të profesionit, me pakujdësi të rëndë 

nga gjyqtarja {...}. Detyrimin e të paditurve të më dëmshpërblejnë dëmin pasuror dhe jo pasuror, 

dëmin moral dhe egzistencial të shkaktuar si pasojë e veprimeve të kundërligjshme të palës së 

paditur, i shkaktuar si pasojë e zbatimit dhe interpretimit të gabuar të ligjit”. 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

1. 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 

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

së paditur për shlyerjen e detyrimit në shumën prej 4 524 555 lekë që rrjedh nga begatimi pa 

shkak, etj”. 

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 

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: paditës: {...}; e paditur: {...}; me objekt: 

“Rivendosje e të drejtës së shkelur. Përmbushje të detyrimit kontraktual. Detyrimin e të paditurit 

të paguajë dëmin e shkaktuar nga pagesat e krijuara në gëzimin e qetë të pronës nga ana e 

paditësit që prej datës 01.01.2015 deri në 23.05.2018. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së 

paditur”. 

3. 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 

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Paditëse: {...}; e paditur: {...}; me objekt: “Kthimin 

e shumës prej 3 471 891 lekë pa TVSH si begatim pa shkak, nga bashkimi i operatorëve 

ekonomik {...} & {...}, nën cilësinë e sipërmarrësit nëpërmjet kontratës publike me nr. 5366 

prot., datë 30.12.2015, me objekt: Rikonstruksion i Rrugës “Sheshi i Çerçizit-Postbllok”. 

4. 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 

Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Paditës: {...}; e paditur: {...}; me objekt: 

“Detyrimin e palës së paditur, të shpërblejë dëmin e shkaktuar palës paditëse për 

mosfunksionimin e veprës ndërtim i tubacionit të ujit të pijshëm, Goricë-Terihat-Sofratike dhe 

rikonstruksionin e rrjetit të fshatit Dervician, në vlerën prej 1 678 505 lekë pa TVSH, sipas 

kontratës nr. 314, datë 15.05.2013, me objekt ndërtim i tubacionit të ujit të pijshëm, Goricë 

Terihat-Sofratike dhe rikonstruksionin e rrjetit të fshatit Dervician”. 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR 

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

për shlyerjen e shumës prej 9 293 471 lekë”. 

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 Shkodër, 

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

paditur të përmbushë detyrimin kontraktor që rrjedh nga kontrata e sipërmarrjes me nr. 304 prot., 

nr. 26/6 prot., regjistri, datë 31.10.2012 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 12 759 351 lekë, si dhe kamatëvonesat nga data 13.06.2014 deri në likujdimin 

përfundimtar të saj”. 

3. Gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, {...} dhe {...}, caktohen në 

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

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

paditur Bashkia Tropojë, të përmbushë detyrimet kontraktuale, duke i shlyer paditësit shumën 

totale prej 5 223 900 lekë, shumë e cila rrjedh nga kontratat e shërbimeve të lidhura ndërmjet 

paditësit dhe palës së paditur”. 

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 Shkodër, 

çështjen civile me palë paditëse: Paditës: {...} e paditur: {...}; me objekti: “Detyrimin e shoqërisë 

“Leka-2007” sh.p.k, të kthejë shumën 230792 lekë, të përfituar në mënyrë të padrejtë për 

dorëzimin e vonuar të mallit, si pasojë e moszbatimit të kushteve të kontratës”. 

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 Shkodër, 

çështjen civile me palë paditëse: Paditës: {...}; e paditur: {...} & {...}; person i tretë: {...} me 

objekt: “Shpërblim dëmi”. 

6. 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 Shkodër, 

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

dëmi në vlerën 3 184 240 lekë”. 

7. 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 Shkodër, 

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

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

nr. 2015/368-917 me titull “Mbikëqyrje punimeve për ndërtimin e rrugës Shishtavec – pika 

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

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. 
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