
 

 

 
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. 56, datë  19.04.2019 

 

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 KORÇË 

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

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

të tretë: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, etj; me objekt: “Ndreqje gabimi të vendimit nr. 1295, datë 

5.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”, Objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim 

të trupit gjykues”. 



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

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

paditur: {...}; me objekt: “Përmbushje detyrimi monetar”. 

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

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

paditëse: {...}; të paditur: {...}; të paditur në padi: {...}, Edi Hoxhalli; me objekt: “Pjesëtim 

pasurie bashkëshortore (faza e parë e pjesëtimit)”. 

 

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

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

paditur: {...}; me objekt: “Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror”. 

 

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

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

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, etj; me objekt: “Veçim i pjesëve takuese të debitorit bashkëpronar”. 

 

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

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

paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

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

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

paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}; me person të tretë: {...}; me objekt: “Kërkesë për përjashtim 

gjyqtari”. 

 

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

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

interpretim vendimi”. 

 

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

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

për: “Shkatërrim prone”. 

 

10. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, {...}, 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”. 

 

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

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

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

 

12. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, {...}, caktohet 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: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 



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

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

pandehurit: {...}; të akuzuar për: “Dhunë në familje”. 

 

14. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Shkodër, {...} dhe {...}, 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: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve. Prodhimi dhe mbajtja 

pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”. 

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

1. Gjyqtari i 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: {...}, etj; të 

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

 

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 palë 

paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Goditje për falsitet, etj”. 

 

3. 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 palë 

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

 

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

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

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

 

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

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

paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Lirim dorëzim pasurie”. 

 

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

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

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

 

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

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

me objekt: “Lëshim urdhër ekzekutimi”. 

 

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 civile me palë paditëse: {...}, {...}; 

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

 



2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, {...} dhe {...}, caktohet në përbërje të 

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

paditëse: {...}; i paditur: {...}; me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

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

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

Prokuroria e Rrethit Vlorë; të pandehur: {...}, {...}; të akuzuar për: “Falsifikim i dokumentave”. 

 

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

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

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

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{...}, {...}, etj; të akuzuar për: “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.  

 

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

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

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës; palë e interesuar: {...}; me objekt: “Pushimi i 

procedimit penal”. 

 

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

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

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës; person i interesuar: {...}, {...}; me objekt: 

“Kundërshtim i vendimit të prokurorit për pushimin e çështjes penale”. 

 

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

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

“Kundërshtim i vendimit të prokurorit për pushimin e çështjes penale”. 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Elbasan; palë të interesuara: {...}, {...}, etj; me objekt: 

“Kundërshtim i vendimit të prokurorit për pushimin e çështjes penale”. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR 

 

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

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

kërkues: {...}, {...}, etj; me objekt: “Plotësim vendimi”. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 



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 civile me palë 

paditëse: {...}; të paditur: {...}; palë të tretë: {...}, etj; me objekt: “Anullim vendimi, etj”. 

 

2. 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 palë 

paditëse: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Kthim sendi, etj”.  

 

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 palë 

paditëse: {...}; e paditur: {...}; me objekt: “Pavlefshmëri titulli ekzekutiv, kundërshtim 

veprimesh përmbarimore, marrje e masës së përkohëshme, etj.”  

 

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

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

{...}; palë e interesuar: Prokuroria Kurbin; me objekt: “Shuarje dënimi”. 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen gjyqësore me ankuese: 

{...}; palë e interesuar: Prokuroria Kurbin; me objekt: “Kundërshtim vendimi”. 

 

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

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

Prokuroria Kurbin; palë e interesuar: {...}; me objekt: “Pushimin e çështjes penale”. 

 

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

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

Prokuroria Kurbin; palë e interesuar: {...} e {...}; me objekt: “Pushimin e çështjes penale”. 

 

8. Gjyqtar i 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 kërkues: 

Prokuroria Kurbin; të pandehur: {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të 

parashikuara nga nenet 278/1, 277, 89 dhe 300 të Kodit Penal. 

 

9. Gjyqtari i 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 kërkues: 

Prokuroria Kurbin; i pandehur: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga 

neni 291 i Kodit Penal. 

 

10. Gjyqtari i 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 kërkues: 

Prokuroria Kurbin; i pandehur: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga 

neni 283/1 i Kodit Penal. 

 

11. Gjyqtari i 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 kërkues: 



Prokuroria Kurbin; i pandehur: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga 

neni 283/1 i Kodit Penal. 

 

12. Gjyqtari i 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 kërkues: 

Prokuroria Kurbin; i pandehur: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga 

nenet 290/3 dhe 273 të Kodit Penal. 

 

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

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

Prokuroria Kurbin; palë e interesuar: {...}, {...}, {...}, {...} dhe {...}; me objekt: “Pushimin e 

çështjes penale”. 

 

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 gjyqësore me kërkues: 

Gëzim Tema; me objekt: “Lirim me kusht”. 

 

2. 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: {...}; të akuzuar për: “Ndërtim i paligjshëm”, parashikuar nga neni 199/a/3 i Kodit 

Penal. 

 

3. 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: {...}; të akuzuar për: “Moskallzim krimi”, parashikuar nga neni 300 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 

pandehurit: {...}; i akuzuar për: “Shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor”, parashikuar nga 

neni 290/3 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR MAT 

1. 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 gjyqësore me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; të pandehur: {...}; me objekt: “Dërgim çështje për gjykim”. 

 

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 gjyqësore me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; të pandehur: {...}; të akuzuar për: “Prodhim dhe shitje 

narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal. 

 

3. 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 gjyqësore me kërkues: 



Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; person i tretë: {...}; me objekt: “Kërkesë për pushimin e 

procedimit penal nr. 207/2016 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat”. 

 

4. 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 penale me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; i pandehur: {...}; i akuzuar për: “Prishja e qetësisë publike”, 

sipas nenit 274 të Kodit Penal. 

 

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 në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; të akuzuar për: “Nenet 236/2 dhe 150 të Kodit Penal”. 

 

2. 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 në ngarkim të të 

pandehurve: {...}, {...}, {...}; të akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 284/1 dhe 

300 të Kodit Penal. 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË 

 

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

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

pandehurës: {...}; e akuzuar për: “Mashtrim në sigurime”, parashikuar nga neni 145 i Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

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

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

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; me objekt: “Dërgimin e çështjes në gjyq në ngarkim 

të të pandehurve  {...},  {...},  {...}. Pushimin e procedimit penal për personat nën hetim  {...},  

{...},  {...},  {...}. 
 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË 

1. 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 civile me 

palë paditëse: {...}; të paditur: {...};  {...}; {...}; me objekt: “Detyrimin për njohje pronar të 

shtetit Shqiptar të pronës së paluajtshme në sipërfaqe totale prej 76 hektar kullotë dhe kthimin në 

favor të shtetit Shqiptar, etj”. 

 

2. 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 civile me 



palë paditëse: {...} dhe  {...}; të paditur: {...}; me objekt: “{...} paditëset  {...} dhe  {...} , në 11 

pjesë të sipërfaqes 160.9 ha, të njohur me vendimin nr. 188, datë 14.05.2008 të Zyrës Rajonale të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Qarku Vlorë”. 

 

3. 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 civile me 

palë paditëse: {...}); të paditur: {...};  {...};  {...}; me objekt: “Konstatimin e pavlefshmërisë 

absolute të kontratës së shitblerjes datë 27.06.2011, nr. 3297 rep., nr. 549 kol., të lidhur midis  

{...} në cilësinë e shitësit dhe të paditurit  {...}, në cilësinë e blerësit dhe kthimin e palëve në 

gjendjen e mëparshme”. 

 

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

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

pandehurve: {...},  {...},  {...},  {...}, etj; të akuzuar: “Gjykimin e procedimit penal me nr. 53, të 

vitit 2018, në ngarkim të të pandehurve  {...}, {...},  {...}, akuzuar për kryerjen e veprës penale 

“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, në bashkëpunim, parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal, 

si dhe ndaj të pandehurve  {...},  {...},  {...},  {...},  {...},  {...},  {...}, të akuzuar për kryerjen e 

veprës penale “Moskallëzimi i krimit”, parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET 

1. Gjyqtari i 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 

283/a 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 penale në ngarkim të 

të pandehurve: {...}, etj; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

283/2 dhe 284 të Kodit Penal. 

 

3. 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 penale në ngarkim të 

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

Kodit Penal. 

 

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

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

në ngarkim të të pandehurve: {...}, etj; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara 

nga nenet 77, 278 dhe 283 të Kodit Penal. 

 

5. Gjyqtari i 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 pandehurve: {...}, etj; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga 

neni 284/2 i Kodit Penal. 

 



GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

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

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

Prokuroria e Rrethit Kavajë; me objekt: “Pushimin e ndjekjes penale për personin nën hetim  

{...}. 

 

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 Lushnjë; të pandehur: {...}; të akuzuar për: “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga 

nenet 248 dhe 50 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR FIER 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor  Fier, çështjen gjyqësore me ankues: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier; person të tretë: Përmbaruesi Gjyqësor Privat  {...},  {...}; me 

objekt: “Kundërshtim veprimi përmbarimor. Kërkesë për pezullim veprimi përmbarimor” 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË 

 

1. Gjyqtaret 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 

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

objekt: “Detyrim për dëmshpërblim në masën 1.564.568 lekë si pasojë e mos zbatimit të 

kontratës në afatin e caktuar”. 

 

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 Korçë, 

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

“Shpërblim dëmi në masën 138.478 lekë si pasojë e dorëzimit jashtë afatit kontraktor të mallit 

(51 ditë vonesë)”. 

 

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 Korçë, 

çështjen civile me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, Përmbaruesi gjyqësor privat  {...}; me 

objekt: “Kundërshtim i titullit ekzekutiv”. 

 

 

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: {...}; të paditur: {...},  {...},  {...},  {...},  {...}; me 



objekt: “Kundërshtimin e aktit administrativ Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 322, datë 

15.04.2015 për shpronësimin e sipërfaqes së tokës truall në bashkëpronësi prej 24.608 m² në total 

për sa i përket vlerës së referencës, 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: {...}; të paditur: {...}, Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore Tiranë; me objekt: “Detyrimin e  {...}për të njohur si vjetërsi pune (shërbimi) 

periudhën 2-vjeçare (nga 10.01.1970-26.12.197) sipas vërtetimit model 31 të plotësuar nga 

strukturat e personelit të  {...}, dërguar  {...}me nr. Prot 1946/1, datë 20.02.2015. Të rigollarisë 

pensionin e pleqërisë sipas vjetërsisë reale 43 vjet e 5 muaj që është mbështetur në ligjet e këtij 

vendi”. 

 

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: {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Detyrimin e 

palës së paditur të paguajë shumën prej 400.000 lekë, detyrim i cili rrjedh nga kontrata më datë 

31.05.2011 të lidhur midis meje dhe palës së paditur”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR 

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 Shkodër, 

çështjen civile me palë paditëse: Bashkia Shkodër; 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”. 

 

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 

 

 

 

 

 


