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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. 74, datë  20.05.2019 

 

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 

(i azhornuar me vendimin e K.L.Gj-së nr. 76, datë 23.05.2019) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I : 

 

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

vijon:  

 

GJYKATA E APELIT {...}   

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

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

{...}, {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 109/b/1 dhe 

28/4, 238 dhe 28/4, 152/1, 278/2, 333/a/1, 334/1 të Kodit Penal.  

 

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 gjyqësore me kërkues{...}; me objekt: 

“Njohje e viteve të punës të ardhura nëpërmjet letër porosisë, duke u ulur në dënimin e mbetur 

për të vuajtur”. 

 

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

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

{...} viktima{...}:; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vjedhje”. 
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3. 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{...}; 

viktima: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Plagosje e rëndë me dashje”. 

 

4. 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{...}:; 

viktima: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Dhunë në familje”. 

 

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

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

kusht”. 

 

6. 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: {...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

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

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

akuzuar për kryerjen e veprës penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.  

 

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

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

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

 

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

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

kusht”. 

 

10. 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: {...}; i paditur: {...}; 

person i tretë: {...}; me objekt: “Detyrim pagim vlere përdorimi”; objekti i shqyrtimit: “Kërkesë 

për përjashtim gjyqtari”. 

 

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

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

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

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

 

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

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

“Rishikim vendimi gjyqësor nr. {...}, datë {...}të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, lënë në fuqi 

me vendimin nr. {...}, datë {...}të Gjykatës së Apelit {...}”. 

 

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

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

{...}; person i tretë{...}:; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni”. 
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14. 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: “Pushim cenimi të sipërfaqes arë prej {...}m² që ndodhet në fshatin {...}, etj.” 

 

15. 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: “Rivendosje të të drejtave të pronësisë, etj.”. 

 

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 penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale “Prodhim dhe shitje të narkotikëve”. 

 

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

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

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

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...}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 veprave penale të parashikuara në nenet 291 e 242 të 

Kodit Penal. 

 

4.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: {...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 284/2 të Kodit Penal. 

 

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

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

objekt: “Detyrim kthim shume”. 

 

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: “Kthim shume, shpërblim dëmi”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

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

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

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

 

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

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

me objekt: “Pjesëtim pasurie”.  

 

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

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

me objekt: “Shpërblim për përdorim sendi, etj.” 
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GJYKATA E APELIT {...} 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

pandehurve: {...},{...} , {...},;{...} të akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kalim i paligjshëm i 

kufirit”. 

 

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

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

pandehurve: {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale “Falsifikim i dokumenteve”.  

 

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

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

pandehurve: {...}, {...}, {...},{...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale “Shpërdorim detyre”, 

“Falsifikim i dokumenteve”. 

 

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

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

{...}; persona të kallëzuar: {...}, {...}” sh.p.k; me objekt: “Pushim i procedimit 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 civile me palë paditëse: {...}; 

të paditur: {...}; palë e tretë: {...}; me objekt: “{...}, etj.”. 

 

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”. 

 

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

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

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Moskallëzim krimi”, e parashikuar nga 

neni 300 i 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 me kërkues: {...} në 

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

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

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

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

137/2 i Kodit Penal. 

 

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

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

ngarkim të të pandehurve: {...} dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar 

nga neni 110/2 i Kodit Penal. 

 

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

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

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

284/1 dhe 280 të Kodit Penal. 

 

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

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

objekt: “Pushimin e procedimit penal nr. {...} në ngarkim të shtetasit {...}si i dyshuar për 

kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni {...}i Kodit Penal”. 

 

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

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

ngarkim të të pandehurve: {...}, {...}dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të 

parashikuara nga nenet 139 e 25 të Kodit Penal. 

 

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

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

etj.; të paditur: {...} person i tretë: {...}, etj.; me objekt: “Ndryshim vendimi”. 

 

8. 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: “Pagim detyrimi”. 

 

9. 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: {...}; 

palë e tretë: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, etj.; me objekt: “Heqje zotësie 

për të vepruar për {...}dhe caktimin e {...}si kujdestare”. 

 

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 kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/1 i Kodit 

Penal. 

 

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

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

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

143/2 i 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 gjyqësore me kërkuese: {...}; 

palë e interesuar: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}; me objekt: “Heqjen e 

zotësisë për të vepruar për shtetasen {...}”. 

 

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

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

{...}dhe {...}; të paditur: {...}, {...}, {...}dhe {...}; me objekt: “Detyrimin e palëve të paditura të 

paguajnë dëmin pasuror dhe jo pasuror sipas akt ekspertimit, etj.” 

 

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

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}; të paditur: {...}; me objekt: “Kthimin e shumës së përfituar në 

mënyrë të padrejtë nga pala e paditur, etj.” 

 

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

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

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}; në ngarkim të të pandehurve: {...}dhe {...}; të akuzuar 

për kryerjen e veprës penale të “Vjedhje”, të parashikuar nga neni 134/2 i 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 kryerjen e veprës penale “Vjedhje me dhunë, parashikuar nga 

neni 139 i Kodit Penal”. 

 

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

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

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprave penale “Vrasje në rrethana cilësuese” dhe 

“Mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve”. 

 

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

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

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vjedhje me armë”. 

 

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

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

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shkelje e rregullave të qarkullimit 

rrugor, parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal”. 
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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 Rrethit Gjyqësor{...}; me objekt: “Dërgimin në gjyq të çështjes 

penale nr. 933, të vitit 2018, kundër të pandehurit {...}, i akuzuar për kryerjen e veprave penale 

“Vjedhja”, e parashikuar nga neni 134, paragrafi i parë, i Kodit Penal, si dhe “Kallëzimi i 

rremë”, parashikuar nga neni 305 i Kodit Penal, të kryera në rrethana rënduese, sipas nenit 50, 

gërmat “b” dhe “ç” të 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: 

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Gjykimin e çështjes penale me 

nr. {...}, të vitit {...}, kundër të pandehurit {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kallëzim 

i rremë”, parashikuar nga neni 305 i Kodit Penal, në dëm të shtetaseve {...}dhe {...}”. 

 

3. 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: 

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Gjykimin e procedimit penal 

me nr. {...}, të vitit {...}, kundër të pandehurit {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale 

“Mashtrimi”, që ka sjellë pasoja të rënda, parashikuar nga neni 143/3, i Kodit Penal.  

 

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

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

paditëse: Shoqëria “{...}”; të paditur: {...}, Shoqëria “{...}” me objekt: “Detyrimin e të paditurit 

{...}, ish-administrator i shoqërisë “{...}” të shpërblejë dëmet e shkaktuara paditësit gjatë 

administrimit të shoqërisë. Detyrimin solidar të të paditurve {...}dhe “{...}”t’i kthejë paditësit 

shumat e përfituara në mënyrë të paligjshme nga përfitimet që shoqëria “{...}” ka realizuar për 

shkak të veprimtarive të parregullta të ish administratorit...” 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

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

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

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 134/2 i Kodit 

Penal. 

 

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

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

pandehurës: {...}; e akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 84 i Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

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

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

çështjen penale në ngarkim të të pandehurve:  {...}dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprave 

penale të parashikuara nga nenet 283/2 dhe 134/3 të Kodit Penal. 
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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: {...}, {...}, etj.; me objekt: “Shpërblim dëmi”. 

 

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 kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

290/3, 237 dhe 279/2 të Kodit Penal. 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

1. Gjyqtarët 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: {...}, {...}, etj.; me objekt: “Pavlefshmëri 

të kontratës së shitblerjes me nr. {...} dhe {...} datë {...}lidhur midis shitëses {...} (aktualisht 

trashëgimtarit të saj {...}) dhe blerësit {...}për një sipërfaqe toke prej {...} m². Shuarjen e këtij 

regjistrimi nga regjistri {...} me nr. {...}, datë {...}nga emri i {...}dhe regjistrimin në 

bashkëpronësi. Shuarjen e pasurisë nga regjistri {...} me nr. {...}, datë {...}në emër të {...}për një 

sipërfaqe prej {...} dhe regjistrimin në bashkëpronësi.” 

 

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: {...}. {...}; me objekt: “Pavlefshmëri e titullit 

ekzekutiv, vendimit nr. {...}, datë {...}të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

Detyrimin e {...}të anulojë veprimet administrative të kryera për ekzekutimin e titullit ekzekutiv 

të pavlefshëm”. 

 

3. 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: “{...}”; i paditur: {...}; me objekt: “Të detyrohet pala e paditur që të 

paguajë në favor të palës paditëse shumën prej {...} lekë që rrjedh nga mosekzekutimi i kontratës 

së shitjes”. 

 

4. 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: {...}; i paditur: “{...}”.; me objekt: “Detyrimin e palës së paditur, të 

shpërblejë dëmin e shkaktuar palës  paditëse në shumën prej {...}lekë pa TVSH, shumë kjo që 

rrjedh si pasojë e dëmit të shkaktuar, nga kontrata me nr. {...}, datë {...}, me objekt: “Ndërtim 

ujësjellës fshati {...} me pus çmpimi”. 

 

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: 

“Kundërshtim i titullit ekzekutiv” 
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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: {...}; e paditur: {...} person i tretë: {...}; me objekt: “Kthim 

shume në vlerën prej {...}lekë për punime të pakryera në objektin “Rikonstruksion rruge 

dytësore {...}”. 

 

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: Gjykata Administrative e Shkallës së Parë {...}, Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë{...}, etj.; person i tretë: {...}, {...}; {...}; me objekt: “Kërkojmë 

marrjen e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro të pamjeve filmike të sallës ku 

është shpallur vendimi me nr. Regj. {...}, datë Regj. {...}, nr. vendimi {...}datë vendimi {...}qoftë 

të sallës Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë {...}. Kërkojmë marrjen e masës së sigurimit të padisë duke vendosur sekuestro 

regjistrimi audio kur është shpallur vendimi me nr. Regj. {...}, datë Regj. {...}, nr. {...}datë 

vendimi {...}Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë {...}, etj.”. 

II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet {...}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 

 

 

 


