
 

 

 
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. 94, datë 17.06.2019 

 

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 PËR KRIME {...} 

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

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

“Kundërshtimin e vendimit të Prokurorisë “Për pushimin e procedimit penal” (Neni 329/1 i 

Kodit të Procedurës Penale).  

 

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 “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, “Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”. 

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

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

{...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vepra të turpshme”. 

 



3. 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”. 

 

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: 

{...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Dhunë në familje”. 

 

5. 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 “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”. 

 

6. 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 “Dhunë në familje”. 

 

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

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

{...}, me objekt:“Shuarje mase dënimi të dhënë me vendimin nr.113, datë 12.07.2017, i Kolegjit 

Penal të Gjykatës së Lartë”. 

 

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 me dhunë”. 

 

9. 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 “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

10. 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: {...}, me objekt: “Veçim i pjesëve takuese të paditëses”. 

(Objekti i shqyrtimit: “Kërkesa për përjashtim gjyqtari”). 

 

11. 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: Zyra e Përmbarimit{...}, person i tretë: {...}, me objekt:“Kundërshtim veprimesh 

përmbarimore”. 

 

12. 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 i tretë: {...}; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni”. 

 

13. 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: 

{...}, {...}, i paditur: {...},; me objekt: “Detyrim lirim dorëzim trualli”. 

 

14. 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: Shoqëria {...}, të paditur: 



{...}, {...}, {...}, me objekt: (Konstatim i pavlefshmërisë së kontratës së faktorimit) Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari. 

 

15. 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: Shoqëria Përmbarimore {...}, me objekt: (Kundërshtim veprimesh përmbarimore) 

Kërkesë për përjashtim gjyqtari. 

 

16. 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: {...}, {...}, person i tretë: {...}, me objekt: (Marrje mase sigurim padie, etj.) 

Kërkesë për përjashtim gjyqtari. 

 

GJYKATA E APELIT {...}  

 

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

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

{...}, me objekt:“Zgjidhje kontrate” (Objekti i shqyrtimit: Kërkesa për përjashtim gjyqtari”). 

 

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

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

{...}, në ngarkim të të pandehurit : {...}, i akuzuar për kryerjen e veprave penale “Vjedhje duke 

shpërdoruar detyrën” dhe “Falsifikim i dokumentave”. 

 

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: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor 

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

“Falsifikim i dokumentave”. 

 

4. 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: Prokuroria e 

Rrethit Gjyqësor {...}, të pandehur: {...}, me objekt: “Rigjykim i procedimit penal”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

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

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

{...}, person të interesuar: {...}, {...},  me objekt: “Kërkesë për pushimin e çështjes penale”.  

2. 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: {...}, {...},  

etj; të akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre”, e parashikuar nga neni 248 i 

Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtaret 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: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...},{...}, {...} dhe {...}, të akuzuar për kryerjen e 

veprave penale të parashikuara nga nenet 248 e 25, 186/2 dhe 186/3 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 pandehurve: {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...} dhe{...}, të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 

283/2, 324/a, 301 dhe 321 të Kodit Penal. 

 

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

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

me objekt: “Kundërshtimi i vendimit të prokurorisë “Për mosfillimin e procedimit 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 penale në ngarkim të të pandehurit: 

{...}, me objekt: “Rishikim vendimi”. 

 

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: {...}, me 

objekt: “Ulje dënimi si pasojë e zbatimit të ligjit nr.154/2015 “Për amnistinë”. 

 

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  civile me palë paditëse: {...}, të paditur: {...},  

person i tretë: Përmbarues gjyqësor privat {...}, me objekt: “Kundërshtim i veprimit të 

Përmbaruesit Privat, {...},  me nr.116/1 prot., datë 07.11.2012, 2/42, anullimet e urdhërave të tij. 

Pezullimi i verpimeve të Përmbaruesit. Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv, ku është mbështetur 

Përmbaruesi Privat {...},”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

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

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

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

 

 

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 me kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar për kryerjen e 

veprës penale të parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal. 

 

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

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

e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale 

të parashikuar nga neni 291 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: Prokuroria 



e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale 

të parashikuar nga neni 134/1 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 penale me 

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurve: {...}, {...} dhe {...}, të 

akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 78/2-22-25 {...}, nenet 186/2 e 

293/d {...}, nenet 186/2 e 293/d {...}, të Kodit Penal. 

 

5. 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 e Rrethit Gjyqësor {...}, të pandehurit dhe akuza: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës 

penale të parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal, {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale 

të parashikuar nga neni 300 dhe 301 i Kodit Penal dhe {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës 

penale të parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal. 

 

 

6. 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 me 

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurve: {...}, {...}, {...}, të 

akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 139 e 25 i Kodit Penal. 

 

7. 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 

e Rrethit Gjyqësor {...}, në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale 

të parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal. 

 

8. 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: I 

gjykuari: {...}, me objekt: “Rivlerësim mase mjekësore”. 

 

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

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

{...}, etj; palë të paditur: {...}, me objekt: “Detyrim për krijim servituti, etj.” 

 

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

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

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

 

11. 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: 

Shoqëria {...}, me objekt: “Kërkesë për përjashtim të anëtarit të trupit gjykues”. 

 

12. 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 e Rrethit Gjyqësor {...}, me objekt: “Heqje zotësie për të vepruar të 

shtetases {...} dhe caktimin si kujdestare ligjore të {...},”. 

 

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 kërkues: 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}, të pandehur: {...}, me objekt: “Dërgim çështje në gjyq”.  

 

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 e Rrethit Gjyqësor {...}, të pandehur: {...}, me objekt:“Dërgim çështje në gjyq”.  

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

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

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

ngarkim të të pandehurve: {...} dhe {...}, të akuzuar për kryerjen e veprave penale “Vrasje me 

paramendim” mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim dhe “Mbajtje pa leje dhe prodhimi i 

armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të parashikuara nga neni 78/1-22 e 25 dhe 278/1 i 

Kodit Penal. 

 

2. 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 pandehurve: {...}, {...}, {...}, {...}, të akuzuar për kryerjen e veprave penale të 

parashikuara nga nenet 78/1-25-22 dhe 278/1 të Kodit Penal {...}, Nenet 78/1-25-22 dhe 278/1 të 

Kodit Penal {...}, Nenet 78/1-25-22 dhe 280 të Kodit Penal {...}, neni 278/1 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 në ngarkim të të 

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

rrugor”, e parashikuar nga neni 290/3 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 në ngarkim të të 

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

rrugor”,e parashikuar nga neni 290/3 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 Pukë, çështjen gjyqësore me kërkues: {...},   

me objekt: “Rishikim vendimi penal A/28, datë 02.04.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}”. 

 

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: “Rishikim vendimi penal nr.265, datë 17.06.2015 të Gjykatës së Apelit {...},”. 

 

 

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 kërkues: {...},  

me objekt: “Rishikim vendimi”. 



 

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

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

kërkues: {...}, me objekt: “Rishikimin e vendimeve penale nr.580, datë 02.11.2017 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor {...} dhe nr.353, datë 04.04.2018 të Gjykatës së Apelit {...}. 

 

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: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}, ; në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar për 

kryerjen e veprave penale “Kundërshtim i punonjësve të Policisë së Rendit Publik” dhe 

“Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”, të parashikuara nga nenet 236/1 dhe 242 të 

Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

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

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

pandehurit: {...}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 278/1 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 veprës penale të parashikuar nga neni 291/1 i Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

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

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

paditëse: {...}, etj; të paditur: {...}, etj; me objekt:“Pjestim pasurie”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

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

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

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

përmbushë detyrimin kontraktor në shumën 2.400.000 lekë. Detyrimin e palës së paditur të 

paguajë dëmin e shkaktuar nga mospërmbushja në kohë të detyrimeve”. 

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.2572 rep.., nr.834/2 kol., datë 04.06.2008 të lidhur mes palëve”.  

 

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: {...}, {...},  të paditur: {...},  me objekt: “Zgjidhje e kontratës së 

shitblerjes me kusht nr.2565 rep, nr.8301/1 kol, datë 04.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

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: {...}, {...}, të paditur: {...}, me objekt: “Zgjidhje e kontratës së 

shitblerjes me kusht nr.1404 rep, nr.325 kol, datë 14.07.2003, të lidhur mes palëve”.  

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.2577 rep, nr.831/1 kol, datë 05.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.2492 rep, nr.1008/1 kol, datë 19.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.569 rep, nr.168 kol, datë 06.04.2006, të lidhur mes palëve”.  

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.2563 rep, nr.828/2 kol, datë 04.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

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

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

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

shitblerjes me kusht nr.2554 rep, nr.823/1 kol, datë 03.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

10. 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: Enti Kombëtar i Banesave, Dega Rajonale {...}, të paditur: {...}, 

me objekt: “Zgjidhje e kontratës së shitblerjes me kusht nr.2582 rep, nr.841/1 kol, datë 

05.06.2008, të lidhur mes palëve”. 

 

11. 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: Lindita Shara; me objekt: “Zgjidhje e 

kontratës së shitblerjes me kusht nr.2999 rep, nr.993/2 kol, datë 04.07.2007, të lidhur mes 

palëve”. 

 

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

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

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

kontratës së shitblerjes me kusht nr.242 rep, nr.63 kol, datë 02.02.2006, të lidhur mes palëve”. 

 



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: {...} dhe {...}, me objekt: “Shfuqizim akti 

administrativ”. 

 

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: {...}, {...}, dhe {...}, {...}, {...}, {...}, me 

objekt: “Konstatim absolutisht i pavlefshëm pjesërisht i kontratës shtesë të konçesionit nr.263 

Rep, Nr.85 Kol, datë 05.05.2015”. 

 

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 

 

 

 

 


