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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. 80, datë 24.02.2020 

 

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 90/3 e  95 të Kodit të Procedurës Administrative, në nenet 2, 

89 e 97/3 të ligjit nr.115/2019 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” në vendimin nr.30, 

datë 14.02.2019 të Këshillit të Lartë të Gjyqësor që miratoi projektvendimin “Për rregullat dhe 

procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme” i ndryshuar, në rastet 

kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur 

nevojave aktuale të gjykatave, pasi shqyrtoi relacionet dhe propozimin e Komisionit për Zhvillimin 

e Karrierës si dhe organizoi shortin, në përfundim të tij,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

V E N D O S I : 

 

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

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të 

Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari, si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 39 prot., datë 13.01.2020, të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…}, {…}; objekti: “Ndryshim 

vendimi komisioni”. 

2. Kërkesës nr. 40 prot., datë 14.01.2020, të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës/të kundërpaditur: {…}, etj.; të paditur/{…}; të 

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Konstatim pavlefshmëri absolute kontrate, etj.”; 

3. Kërkesës nr. 51 prot., datë 17.01.2020, të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; kallëzuese: {…}; objekti: “Pushimin 

e hetimeve për procedimin penal nr.151, të vitit 2019 për veprën penale të “Vjedhjes”, 

parashikuar nga neni 134/2 i Kodit Penal”; 

4. Kërkesës nr. 62 prot., datë 21.01.2020të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Shfuqizimin e 

aktit administrativ vendimi nr.258, datë 24.04.2018, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, etj.”; 

5. Kërkesës nr. 63 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…} objekti: “Ndryshimin e 

vendimit nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë së Pronave Tiranë duke u njohur e drejta e pronësisë 
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për sipërfaqen 3200m2, kthimin e sipërfaqes së lirë ose kompesimin e sipërfaqes së zënë në 

një nga mënyrat e parashikuara në ligj”; 

6. Kërkesës nr. 64 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; Person i tretë: {…}; objekti: “Njohje 

vendimi gjykate e huaj”; 

7. Kërkesës nr. 65 prot., datë 21.01.2020të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Falsifikim të 

dokumenteve”; “Kalim i paligjshëm i kufirit shtetëror”; 

8. Kërkesës nr. 66 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Ankues: {…}; objekti: “Ankim ndaj vendimit për 

mosfillimin e procedimit penal të datës 21.10.2019, në lidhje me materialin kallëzues nr.1820 

të vitit 2019”; 

9. Kërkesës nr. 67 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Dëmtime të tjera me 

dashje”; 

10. Kërkesës nr. 68 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: të pandehur: {…}; akuza: “Dëmtime të tjera me 

dashje”; 

11. Kërkesës nr. 69 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës/k/paditur: {…}, etj.; i paditur/k/paditës: {…}; 

i paditur në padi: {…}; objekti: “Detyrim njohje bashkëpronar, etj.”; 

12. Kërkesës nr. 70 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

13. Kërkesës nr. 71 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

14. Kërkesës nr. 72 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…} objekti: “Detyrim pagim 

page”; 

15. Kërkesës nr. 73 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Kërkues: {…}; objekti: “Kundër vendimit të 

prokurorit për mosfillimin e procedimit penal, nr.1607, viti 2019”; 

16. Kërkesës nr. 74 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

17. Kërkesës nr. 75 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankues: {…}; objekti: “Ankim ndaj vendimit të 

mosfillimit të procedimit penal nr.560 viti 2019”; 

18. Kërkesës nr. 76 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Lirim me kusht”; 

19. Kërkesës nr. 77 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

20. Kërkesës nr. 78 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

21. Kërkesës nr. 79 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim i 

pjesshëm i vendimit të KKKP Rrethit Devoll nr.4, datë 10.06.1997”; 
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22. Kërkesës nr. 80 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Anullim 

vendimi nr.1501, datë 22.02.2019 të ATP-së”; 

23. Kërkesës nr. 81 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Saktësim i 

kufijeve të pronës”; 

24. Kërkesës nr. 82 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}viktima{…}; akuza: Vetëgjyqësi; 

25. Kërkesës nr. 83 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; viktima: {…}.; akuza: “Shtrëngim 

me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, kryer në bashkëpunim dy herë”; 

26. Kërkesës nr. 84 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur: {…}; objekti: “Pjestim pasurie 

bashkëshortore”; 

27. Kërkesës nr. 85 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur: {…}; objekti: “Lirim dhe 

dorëzim sendi, pasuri e paluajtshme me sipërfaqe 940 m2, me nr. pasurie 4/137, e ndodhur në 

Zk. 2573, e llojit truall, ndodhur në Maliq”; 

28. Kërkesës nr. 86 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; person i tretë {…} objekti: 

“Anulim i vendimit 1469, datë 22.02.2019, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, Tiranë”; 

29. Kërkesës nr. 87 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

30. Kërkesës nr. 88 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; objekti: “Kundër vendimit 1523, datë 

22.02.2019, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave për subjektin e pretenduar si të shpronësuar 

{…}”; 

31. Kërkesës nr. 89 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…} person i tretë: {…}; 

objekti: “Kundërshtim e veprimeve përmbarimore ‘Vendim për përcaktimin e vlerës së 

sendit”, nr. 1946-018 regj, nr. 1276 prot datë 30.10.2019. Pezullimin e veprimeve të 

përmbaruesit gjyqësor deri në zgjidhjen e çështjes  me vendim të formës së prerë”; 

32. Kërkesës nr. 90 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…} etj.; objekti: “Anullim  

vendim komisioni nr. 30, datë 24.04.1998”; 

33. Kërkesës nr. 91 prot., datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…}, {…} Kërkesës nr. 92 

prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec; i pandehur: {…}; objekti: “Për kryerje e veprës penale të “Kallëzimit të rremë”; 

34. Kërkesës nr. 93 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Anulim  

vendim komisioni”; 

35. Kërkesës nr. 94 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Kundërshtim 

vendimin nr. 1101 datë 22.02.2019 të ATP Tiranë dhe ndryshimin e tij, etj.”; 

36. Kërkesës nr. 95 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekt: Përfitim nga amnistia; 



4 
 

37. Kërkesës nr. 96 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…} objekti: “Anulim  

vendim komisioni”; 

38. Kërkesës nr. 97 prot., datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; person i tretë: {…}; objekti: “Njohje 

dhe zbatim i vendimit të shtetit të huaj”; 

39. Kërkesës nr. 98 prot., datë 20.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}; person i tretë: {…}; 

objekti: “Detyrim lirim dorëzim sipërfaqe trualli”; 

40. Kërkesës nr. 105 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…} “Ndryshim vendim 

komisioni nr. 716, datë 22.02.2019”; 

41. Kërkesës nr. 106 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; person i tretë: {…}; 

objekti: “Ndryshimin e vendimit  nr.370, datë 11.12.1995 të KKKP Këshilli i Rrethit Devoll”; 

42. Kërkesës nr. 107 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni nr. 840, datë 22.02.2019”; 

43. Kërkesës nr. 108 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…} objekti: “Anulim vendim 

komisioni nr. 1541, datë 22.02.2019”; 

44. Kërkesës nr. 109 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Kundërshtim 

vendim komisioni nr. 5527/2, datë 28.06.2017”; 

45. Kërkesës nr. 110 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Shfuqizim  

vendim komisioni nr. 852, datë 22.02.2019”; 

46. Kërkesës nr. 111 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankuese: {…}; objekt: “Shfuqizimi i vendimit datë 

06.05.2019, të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë, me të cilin është vendosur mosfillimi i 

procedimit në lidhje me kallëzimin penal nr. 671, viti 2019”; 

47. Kërkesës nr. 112 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës{…}; të paditur: {…}; objekti: “Ndryshimin e  

vendimit nr. 211, datë 29.01.2018 të Agjencisë  së Trajtimit të Pronave”; 

48. Kërkesës nr. 114 prot., datë 24.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Rrëzimin e  

vendimit nr. 1250, datë 22.02.2019 të Agjencisë  së Trajtimit të Pronave, Tiranë”; 

49. Kërkesës nr. 128 prot., datë 27.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankues: {…}; objekti: “Ankim kundër vendimit për 

mos fillimin e procedimit penal  nr. 1137, të vitit 2017 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë”; 

50. Kërkesës nr. 129 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkuese: {…}; objekti: “Kundër vendimit të 

Prokurorisë datë 19.09.2019 “Për mos fillimit të procedimit penal  në  lidhje me materialin 

kallëzues nr. 1512, viti 2019”; 

51. Kërkesës nr. 130 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkuese: {…}; person nën hetim{…}; objekti: 

“Pushimin e procedimit penal  nr. 1102, të viti 2019”; 

52. Kërkesës nr. 131 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit 
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Gjyqësor Korçë; objekti: “Pushimin e procedimit penal nr.996, të vitit 2019 për veprën penale 

të “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën”, parashikuar nga neni 135 i Kodit Penal”; 

53. Kërkesës nr. 132 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Pushimin e procedimit penal 

nr.194, të vitit 2019, për veprën penale të “Shkatërrim prone”, parashikuar nga neni 150 i 

Kodit Penal”; 

54. Kërkesës nr. 133 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; person nën hetim: {…}; objekti: 

“Pushimin e procedimit penal nr.122, të vitit 2019 për veprën penale të “Vjedhjes duke 

shpërdoruar detyrën”, parashikuar nga neni 135-25 të Kodit Penal”; 

55. Kërkesës nr. 134 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; person nën hetim: {…}; objekti: 

“Kërkesë për pushimin e çështjes penale nr.1088, datë regjistrimi 27.09.2019”; 

56. Kërkesës nr. 135 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; kallëzuese: {…}; objekti: “Pushimin e 

procedimit penal nr.127, të vitit 2018 për veprën penale të “Ekspertimi i rremë”, parashikuar 

nga neni 309 i Kodit Penal”; 

57. Kërkesës nr. 136 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; i pandehur: {…}; objekti: “Dërgim në 

gjyq të çështjes penale nr.276, viti 2019”; 

58. Kërkesës nr. 137 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankues: {…}; kundër: {…}{…} objekti: “Ankim ndaj 

vendimit të mos fillimit të procedimit penal nr.1046, viti 2019”; 

59. Kërkesës nr. 138 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkuese: {…}; person i tretë: {…}; objekti: “Njohje 

dhe zbatim i vendimit të shtetit të huaj”; 

60. Kërkesës nr. 139 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}{…}; person i tretë: {…}{…}; objekti: 

“Njohje dhe zbatim i vendimit të shtetit të huaj”; 

61. Kërkesës nr. 140 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: Kërkues: {…}; objekti: “Njohje dhe zbatim i 

vendimit të shtetit të huaj”; 

62. Kërkesës nr. 141 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Njohje dhe zbatim i vendimit 

të shtetit të huaj”; 

63. Kërkesës nr. 142 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Njohje vendimi gjykatë e 

huaj”; 

64. Kërkesës nr. 143 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; kundër: {…}; palë e interesuar: {…}; 

objekti: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”; 

65. Kërkesës nr. 146 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur:  {…}; objekti: “Ndryshimin 

pjesërisht  e  vendimit nr. 67, datë 22.02.1994 të KKP, Bashkia Pogradec”; 

66. Kërkesës nr. 148 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur{…}; akuza: “Vjedhje”; 

67. Kërkesës nr. 149 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur: {…}; person i tretë: {…}; 

objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”; 
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68. Kërkesës nr. 151 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}, {…}, {…}, {…}; objekti: 

“Prodhim dhe shitje lëndë narkotike”; 

69. Kërkesës nr. 152 prot., datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Lirim me kusht”; 

70. Kërkesës nr. 153 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Lirim me kusht”; 

71. Kërkesës nr. 154 prot., datë 29.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; objekti: “Ngacmim seksual”; 

“Vjedhje”; 

72. Kërkesës nr. 155 prot., datë 31.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur:  {…}; person i tretë: 

Përmbarues gjyqësor {…}; objekti: “Pavlefshmëri titulli ekzekutiv”; 

73. Kërkesës nr. 156 prot., datë 31.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; i paditur: {…}; objekti: “Pavlefshmëri 

titulli ekzekutiv, anulimin e faturës tatimore të shitjes së shitjes së energjisë elektrike”; 

74. Kërkesës nr. 157 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Rivendosje në afat të së 

drejtës së ankimit”; 

75. Kërkesës nr. 158 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}; objekti: 

“Pjestim pasurie”; 

76. Kërkesës nr. 159 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}; person i tretë: 

{…}; objekti: “Ankim ndaj vendimit të ndërmjetëm për sigurimin e padisë”; 

77. Kërkesës nr. 160 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendimi nr. 131, datë 22.01.2016 në lidhje me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore për fëmijën 

e mitur {…}”; 

78. Kërkesës nr. 161 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: “Detyrim 

pagim në favor të palës paditëse vlerën e përdorimit të pronës për shkak të posedimit të 

paligjshëm”; 

79. Kërkesës nr. 165 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}; të paditur: {…}; objekti: 

“Përmbushje detyrimi”; 

80. Kërkesës nr. 166 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Prodhim dhe shitje e 

narkotikëve”; 

81. Kërkesës nr. 167 prot., datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}, {…} etj.; i paditur: {…}; person 

i tretë: {…}, etj.; objekti: “Detyrim lirim sipërfaqe trualli”; 

82. Kërkesës nr. 189 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkuese: {…}; objekt: Njohje vendimi gjykate e 

huaj; 

83. Kërkesës nr. 188 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekt: Njohje vendimi gjykatë e 

huaj; 

84. Kërkesës nr. 187 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”; 
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85. Kërkesës nr. 186 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: Trashëgimitarët e subjektit të shpronësuara 

{…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshim vendim komisioni nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë 

së Trajtimit të Pronave”; 

86. Kërkesës nr. 185 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}; e paditur: {…}; objekti: 

“Ndryshim vendim komisioni nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”; 

87. Kërkesës nr. 184 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i Pandehur: {…}; akuza: “Vjedhje”; 

88. Kërkesës nr. 183 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”; 

89. Kërkesës nr. 182 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; person i tretë : {…}; 

objekti: “Ndryshim vendim komisioni nr. {…}, datë {…}, të Drejtorit të Përgjithshëm  të 

Agjencisë së Trajtimit të Pronave ”; 

90. Kërkesës nr. 181 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i dënuar: {…}; objekti: “Ndryshim i llojit të sigurisë 

së burgut”; 

91. Kërkesës nr. 179 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}etj; e paditur: 

{…}; objekti: “Ndryshim vendim komisioni nr. {…}, datë {…}, të ish Komisionit të Kthimit 

dhe Kompesimit të Pronave, Bashkia Pogradec”; 

92. Kërkesës nr. 180 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i dënuari: {…}; objekti: “Revokim vendimi penal 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënien në provë të të dënuarit”; 

93. Kërkesës nr. 177 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Anulim 

vendim komisioni”; 

94. Kërkesës nr. 176 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Anulim 

vendim komisioni”; 

95. Kërkesës nr. 175 prot., datë 03.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkuese: {…}; objekti: “Njohje vendimi gjykatë e 

huaj”; 

96. Kërkesës nr. 174 prot., datë 31.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: të pandehur: {…}, {…}; akuza: “Fyerje”, “Kanosje”; 

97. Kërkesës nr. 173 prot., datë 31.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Rivendosje në afat të së 

drejtës së ankimit ndaj vendimit nr. {…}, datë {…} të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”; 

98. Kërkesës nr. 172 prot., datë 31.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; person i tretë: 

Shoqëria Përmbarimore 616/a sh.p.k; objekti: “Marrje mase pezullim titulli ekzekutiv”; 

99. Kërkesës nr. 198 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: të pandehur: {…}, {…}; akuza: “Neni 88/1-25 i 

Kodit Penal”; 

100. Kërkesës nr. 199 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}; e paditur {…}; objekti: 

“Ndryshim vendim komisioni”; 

101. Kërkesës nr. 200 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 
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102. Kërkesës nr. 202 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur {…}; objekti: “Ndryshim 

vendim komisioni”; 

103. Kërkesës nr. 203 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: të pandehur: {…}, {…}; akuza: “Prodhim, shitje 

lëndë narkotike”; 

104. Kërkesës nr. 204 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: e pandehur: {…}; akuza: “Mashtrimit”; 

105. Kërkesës nr. 205 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Drejtim automjeti në 

mënyrë të parregullt”; 

106. Kërkesës nr. 206 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}; objekti: “Lirim, 

dorëzim sendi”; 

107. Kërkesës nr. 207 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: 

“Kundërshtimin e vendimit  nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë të Trajtimit të Pronave”; 

108. Kërkesës nr. 208 prot., datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Lirim me kusht”; 

109. Kërkesës nr. 209 prot., datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: “Ndryshimin 

e vendimit  nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë së Trajtimit të Pronave”; 

110. Kërkesës nr. 220 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Njohje vendimi gjykatë e 

huaj”; 

111. Kërkesës nr. 221 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; person i tretë: {…}; objekti: “Njohje 

vendimi gjykatë e huaj”; 

112. Kërkesës nr. 222 prot., datë 07.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; objekti: “Kundër vendimit të 

prokurorit datë 24.09.2019 “Për mosfillimin e procedimit penal në lidhje me materialin 

kallëzues nr. 1516, viti 2019”; 

113. Kërkesës nr. 223 prot., datë 07.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: “Trafikim i narkotikëve, kryer në bashkëpunim, 

mbetur në tentativë”; 

114. Kërkesës nr. 224 prot., datë 07.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}; të paditur: {…}, etj; objekti: 

“Pavlefshmëri kontratë dhurimi etj.”; 

115. Kërkesës nr. 210 prot., datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; person i tretë: {…}; 

objekti: “Anulim  i vendimit  nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë të Trajtimit të Pronave”; 

116. Kërkesës nr. 211 prot., datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; e paditur: {…}; objekti: 

“Kundërshtimin e aktit administrativ vendimit  nr. {…}, datë {…}, të Agjencisë së Trajtimit 

të Pronave”; 

117. Kërkesës nr. 212 prot., datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…},{…}; person i 

tretë: {…}; objekti: “Ndryshimin e vendimit  nr. {…}, datë {…}, të KKKP ish Pronarëve 

Korçë”; 

118. Kërkesës nr. 213 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Shkelje e rregullave të 

qarkullimit rrugor”; 
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119. Kërkesës nr. 214 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; palë e interesuar: Prokuroria Korçë, 

Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Korçë; objekti: “Dhënie amnistie”; 

120. Kërkesës nr. 215 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”; 

121. Kërkesës nr. 216 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; palë e interesuar: {…}; objekti: “Ulje 

dënimi”; 

122. Kërkesës nr. 217 prot., datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; palë e interesuar: {…}; objekti: 

“Llogaritja e kohës së paraburgimit”; 

123. Kërkesës nr. 248 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, {…}; i paditur: {…}; objekti: “Pushim 

cenimi në pronësi”; 

124. Kërkesës nr. 250 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: e pandehur: {…}; kallëzuesi: {…}; akuza: 

“Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”; 

125. Kërkesës nr. 245 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankuese: {…}; objekti: “Shfuqizimin e vendimit 

datë 23.09.2019 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me të cilin është 

vendosur mosfillimi i procedimit penal në lidhje me kallëzimin penal nr.1547, datë regjistrimi 

09.09.2019; 

126. Kërkesës nr. 243 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: i pandehur: {…}; akuza: “Mashtrim më shumë se 

një herë”; 

127. Kërkesës nr. 244 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}, Shoqëria {…}; i paditur: Përmbarues 

gjyqësor {…}; person i tretë: {…}; objekti i shqyrtimit: “Kërkesa për përjashtim gjyqtari”; 

128. Kërkesës nr. 265 prot., datë 12.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: ankues: {…}; objekti: “Kundër vendimit të 

mosfillimit të procedimit penal nr.53, datë 07.01.2019”; 

129. Kërkesës nr. 264 prot., datë 12.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: kërkues: {…}; person i tretë: {…}, {…}, {…}; 

objekti: “Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr.(444)-149, datë 13.05.2019 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pogradec lënë në fuqi me vendimin nr.300, datë 04.10.2019 të Gjykatës së 

Apelit Korçë”; 

130. Kërkesës nr. 246 prot., datë 10.02.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari 

në çështjen gjyqësore që iu përket palëve: paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}; objekti: 

“Kërkim pasuri trashëgimore”. 

 

1. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi (Vogli) dhe Edlira Petri, caktohen në 

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

palë paditëse: {…}, {…}; I paditur: Përmbarues gjyqësor {…}; Person i tretë: {…};Objekti: 

“Sigurim padie, kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

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

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

{…}; Objekti: “Dëmshpërblim page”. 

 

3. 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: {…}, {…}; E paditur: 

{…}; Objekti: “Ndryshim vendimi”. 
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4. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi (Vogli) dhe Edlira Petri, caktohen në 

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

palë paditëse: {…}; I paditur: {…}, {…}; Personi i tretë: {…}; Objekti: “Përjashtim i sendit nga 

ekzekutimi, banesë me sipërfaqe 126.3 m2  dhe sipërfaqe trualli 540 m2, e ndodhur në fshatin 

Bulgarec, zk 1403. Anullimin e veprimeve përmbarimore në lidhje me ekzekutimin e veprimeve 

përmbarimore në lidhje me ekzekutimin e titullit ekzekutiv. Marrje mase sigurim padie. Ankim 

ndaj vendimit për mopranimin e kërkesës së palës së paditur për thirrjen e personit të tretë. 

 

5. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi (Vogli) dhe Edlira Petri, caktohen në 

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

palë paditëse: {…}, etj.; E paditur: {…}; (Objekti: “Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror”) 

Objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

6. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi (Vogli) dhe Edlira Petri, caktohen në 

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

palë paditëse: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, etj.; E paditur: {…}; Objekti: “Shpërblim dëmi 

pasuror dhe jopasuror”; Objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkëlqim Mustafa, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

“Kundër vendimit të prokurorit datë 14.10.2019 Për mosfillimin e procededimit penal në lidhje 

me materialin kallëzues nr. 1716, viti 2019”. 

 

8. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shpresa Beçaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

“Ankim ndaj vendimit për pushimin e hetimeve për procedimin penal nr.485, të vitit 2018, filluar 

për veprën penale të “Ekspertimi i rremë”, e parashikuar nga neni 309 i Kodit Penal. 

 

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shpresa Beçaj dhe Shkëlqim Mustafa, caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale  

me kërkues: {…}; Persona nën hetim: {…}, {…}; Objekti:“Kërkesa për pushimin e çështjes penale 

nr.374, datë regjistrimi 08.04.2019”. 

 

10. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkëlqim Mustafa dhe Shpresa Beçaj, caktohen në 

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

me ankuese: {…}; Objekti: “Ankim ndaj vendimit të mosfillimit të procedimit penal që i përket 

kallëzimit penal nr.733, viti 2019, të nxjerrë në datë 17.05.2019, nga prokurori {…}, prokuror në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”. 

 

11. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shpresa Beçaj dhe Shkëlqim Mustafa, caktohen në 

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

me kërkues: {…}; Objekti: “Dërgim për gjykim të çështjes penale që i përket procedimit penal 

nr.27, datë 11.01.2017, të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, me të pandehur {…}, 

për akuzën penale “Mashtrimi”, parashikuar nga neni 143-3 i Kodit Penal, me viktimë të veprës 

penale, shtetasi {…}”. 

 

12. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Shpresa Beçaj dhe Shkëlqim Mustafa, caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale  

në ngarkim të të pandehurve: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}; Akuza: “Korrupsion pasiv i personave 

që ushtrojnë funksione publike, “Falsifikim i dokumentave, zhdukja dhe fshehja e dokumentave”. 
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GJYKATA E LARTË 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Albana 

Boksi (relatore), Dhimitër Lara dhe Nertina Kosova, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Lartë, çështjen gjyqësore me rekursues: {…}; Objekti: “Lejimi i 

ekstradimit të shtetasit {…}, nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Italisë”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Albana 

Boksi dhe Dhimitër Lara, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës së Lartë, çështjen gjyqësore me rekursues: {…}; Objekti: “Lejimin e ekstradimit të 

shtetasit amerikan {…} nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. 

 

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 

 
 

 

 

 


