
 

 

 
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. 548, datë 05.11.2020 

 

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, 94  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 RRETHIT GJYQËSOR MAT 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Olti Skrame, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: {…}; objekti: “Heqje zotësie për të vepruar”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Elisabeta Gjoni, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: {…}; objekti: “Heqje zotësie për të vepruar”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Olti Skrame, caktohet në përbërje të trupit 

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

paditës: {…}; të paditur: FAF sh.a, Përmbarues Gjyqësor {…}; objekti: “Pavlefshmëri titulli 

ekzekutiv”. 

 



4. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Arben Micko, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}, {…}; akuza: “Neni 110/2 e 278/1 të Kodit Penal”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Arben Micko, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Neni 278/1, 84, 274 të Kodit Penal”. 

 

6. Gjyqtari/ i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Xhevdet Lika, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur{…}; akuza: “Nenet 278/1/2/4, 274 dhe 84 të Kodit Penal”. 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Ardit Kuka, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Nenet 150, 238, 274 dhe 277 të Kodit Penal”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Edvan Veçani, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}{…}; akuza: “Neni 130/a/3/1 i Kodit Penal”. 

 

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Ardit Kuka (Relator), Edvan Veçani dhe 

Xhevdet Lika, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen penale me të pandehur: {…}; akuza: “Nenet 76-22, 278/1, 300/1 

dhe 301 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Rexhina Merlika, caktohet në përbërje të 

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

gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; i pandehur: {…}; 

akuza: “Neni 290/3 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Lazër Sallaku, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin; i pandehur: {…}; akuza: “Neni 248 e 25 i Kodit 

Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Lazër Sallaku, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin; i pandehur: {…}; akuza: “Nenet 130/a/1, 323/1 

dhe 150 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Rexhep Karaj dhe Murat Lleshi, caktohet në 

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



çështjen penale me të pandehur: {…} akuza për të pandehurit {…}: “Vjedhje me dhunë”, në 

bashkëpunim, parashikuar nga nenet 139 e 25 të Kodit Penal; akuza për të pandehurin {…}: 

“Vjedhje me dhunë”, në bashkëpunim dhe “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, 

parashikuar nga nenet 139 e 25 e 279 të Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Murat Lleshi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Vrasje me paramendim”, parashikuar nga neni 78/1 i Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Rexhep Karaj, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a/3 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për caktim gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.220 prot., datë 01.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me të 

pandehur: {…}; akuza: Shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor”, parashikuar nga neni 

290/4 i Kodit Penal; 

2. Kërkesës nr.225 prot., datë 14.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me të 

pandehur: {…}; akuza: “Prodhim dhe shitje të narkotikëve” dhe “Vjedhje të energjisë 

elektrike”, parashikuar nga nenet 283/2 dhe 137/1 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, Marjola Beluli, caktohet në përbërje të trupit 

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

të pandehur: {…}; akuza: “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/2 i Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për caktim gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.468 prot., datë 28.09.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; objekti: “Gjykimin e 

procedimit penal nr.1065, të vitit 2019, ndaj të pandehurit {…}, i akuzuar për kryerjen 

e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 

283/a, paragrafi i parë në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal”; 

2. Kërkesës nr.474 prot., datë 30.09.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: {…}; objekti: “Përjashtim gjyqtari”; 

3. Kërkesës nr.475 prot., datë 30.09.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

paditës: Kristina Arhile Papagjika; e paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave; objekti: 



“Detyrimin e të paditurëve të na njohin dhe kthejnë neve trashëgimtarëvve të Pilo Kol 

Duka sipërfaqen 5060 m2”; 

4. Kërkesës nr.476 prot., datë 01.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; objekti: “Gjykimin e 

procedimit penal nr.120, viti 2020, ndaj të pandehurit {…}, i akuzuar për kryerjen e 

veprave penale “Trafikim i narkotikëve”, i mbetur në tetantivë, parashikuar nga neni 

283/a, paragrafi i parë, në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal. Si dhe “Trafikimi i 

armëve dhe municionit”, parashikuar nga neni 278/a, paragrafi i parë në lidhje me 

nenin 22 të Kodit Penal”; 

5. Kërkesës nr.477 prot., datë 01.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; objekti: “Gjykimin e 

procedimit penal nr.33, të vitit 2020, ndaj të pandehurit {…}, i akuzuar për kryerjen e 

veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, në bashkëpunim, i mbetur në tentativë, 

parashikuar nga neni 283/a, paragrafi i dytë në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal”; 

6. Kërkesës nr.491 prot., datë 07.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; objekti: “Gjykimin e 

procedimit penal nr. 376, viti 2019, ndaj të pandehurit {…}, të akuzuar për kryerjen e 

veprës penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” në bashkëpunim, parashikuar nga 

neni 283, paragrafi i dytë i Kodit Penal”; 

7. Kërkesës nr.495 prot., datë 13.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

ankues{…}; i kallëzuar: {…}; objekti: “Kundërshtimi i vendimit për mosfillim të 

procedimit penal sipas kallëzimit nr.1363, datë 29.10.2019. Prishje e vendimit duke 

urdhëruar Prokurorinë Sarandë, duke kryer hetimet e nevojshme”; 

8. Kërkesës nr.496 prot., datë 15.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

paditës: {…}; e paditur: {…}, Kryesekretare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

objekti: “Shpërblim dëmi moral, biologjik dhe psikologjik, i shkaktuar nga fakti i 

paligjshëm”; 

9. Kërkesës nr.497 prot., datë 16.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

paditës{…}; e paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronës; objekti: “Detyrimin e të 

paditurve të na njohin dhe kthejnë neve trashëgimtarëve të {…}sipërfaqen 25600 m2. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, për caktim gjyqtari, si vijon:  

1. Kërkesës nr.471 prot., datë 03.09.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

të pandehur: {…}; akuza: “Neni 236/2 i Kodit Penal”; 

2. Kërkesës nr.489 prot., datë 08.09.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

të pandehur{…}; akuza: “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, parashikuar nga neni 

283/2 i Kodit Penal; 

3. Kërkesës nr.577 prot., datë 14.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

Kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet; i pandehur{…}; 

akuza: “Vrasje me paramendim”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve 

shpërthyese dhe i municionit”, parashikuar nga  nenet 78/2 e 25 dhe 278/1 të Kodit 

Penal; 



4. Kërkesës nr.594 prot., datë 22.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

Kërkues: {…}; palë e interesuar: Prokuroria Përmet; objekti: “Revokim mase 

mjekësore “Mjekim i detyruar”; 

5. Kërkesës nr.594 prot., datë 22.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

Kërkues: Prokuroria Përmet; i pandehur: {…}; akuza: “Kanosje për shkak të detyrës”, 

parashikuar nga neni 238/4 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

1. Gjyqtaret e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, Flutura Hoxha dhe Amarilda Sulaj, caktohen 

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

çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për rishikim të vendimit penal nr. 143, 

datë 26.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, Amarilda Sulaj, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, çështjen gjyqësore me 

paditës: {…}; e paditur: {…}” sh.a”; objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, për caktim gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.252 prot., datë 15.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë; objekti: “Gjykimin e 

procedimit penal me nr.75, të vitit 2020, në ngarkim të të pandehurit{…}, i akuzuar për 

kryerjen e veprës penale të “Drejtim automjeti në mënyrë të parregullt”, e parashikuar 

nga neni 291 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Ervin Sulaj dhe Eglantina Mikani, caktohen 

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

çështjen penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; të 

pandehur: {…}; akuza: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/3 i Kodit 

Penal.  

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, për caktim gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.1419 prot., datë 14.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore 

me paditës: Shoqëria “Uka{…}”; e paditur: {…}; objekti: “Pavlefshmëri titulli 

ekzekutiv”; 



2. Kërkesës nr.168 prot., datë 19.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore 

me paditës: {…}; objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE 

 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, për caktim gjyqtari, si vijon:  

1. Kërkesës nr.336 prot., datë 21.10.2020, për caktim gjyqtari në çështjen gjyqësore me 

paditës: {…}, etj.; e paditur: {…}; objekti: “Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror, etj.”. 

 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË DURRËS 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Adrian Shega (Relator), Etleva 

Gjamo dhe Ligoraq Toshi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, çështjen gjyqësore me paditës: Shoqëria 

{…}” sh.p.k; palë e paditur: {…}; objekt: “Detyrimi i të paditurit të më likuidojë faturën tatimore 

nr. 52, datë 31.05.2014 në vlerën 13.708.846 lekë”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Etleva Gjamo, caktohet në 

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

Durrës, çështjen gjyqësore me paditës: {…}, etj.; palë e paditur: {…}, {…}.; objekti: “Konstatim i 

pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 40, datë 27.05.2019, nr. 8, datë 27.05.2019, nr. 41, datë 

27.05.2019, nr. 36, datë 27.05.2019 të Këshillit Bashkiak Prrenjas, vendime të cilat kanë 

miratuar për heqjen nga fondi pyjor e kullosor të sipërfaqes për ndërtimin hec “Bushtrica 1”, e 

“Bushtrica 2”, për subjektet “Elenergji” e “Bushtrica 2017” dhe kanë miratuar dhënien në 

përdorim të sipërfaqes përkatëse”; Konstatimin e pavlefshmërisë të kontratë qeraje nr. 1765, datë 

17.06.2019 lidhur ndërmjet Bashkisë  Prrenjas si “Qiradhënës” dhe subjektit “Elenergji” sh.p.k, 

etj.”. 

 

GJYKATA E APELIT VLORË 

 

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

Gjykatës së Apelit Vlorë, për caktimin gjyqtari, si vijon: 

 

1. Kërkesës nr.455 prot., datë 13.07.2020, me paditës: Hysenj Shehu; e paditur: {…}; 

objekti: “Shpërblim dëmi”; 

2. Kërkesës nr.456 prot., datë 13.07.2020, me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë; i pandehur: {…}; akuza: “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga 

neni 248 i Kodit Penal”; 

3. Kërkesës nr.607 prot., datë 14.09.2020, me kërkuese: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier; i pandehur: {…}; akuza: “Vjedhje”, parashikuar nga neni 134/1 i 

Kodit Penal; 

4. Kërkesës nr.603 prot., datë 10.09.2020, me kërkuese: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier; objekti: “Sekuestrim i shumës në llogarinë e shtetasit {…}; 



5. Kërkesës nr.671 prot., datë 28.09.2020, me ankues: {…}i; objekti: “Kundërshtim i 

vendimit të Prokurorisë së Rrethit gjyqësor Vlorë për mosfillimin e procedimit penal 

me nr.606/2008; 

6. Kërkesës nr.627 prot., datë 17.09.2020, me paditës: {…}; e paditur: ATP Tiranë; 

objekti: “Njohje pronar (objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”); 

7. Kërkesës nr.752 prot., datë 12.10.2020, me kërkues: {…}; kundër: Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; objekti: “Prishje e vendimit datë 01.06.2020 të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë “Për mosfillimin e 

procedimit penal”, sipas materialeve të regjistruara në kallëzimin penal nr.419, datë 

18.05.2020”; 

8. Kërkesave nr.626 prot., datë 14.09.2020 dhe nr.719 prot., datë 06.10.2020 me 

ankuese: {…}; kundër: Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë; 

objekti: “Kundërshtim i vendimit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lushnjë “Për mosfillimin e procedimit penal”, i cili bën fjalë për veprën penale 

“Pastrim i produkteve të veprës penale” dhe “Falsifikim i dokumentave”, parashikuar 

nga nenet 287 e 186 të Kodit Penal”. 

9. Kërkesës nr.241 prot., datë 08.05.2020, me paditës: {…}; i paditur: {…}; persona të 

tretë: Bashkia Himarë; Kryesia e Fshatit Gjilekë; Kryesia e Fshatit Himarë; objekti: 

“Kundërshtim dhe anulim vendimi”.; 

10. Kërkesës nr.441 prot., datë 07.07.2020, me paditës: {…}; e paditur: Zyra Arsimore 

Lushnjë; objekti: “Shfuqizim i aktit administrativ”; 

11. Kërkesës nr.654 prot., datë 24.09.2020, me kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë; i pandehur{…}; akuza: “Falsifikim i dokumentave”, parashikuar nga neni 186/2 

i Kodit Penal”. 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, caktohet në përbërje të trupit 

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

person i kallëzuar: Zyra e Përmbarimit Berat; objekti: “Kundërshtim i vendimit të Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor Berat, për mosfillimin e procedimit penal të materialit të protokolluar nr.449, 

datë 24.01.2019, regjistrimin e këtij procedimi dhe kthimin e çështjes për hetim të mëtejshëm 

pranë Prokurorisë”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Miranda Andoni, caktohet në përbërje të trupit 

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

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; persona të kallëzuar: K.K.Rr.T Tiranë, {…}, 

{…}, etj.; objekti: “Pushim i çështjes penale nr.140/2018”. 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Irena Brahimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë; kallëzues{…}; objekti: Pushim i 

procedimit penal nr.107/2020. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Dritan Banushi, caktohet në përbërje të trupit 

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

{…}; persona të tretë: {…}, Përmbaruesi Gjyqësor Privat “{…}”, ZVRPP Vlorë; objekti: “Kërkesë 

për rivendosje në afat të së drejtës së padisë”. 

 



GJYKATA E APELIT SHKODËR 

 

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

Gjykatës së Apelit Shkodër, për caktimin gjyqtari, si vijon: 

 

1. Kërkesës nr.1132 prot., datë 21.08.2020, me paditës: {…}; e paditur: ATP Tiranë; 

objekti:”Ndryshim vendimi”; 

2. Kërkesës nr.1139 prot., datë 21.08.2020, me kërkues: {…}sh.p.k; objekti: “Veçimi i 

pjesës takuese”; 

3. Kërkesës nr.1146 prot., datë 21.08.2020, me paditës: {…} etj.; objekti: “Konstatimin e 

zgjidhjes së menjëhershme pa shkaqe të arsyeshme të marrëdhënies së punës”; 

4. Kërkesës nr.1136 prot., datë 21.08.2020, me kërkues: {…}objekti: “Lëshim urdhri 

ekzekutimi”; 

5. Kërkesës nr.1179 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Anullim akti 

administrativ”; 

6. Kërkesës nr.1271 prot., datë 18.09.2020, me paditës{…}; objekti: “Fitim pronësie me 

parashkrim fitues”; 

7. Kërkesës nr.1305 prot., datë 23.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Pavlefshmëri 

kontrate shitblerje”; 

8. Kërkesës nr.1057 prot., datë 15.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Pavlefshmëri 

titulli ekzekutiv”; 

9. Kërkesës nr.1307 prot., datë 23.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Pavlefshmëri 

faturash energji elektrike”; 

10. Kërkesës nr.1306 prot., datë 23.09.2020, me paditës: {…}, etj.; objekti: “Ndryshim 

vendimi”; 

11. Kërkesës nr.1138 prot., datë 21.08.2020, me paditës: {…}; objekti: “Zgjidhje martese”; 

12. Kërkesës nr.1303 prot., datë 23.09.2020, në ngarkim të të {…}; i akuzuar për kryerjen 

e veprave penale të parashikuara nga nenet 298/3-139, 25 të Kodit Penal; 

13. Kërkesës nr.1318 prot., datë 24.09.2020, me të pandehur: {…}; objekti: “Njohjen dhe 

ekzekutimin e vendimit penal të huaj”; 

14. Kërkesës nr.1304 prot., datë 23.09.2020, me të pandehur{…}; objekti: “Kërkesë për 

pushimin e procedimit penale”; 

15. Kërkesës nr.1403 prot., datë 07.10.2020, me të pandehur: {…}; objekti: “Shuarje 

dënimi”; 

16. Kërkesës nr.1262 prot., datë 17.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Ankim kundër 

pezullimit të veprimeve përmbarimore”; 

17. Kërkesës nr.1143 prot., datë 21.08.2020, me paditës; {…}; e paditur: KESH sh.a, etj.; 

objekti: “Konstatimin e faktit të diskriminimit”; 

18. Kërkesës nr.1175 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Njohje pronar”; 

19. Kërkesës nr.1176 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; objekti: “Njohje pronar”; 

20. Kërkesës nr.1177 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; e paditur: {…}objekti: 

“Njohje pronar”; 

21. Kërkesës nr.1173 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; e paditur:ZVRPP Shkodër: 

objekti: “Kundërshtim vendimi”; 

22. Kërkesës nr.1252 prot., datë 17.09.2020, me paditës: {…}; e paditur: BKT-Kukës; 

objekti: “Pavlefshmëri kontrate”; 



23. Kërkesës nr.1309 prot., datë 23.09.2020, me paditës: {…}; e paditur: OST Tiranë; 

objekti: “Kthim shume”; 

24. Kërkesës nr.1308 prot., datë 23.09.2020, me paditës{…}; e paditur: OST Tiranë; 

objekti: “Detyrim page”; 

25. Kërkesës nr.1353 prot., datë 30.09.2020, me paditës: {…}; të paditur: Ministria e 

Zhvillimit të Ekonomisë, Gjon Tanushi, etj.; objekti: “Njohje pronar”; 

26. Kërkesës nr.935 prot., datë 10.07.2020, me kërkues: {…}; persona nën hetim: {…}; 

objekti: “Pushimi i çështjes”; 

27. Kërkesës nr.1131 prot., datë 21.08.2020, me të pandehur: {…}; akuza: “Neni 90/2-25 

i Kodit Penal”; 

28. Kërkesës nr.1330 prot., datë 28.09.2020, i pandehur: {…}; akuza: “Neni 283/1 i 

Kodit Penal”; 

29. Kërkesës nr.1181/1 prot., datë 02.10.2020, e pandehur: {…}; akuza: “Neni 248 i 

Kodit Penal”; 

30. Kërkesës nr.1402 prot., datë 07.10.2020, të pandehur: {…}; akuza: “Neni 134/2 i 

Kodit Penal”. 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

“Neni 88/1-25 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me të pandehur: {…}; 

akuza: “Neni 285/a-25 të Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Florjan Kalaja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me të pandehur: {…}; 

akuza: “Përndjekje”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit, Durrës, Desart Avdulaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me të pandehur: {…}, 

etj.; akuza: “Nenet 284/2 dhe 278/1/3 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

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

Gjykatës së Apelit Durrës, për caktimin gjyqtari, si vijon: 

 

1. Kërkesës nr.387/2 prot., datë 08.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 

2. Kërkesës nr.640 prot., datë 14.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Përjashtim 

gjyqtari”; 

3. Kërkesës nr.619 prot., datë 09.09.2020, me kërkues: {…}”; objekti: “Përjashtim 

gjyqtari”; 

4. Kërkesës nr.292/1 prot., datë 01.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 



5. Kërkesës nr.710 prot., datë 30.09.2020, me paditës: {…}.; person i interesuar: 

Komanda e Forcës Tokësore; objekti: (“Detyrim për shpërblim dëmi”) Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari; 

6. Kërkesës nr.707 prot., datë 30.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Rishikimin e 

vendimit nr.10-2015-820 (336), datë 14.04.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës”; 

7. Kërkesës nr.715 prot., datë 30.09.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, ZVRPP 

Durrës; objekti: “Pavlefshmëri titulli ekzekutiv”; 

8. Kërkesës nr.716 prot., datë 30.09.2020, me paditëse: {…}; të paditur: {…} etj.; me 

objekt: “Pjestim pasurie”; 

9. Kërkesës nr.713/1 prot., datë 30.09.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, ZVRPP 

Durrës, etj.; objekti: “Kërkim sendi”; 

10. Kërkesës nr.289 prot., datë 19.03.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Mashtrimi”, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal”; 

11. Kërkesës nr.288 prot., datë 19.03.2020, në ngarkim të të pandehurve: {…}, {…}; të 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë 

funksione publike”, parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal”; 

12. Kërkesës nr.330/1 prot., datë 01.09.2020, në ngarkim të të pandehurve: {…}.; 

objekti: “Dërgimin e çështjes për gjykim”; 

13. Kërkesës nr.680 prot., datë 22.09.2020, në ngarkim të të pandehurve: {…}; të 

akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 143/2, 189/2, 298/3 

të Kodit Penal; 

14. Kërkesës nr.473/1 prot., datë 23.07.2020, me kërkues{…}; objekti: “Shuarje dënimi”; 

15. Kërkesës nr.700 prot., datë 29.09.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Prodhimi e shitja e narkotikëve”, parashikuar nga neni 

283/1 i Kodit Penal; 

16. Kërkesës nr.702 prot., datë 29.09.2020, në ngarkim të të pandehurve: {…}, Rubin 

{…}; të akuzuar për kryerjen e  veprës penale: “Vjedhje”, e kryer në bashkëpunim, 

parashikuar nga neni 134/3 i Kodit Penal; 

17. Kërkesës nr.709 prot., datë 30.09.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Prodhimi e shitja e narkotikëve”, parashikuar nga neni 

283/1 i Kodit Penal; 

18. Kërkesës nr.719 prot., datë 01.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; akuzuar 

për kryerjen e veprave penale: “Vjedhje”, e mbetur në tentativë dhe “Kundërshtim i 

punonjësit të policisë së rendit publik”, parashikuar nga nenet 134/2-22 dhe 236/2 të 

Kodit Penal; 

19. Kërkesës nr.720 prot., datë 01.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; akuzuar 

për kryerjen e veprave penale: “Vjedhje me dhunë” dhe “Mashtrimi”, parashikuar nga 

nenet 139-25 dhe 143 të Kodit Penal; 

20. Kërkesës nr.721 prot., datë 01.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, 

parashikuar nga neni 100/2 i Kodit Penal; 

21. Kërkesës nr. 749 prot., datë 07.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar 

për kryerjen e veprave penale: “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt” dhe 

“Mosbindja ndaj urdhrit të policisë së rendit publik”, parashikuar nga nenet 291 dhe 

242 të Kodit Penal; 



22. Kërkesës nr.613 prot., datë 08.09.2020, me ankues: {…}; objekti: “Shfuqizimi i 

vendimit të mosfillimit të procedimit penal”; 

23. Kërkesës nr.676 prot., datë 22.09.2020, në ngarkim të të pandehurve: {…}; të 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Kultivim i bimëve narkotike”, parashikuar nga 

neni 248 i Kodit Penal”; 

24. Kërkesës nr.796 prot., datë 20.10.2020, me kërkuese: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari” (Kundërshtim veprimesh përmbarimore); 

25. Kërkesës nr.779 prot., datë 16.10.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Rishikim 

vendimi”; 

26. Kërkesës nr.780 prot., datë 16.10.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 

27. Kërkesës nr.701/1 prot., datë 12.10.2020, me kërkues: “{…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 

28. Kërkesës nr.176/1 prot., datë 01.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 

29. Kërkesave nr.248 prot., datë 05.03.2020 dhe nr.717 prot., datë 30.09.2020, me 

paditës: {…}e paditur: {…}Kërkesës nr.794 prot., datë 19.10.2020, në ngarkim të të 

pandehurve: {…}; akuza: Nenet 283/2, 242, 305/b të Kodit Penal; 

30. Kërkesës nr.677 prot., datë 22.09.2020, me kallëzues: {…}; person i interesuar: {…} 

objekti: “Pushimi i çështjes penale”; 

31. Kërkesës nr.691 prot., datë 25.09.2020, me të pandehur: {…}; objekti: “Dërgimi i 

çështjes për gjykim”; 

32. Kërkesës nr.692 prot., datë 25.09.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; akuza: 

“Prodhimi e shitja e narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal; 

33. Kërkesës nr.714 prot., datë 30.09.2020, në ngarkim të të pandehurës: {…}; akuza: 

“Shpifje”, parashikuar nga neni 119/1 i Kodit Penal; 

34. Kërkesave nr.219 prot., datë 26.02.2020 dhe nr.708 prot., datë 30.09.2020, në 

ngarkim të të pandehurit: {…}; akuza: “Neni 309/1 i Kodit Penal”; 

35. Kërkesës nr.742 prot., datë 07.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; akuza: 

“Kultivim i bimëve narkotike” dhe “Prodhimi e shitja e narkotikëve”, parashikuar nga 

nenet 284/1 dhe 283/1 të Kodit Penal; 

36. Kërkesës nr.806 prot., datë 23.10.2020, në ngarkim të të pandehurit: {…}; objekti: 

“Dërgimin e çështjes për gjykim”; 

37. Kërkesës nr.92/1 prot., datë 01.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”; 

38. Kërkesës nr.713 prot., datë 30.09.2020, me paditës {…}; të paditur {…}, {…} etj.; 

objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, caktohet në përbërje të trupit 

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

Shoqëria tregtare {…}.; objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Fuat Vjerdha, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

“Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 



3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen penale me të pandehur: 

{…}; akuza: “Nenet 283, 242 dhe 300 të Kodit Penal”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Fuat Vjerdha, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

“Mosfillimi i procedimit penal”. 

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

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

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

 

1. Kërkesës nr. 635 prot., datë 10.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore në ngarkim të të pandehurit{…}; i akuzuar për kryerjen e veprës 

penale: “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt”; 

2. Kërkesës nr.583 prot., datë 28.05.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore në ngarkim të të pandehurit: {…}; kallëzuese: {…}; i akuzuar për 

kryerjen e veprës penale: “Falsifikim i vulave, stampave dhe formularëve”; 

3. Kërkesës nr.1011 prot., datë 18.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar për kryerjen e veprës 

penale: “Kultivimi i bimëve narkotike”, “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve 

luftarake dhe municionit”; 

4. Kërkesës nr.915 prot., datë 31.08.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me kërkues: {…}; objekti: “Kundër vendimit të prokurorit për 

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

5. Kërkesës nr.634 prot., datë 08.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me ankues: Personi fizik {…}; objekti: “Ankim ndaj vendimit për 

mosfillimin e procedimit penal”; 

6. Kërkesës nr.632 prot., datë 08.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore në ngarkim të të pandehurit: {…}; i akuzuar për kryerjen e veprës 

penale: “Vetëgjyqësi”; 

7. Kërkesës nr.759 prot., datë 08.07.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

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

{…}; objekti: “Ndryshimin e vendimit nr.137, datë 07.04.1994 të Komisionit për 

Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ish Pronarëve, për pikën 1”; 

8. Kërkesës nr.797 prot., datë 17.07.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: paditës {…}; e paditur: {…}; objekti: “Anullim 

akti administrativ vendimi nr.1423, datë 22.09.2019, etj.”; 

9. Kërkesës nr.917 prot., datë 02.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: paditës {…}, {…}k; i paditur: {…}; objekti: 

“Sigurim padie”; 

10. Kërkesës nr.918 prot., datë 04.09.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

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

{…}; të paditur: {…}, etj.; objekti “Konstatim pavlefshmëri absolute kontrate, 

etj.”; 



11. Kërkesës nr.768 prot., datë 14.07.2020, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: paditës {…}; i paditur: {…}; objekti: “Detyrim 

pagim vlere qiraje, etj.”. 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Marie Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”. 

 

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

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

akuza: “Vetëgjyqësi”. 

3. 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 penale me të 

pandehur: {…}, {…}; akuza: “Vjedhje në bashkëpunim”. 

 

4. 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 penale me 

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; persona nën hetim: 

{…}; objekti: “Pushimin e procedimit penal nr.477, datë 20.12.2019, për personin nën 

hetim {…}{…}, si i dyshuar për kryerje e veprës penale “Kontrabandë nga punonjës që 

lidhen me veprimtarinë doganore”. 

 

5. Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Marie Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur{…}; akuza: “Vjedhje me dhunë”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Marie Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Heqje e paligjshme e lirisë”; “Drejtim i automjeteve në mënyrë 

të parregullt”. 

 

8. 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 penale me të 

pandehur: {…}; akuza: “Përndjekje”, “Përdorim me keqdashje të thirrjeve telefonike”. 

 

9. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; akuza: “Dhunë në familje”. 

 

10. 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 penale me të 

pandehur: {…}; akuza: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 



 

11. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi, caktohet në përbërje të trupit 

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

paditës: {…}; i paditur: {…}; person i tretë: “Përmbarues gjyqësor {…}; objekti: 

“Shpërblim dëmi”. “Sigurim padie”. 

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Nazmi Troka, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen gjyqësore me paditës: {…}; të 

paditur: {…}; objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari” (Dhënie autorizimi për të dalë jashtë 

shtetit për fëmijët e mitur). 

 

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

për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen gjyqësore me ankues: {…}; objekti: 

“Kundërshtim vendimi për mosfillimin e çështjes penale” 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Laurent Fuçia, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale me të  pandehur: {…}; 

objekti: “Kërkesë për pushimin e çështjes penale”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Nazmi Troka, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen  penale me të pandehur: {…}; 

akuza: “Ngacmim seksual”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Laurent Fuçia, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

objekti: “Pushim procedimi penal”. 

 

6. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Klodiana Gjyzari (Relatore), Engert Pëllumbi dhe 

Skënder Damini, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, çështjen  penale me te pandehur: {…}: akuza: “Vrasje në lidhje me një krim 

tjetër”, etj. 

 

GJYKATA E APELIT TIRANË 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Arta Duka dhe Dritan Hasani, caktohet në përbërje të 

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

kërkues: {…}; person i tretë: {…} sh.p.k, etj.; objekti: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Arta Duka dhe Dritan Hasani, caktohet në përbërje të 

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

kërkues: {…}; person i tretë: {…}, etj.; objekti: “Rishikim vendimi”. 

 



3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Tiranë, çështjen gjyqësore me të pandehur: {…}; 

person i interesuar: {…}; objekti: “Kundërshtim vendim të prokurorisë”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Kalaja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Kalaja, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Administrative të Apelit, çështjen gjyqësore me kërkuese: 

{…}; objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

GJYKATA E LARTË 

 

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

nr.2365 prot., datë 13.10.2020 së Gjykatës së Lartë, për caktimin e dy gjyqtarëve, në 

dy çështje penale që kanë të bëjnë me marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e 

huaja, si vijon:  

 

1. Për çështjen gjyqësore me rekursues: Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë; 

objekti: “Shqyrtimi i kërkesës së ardhur nga Ministria e Drejtësisë me shkresën 

nr.230/26 prot., datë 08.10.2018, që i ka dhënë rrugë vijimit të procedurave të 

ekstradimit nga Republika e Shqipërisë për në Republikën e Italisë të shtetasit 

shqiptar {…}”; 

2. Për çështjen gjyqësore me rekursues: {…}; objekti: “Lejimi i ekstradimit në Gjermani 

të shtetasit {…}”. 

 

 

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 

 


