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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 

Nr._________, Prot.                                                                        Tiranë, më_____._____.2021 

 

VENDIM 

Nr. 403, datë 22.09.2021 

 

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 Procedurave Administrative, në nenet 2, 

89 e 97/3 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, në 

nenin 170/1 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar,  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 KRUJË 

 

1. Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave së Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Krujë si vijon: 

 

1.1 Kërkesës nr. 208 prot., datë 30.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: I pandehur: {…}; akuza: “Mashtrim me pasoja të rënda, parashikuar 

nga neni 143/3 i Kodit Penal”; 

1.2 Kërkesës nr. 239, prot., datë 09.08.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Kërkues: {…}; objekti: “Përjashtim gjyqtari”; 

1.3 Kërkesës nr. 240, prot., datë 09.08.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Kërkues: {…}; objekti: “Përjashtim gjyqtari”; 

1.4 Kërkesës nr. 519, prot., datë 10.09.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Kërkues: Prokuroria Krujë; objekti: “Pushimin e çështjes penale në 

ngarkim të shtetasit {…} regjistruar për veprën penale të “Rrëmbimit ose mbajtjes peng të 

personit”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 109-25 i Kodit Penal. Shuarjen e 

masës së sigurimit personal nr.330, datë 30.12.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Krujë në ngarkim të shtetasit {…}”; 
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2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Artan Çupi dhe Rexhep Karaj, caktohen në 

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

çështjen penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Proshim dhe shitja e narkotikëve”, “Nxitje për 

përdorimin e drogës”, “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Drejtim mjeti në mënyrë të parregullt”, 

parashikuar nga nenet 283/1, 286/1, 114/2 dhe 291 të Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Suela Lika, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese” dhe “Mbajtja pa leje të armëve 

luftarake dhe të municionit”, parashikuar nga neni 79/dh dhe 278/1 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

 

1.  Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë si vijon: 

 

1.1 Kërkesës nr. 1482 prot., datë 08.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: Paditës: {…}, i paditur: {…}, objekti: “Zbatim marrëveshje”; 

1.2 Kërkesës nr. 1632, prot., datë 29.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: Kërkues {…}, objekti: “Heqje zotësie për të vepruar. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË 

  

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Sokol Ibi, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

çështjen civile me Paditës: Përmbarues Gjyqësor Privat {…}; Të paditur: {…}, Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë; Objekti: “Marrjen e masës së sigurimit të padisë duke 

urdhëruar sekuestrimin e akteve të dosjes administrative me palë paditëse {…}; i paditur 

Përmbarues Privat {…}, objekti: “Anullim akti administrativ”, etj.”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË DURRËS 

  

1. Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave së Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës si vijon: 

 

1.1 Kërkesës nr. 229 prot., datë 02.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Paditës: {…}, etj.; I paditur: Subjekti {…}” sh.p.k; Objekti: “Detyrimin 

e palës së paditur të shpërblejë dëmin ekonomik nga kontrata nr.2932/3 prot., datë 

01.02.2017, me objekt: “Ndërtimi i linjës së ujësjellësit nga Burimi i Ujit në Galerinë 

1070 deri në depo uji Varovë Skroskë, Prrenjas”; 

1.2 Kërkesës nr. 228, prot., datë 02.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Paditës: {…}, etj.; Të paditur: {…}, pranë Ministrisë së Finanacave 

Tiranë, {…}, etj.; Objekti: “Pavlefshmëri absolute e aktit administrativ kontratë shitje 

nr.345 Rep dhe nr.59 kol, datë 04.02.2004, shitje trualli dhe kontrata nr.1936 rep, nr.247 

kol, datë 25.02.2002 për shitje objekti, etj.”; 

1.3 Kërkesës nr. 275, prot., datë 19.07.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen gjyqësore 

që iu përket palëve: Paditës: {…}, {…}; Të paditur: Gjykata  Administrative e Shkallës së 

Parë Durrës, Këshilli i Lartë Gjyqësor; Objekt: “Shfuqizimin e aktit administrative nr. 

1712/2 prot, datë 21.05.2020 të  Këshillit të Lartë Gjyqësor. Detyrimin e të paditurve të 

na paguajnë ne paditësave me pagë në masën 75 % të pagës aktuale të gjyqtarit të 

Gjykatës  Administrative të Shkallës së Parë Durrës, duke filluar kjo pagesë nga data 

01.01.2019”. 
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GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri, 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”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Valdete Hoxha, 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”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Valdete Hoxha, 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”; “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, 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”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Ridvan Hado, 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”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri, 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”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

Akuza: “Trafikim i të miturve”; “Kultivim i bimëve narkotike”, etj. 

 

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: 

“Vrasje me dashje”. 

 

9. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Ridvan Hado, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

Akuza: “Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve”. 

 

10. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elona Toro, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

“Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt”.   

 

11. 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 çështjen civile me Paditës: {…}; Të 

paditur: {…}, etj.; Person i tretë: {…}, {…}; Objekti: “Kërkesë për pushimin e gjykimit”. 

 

12. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Ridvan Hado dhe Edlira Petri, caktohen në përbërje të 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Vjedhje”. 
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13. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Valdete Hoxha dhe Ridvan Hado, caktohen në 

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

me të pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik”; 

“Prishje e qetësisë publike”. 

 

14. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri dhe Valdete Hoxha, caktohen në përbërje 

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

pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Kanosje për të  mos kallëzuar”; “Kundërshtim i punonjësit që kryen 

një detyrë shtetërore ose një shërbim publik”. 

 

15. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Edlira Petri (relatore), Elona Toro dhe Elbana Lluri, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, 

çështjen penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së 

rendit publik” dhe “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt”. 

 

16. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Valdete Hoxha, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me Paditës: {…}; I paditur: 

{…}; Objekti: “Kthim aktesh”. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR  

 

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  gjyqësore me Kërkues: {…}; Objekti: 

“Sqarim interpretim vendimi”.  

 

GJYKATA E APELIT TIRANË  

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Korçë, Arta Duka (relatore), Dritan Hasani dhe Sonjela 

Voskopi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, çështjen  penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 

248 i Kodit Penal”. 

 

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 

 
        


