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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_____._____.2022 

VENDIM 

 

Nr. 124, datë 01.04.2022 

 

PËR 

CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË 

VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË 

FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

 

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

Republikës së Shqipërisë, në nenet 2, 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 LEZHË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Arbër Çela, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Neni 277 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi dhe Arbër Çela, caktohen 

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

çështjen penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 283/2 dhe 278/1 të Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi dhe Arbër Çela, caktohen 

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

çështjen penale me të pandehur: {…} dhe {…}; Akuza: “Neni 278/6 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË 
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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 Sarandë, çështjen 

penale me të pandehur: {…} ; Akuza: “Neni 139 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

  

1. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, Ema Shaholli, caktohet në 

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

Parë Gjirokastër, çështjen gjyqësore me Paditës: {…}; Të paditur: {…}, etj.; Objekti: 

“Pavlefshmëri (relative) e pjesshme e aktit administrativ leje zhvillimi nr.8, datë 13.07.2021 

dhe leja e ndërtimit e lëshuar për shkak të saj për mbivendosje me lejen ndërtimore të paditësit 

nr.119, datë 06.12.2010 duke përjashtuar pronën ku po ndërton paditësi nga ndërtimi i palëve 

të paditura {…}, {…} sh.p.k. Sigurim padie, etj.”  
 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT  

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apelit, çështjen gjyqësore me Paditës{…}; 

Të paditur{…}, {…}; Objekti: “Anulimin e vendimit nr.47, datë 09.03.2016 të Komisionit 

Rajonal të Ankimit Berat, etj.” 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

Të paditur: {…}, {…}; Person i tretë: {…}; Objekti: “Konstatimin si një akt absolutisht të 

pavlefshëm të urdhrit të Regjistruesit të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Tiranë, etj.” 

 

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

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

I paditur: {…}, {…}; Ndërhyrës kryesor{…}; Objekti: Shpallja e pavlefshmërisë ligjore të 

pjesshme të aktit administrativ {…}, datë 10.02.1996 dhënë në favor të paditëses {…}. Kthimin e 

saj në pronësi shtet; 

 

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

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

I paditur: {…}; Objekti: “Kthimi në vendin e mëparshëm të punës si Avokat Shteti pranë 

ZVASH Vlorë, si pasojë e pavlefshmërisë së urdhrit nr.39, datë 16.05.2013 të Avokatit të 

Përgjithshëm të Shtetit “Për marrjen e masës disiplinore “Shkarkimi nga detyra”, etj.” 

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Sokol Pina, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

{…}; Objekti: Pjestim pasurie në bashkëpronësi”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Sokol Pina, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me Paditës: {…}; E paditur: 
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{…}; Objekti: “Kundërshtimin e aktit administrativ vendimit nr.346, datë 07.02.2019 të ATP-së 

Tiranë”. 

 

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

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

{…}, {…}; Akuza: “Trafikimi i narkotikëve”, në bashkëpunim, mbetur në tentativë”. 

 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Sokol Pina (relator), Enton Dhimitri dhe Irena 

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

Korçë, çështjen penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Kanosje për shkak të detyrës”; 

“Keqpërdorimi i thirrjeve telefonike”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Sokol Pina dhe Enton Dhimitri, caktohen 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”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, 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 Gjirokastër, Irena Brahimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

akuzues; {…}; I akuzuar: {…}; Objekti: “Dëmtime të tjera me dashje”. 

 

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

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

{…}; Akuza: “Vjedhje”. 

 

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri (relator), Sokol Pina dhe Irena 

Brahimi, caktohen 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 

kufirit”. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR  

 

1. 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  civile me Paditës: {…}, etj.; 

Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Detyrim për kthim pasurie”. 

 

2. 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: “Neni 137/1 i Kodit Penal”. 
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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: “Nenet 284/2, 278/3, 283/2 të Kodit Penal”. 

  

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR  

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Margarita Buhali, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}; E 

paditur: {…}; Objekti: “Kundërshtim pjesërisht të vendimit të ATP-së”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}; Të 

paditur: {…}, {…}; Objekti: “Pavlefshmëri kontrate sipërmarrje”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

paditur: {…}; Objekti: “Kthim shume, sigurim padie, etj.” 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Genti Dokollari, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen gjyqësore me Kërkues: 

{…}; Objekti: “Rishikim vendimi civil”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

paditur: {…}, Tiranë; Objekti: “Pavlefshmëri akt ekspertimi mjeko-ligjor”.  

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}, etj.; 

Të paditur: {…}, etj; Objekti: “Pavlefshmëri e vendimit nr.102, datë 23.05.2001 i KKKP-së”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Margarita Buhali, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}; Të 

paditur: {…}, {…}, etj.; Objekti: “Njohje pronar”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Genti Dokollari, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}, etj.; 

Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pushim cenimi në pronësi, etj.” 

 

9. Gjyqtarwt e Gjykatës së Apelit Vlorë, Margarita Buhali dhe Genti Dokollari, caktohen në 

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

penale me të pandehur: {…}; Akuza: “Vrasje në rrethana cilësuese, etj.” 

 

10. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Genti Dokollari, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

{…}; Akuza: “Falsifikimi i dokumenteve”. 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 
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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 penale me të pandehur: 

{…}; Akuza: “Neni 127 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Valbona Vata, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me Paditës: {…}; Të 

paditur: {…}, {…}; Objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Valbona Vata, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me Paditës: {…}; Të 

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pavlefshmëri e kontratave të shitjeve”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Tonin Sterkaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me Paditës: {…}, etj.; E 

paditur: {…}; Objekti: “Përmbushje detyrimi që rrjedh nga kontrata”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Tonin Sterkaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me Paditës: {…}, etj.; E 

paditur: {…} Objekti: “Detyrim për shpërblimin e dëmit pasuror dhe jopasuror”. 

 

6. 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 186/4 dhe 238/3 të Kodit Penal”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Valbona Vata, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

etj.; Akuza: “Nenet 248, 186/3 dhe 199/a/3 të Kodit Penal”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Tonin Sterkaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

etj.; Akuza: “Neni 283/2 i Kodit Penal”. 

 

9. 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: 

{…}, etj.; Akuza; “Neni 283/3 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 
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ZËVENDËSKRYETARI 

 

 


