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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. 263, datë 25.06.2021 

 

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.115/2019 “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 KUKËS 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Aulon Pashaj, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a/4 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, caktohet në përbërje të trupit 

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

Kërkues: {…}; I pandehur: {…}; Objekti: “Kërkesë për dërgim çështje në gjyq”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Aulon Pashaj dhe Enkeleda Dalipi, caktohen 

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

çështjen penale me Kërkues: Prokuroria; I pandehur: {…}; Objekti: “Kërkesë për dërgim çështje në 

gjyq”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 
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1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 78-22 e 278/1, 278/3 të Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, Flutura Hoxha, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}, etj.; Akuza: “Nenet 139-25 dhe 134/2 të Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 78/2-22 e 278/1; I pandehur: {…}; Akuza: “Neni 305/b/1 i Kodit 

Penal”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Besmir Stroka, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…} dhe {…}; Akuza: “Neni 140-25 i Kodit Penal”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, caktohet në përbërje të trupit 

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

mituri në konflikt me ligjin: {…}; Akuza: “Nenet 283/2, 278/2 dhe 278/3 të Kodit Penal”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Besmir Stroka, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 78/1-22 e 278/1 dhe 84 i Kodit Penal”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, Flutura Hoxha, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 79/dh e 25 e 278/1; I pandehur: {…}; Akuza: “Neni 300/1 i Kodit 

Penal”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, caktohet në përbërje të trupit 

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

pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 78/1 e 25 e 278/1 të Kodit Penal”. 

 

9. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

Ankues: {…}; Objekti: “Kundërshtimin e vendimit “Për mosfillimin e procedimit penal”, datë 

30.04.2021 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë që i përket kallëzimit penal nr. {…}, datë 

16.11.2018”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, Elsa Ulliri, caktohet në përbërje të trupit 

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

Kërkues: {…}; Objekti: “Kërkesë për gjykimin e procedimit penal nr.65 viti 2020 në ngarkim të të 
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miturit në konflikt me ligjin {…}, akuzuar për veprën penale “Prodhim dhe shitje narkotikësh”, 

parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, Luljeta Kolonja, caktohet në përbërje të 

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

me të pandehur: {…}, {…}; Akuza: “Neni 191/3 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, Ersida Bajgora, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me 

Paditëse: {…}; I paditur: {…} Tiranë; Objekti: “Shpërblim dëmi”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, Saemira Hila, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me 

Paditës: {…}; E paditur: Shoqëria “{…}”; Objekti: “Zbatim marrëveshje”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, Miranda Nakaj, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me 

Paditës: {…}, etj.; Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

  

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Ligoraq Toshi, caktohet në 

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

Gjirokastër, çështjen civile me Paditës: {…}, etj.; Të paditur: {…}, etj.; Persona të tretë: {…}, etj.; 

Objekti: “Sigurimi i padisë duke urdhëruar sekuestrimin e dosjes gjyqësore, etj.” 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË 

  

1. 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 

Tiranë, çështjen civile me Paditës: {…}; Të paditur: {…}, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Tiranë; Objekti: “ Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror, etj.” 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË DURRËS 

  

1. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Elvana Çiçolli, caktohet në 

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

Durrës, çështjen civile me Paditës: Bashkia Elbasan; E paditur: {…}; Objekti: “Pavlefshmëri e 

vendimit gjyqësor nr.763, datë 28.07.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 

marrë formë të prerë në datën 10.11.2017. Ripërtëritje e këtij vendimi gjyqësor duke hequr 

shënimin “Vendimi ka marrë formë të prerë”.  
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GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN 

E ORGANIZUAR  

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Migena Laska, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, çështjen penale me të pandehur: {…}, {…}, {…}, etj.; Akuza: “Nenet 283/a/1-

22, 28/4, 333/a/2, 334/1, 278/2 dhe 280 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR  

 

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

Gjykatës së Apelit Shkodër si vijon: 

 

1.1 Kërkesës nr. 2734 prot., datë 09.06.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me kërkues: {…}Shkodër; Objekti: “Përjashtim gjyqtari”; 

1.2 Kërkesës nr. 971 prot., datë 25.05.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: {…}; akuza: “Neni 248 i Kodit Penal”. 

1.3 Kërkesës nr. 1000 prot., datë 27.05.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me paditës: {…}; I paditur{…} ; Objekti: “Lirim dorëzim trualli”. 

1.4 Kërkesës nr. 1185 prot., datë 18.06.2021, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: {…} ; akuza: “Neni 283/1 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 130/a/4 i Kodit Penal. 

 

3. 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: 

Nenet 278/1 e 84 të Kodit Penal. 

  

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

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

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

“Fshehja e të ardhurave” dhe “Mospagim i taksave dhe tatimeve”, parashikuar nga nenet 180/1 

dhe 181 të 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 penale me të  pandehur: {…}, etj.; 

Akuza: Nenet 186-25,248, 259-25. 

 

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 gjyqësore me Kërkues: {…}; 

Objekti: “Mosfillimi i procedimit penal”. 
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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 civile me Paditëse: {…}; Përmbaruesi: 

{…}; Person i tretë: {…}; Objekti: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

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

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen gjyqësore me Kërkues{…}; Kundër{…}; 

Objekti: “Dërgimin në gjyq për caktimin ndaj shtetasit {…} të masës mjeksore, mjekim i 

detyrueshëm spitalor që parashikohet nga neni 46/2 i Kodit Penal. Pushimin e procedimit penal 

nr.802, datë 29.08.2020, në  ngarkim të shtetasit {…}, parashikuar nga nenet 130/a/4, 150 dhe 151 

të Kodit Penal”. 

 

2. 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 gjyqësore me Kërkues: {…}; Objekti: 

“Kërkesë për përjashtim gjyqtarësh”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi 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: “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura”; “Ngacmim seksual”. 

 

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 gjyqësore me kërkues: {…}; objekti: 

Shuarje mase sigurimi. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Genti Shala, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

Subjekti i interesuar: {…}; Objekti: “Detyrim shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror, etj.; Ndërhyrës 

kryesor: paditës {…}, {…}, Ganxhe Lukaj; I paditur: OST; Objekti i shqyrtimit: “Ankim ndaj 

pezullimit të gjykimit”. 

 

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 civile me Paditës: {…}; E paditur: {…}; 

Objekti: “Zgjidhje martese dhe rregullimi i pasojave”. 

 

 GJYKATA E APELIT VLORË  

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen  gjyqësore me Ankues: {…}; Kundër: 
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{…}; Objekti: “Ankim kundër vendimit nr.26 prot., datë 08.02.2021 të prokurorit për mosfillimin e 

kallëzimit penal nr.69, datë 08.01.2021”. 

 

2. 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: {…}; Kundër: 

{…}; Objekti: “Ankim kundër vendimit nr.24 prot., datë 05.02.2021 të prokurorit për mosfillimin e 

kallëzimit penal nr.45, datë 12.01.2021”. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT  

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Sonjela Voskopi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Konstatimi i pavlefshmërisë absolute së Aktit të Marrjes së Tokës 

në pronësi, etj.” 

 

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E 

ORGANIZUAR  

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi dhe gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, 

Ridvan Hado, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, çështjen penale me të pandehur: 

{…}; Akuza: “Nenet 283/a/2, 333/a/2 të 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 

 


