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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. 362, datë 08.09.2022 

 

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 POGRADEC 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Luljeta Kole, caktohet në përbërje të trupit 

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

me Kërkues: {…}; I pandehur{…}, {…}, {…}; Objekti: Kërkesë për dërgimin e çështjes në gjyq; 

Akuza: Për kryerjen e veprës penale të “Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”, parashikuar 

nga neni 298/3 të Kodit Penal, etj; 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Luljeta Kole, caktohet në përbërje të trupit 

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

Paditës: {…}, etj; Të paditur: {…}, etj; Objekti: Pjestim pasurie. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Aurel Arapi, 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 278/6 i Kodit Penal. 
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2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Aurel Arapi, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të miturve në konflikt me ligjin: {…} dhe {…}; Akuza: Nenet 283/2 dhe 278/1 të Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, Entela Gjoni, caktohet në përbërje të trupit 

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

të pandehur: {…} ; Akuza:Vepër penale “Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare” (vëllait 

të tij), etj, neni 79/c dhe 278/1/3/5 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE 

KRIMIN E ORGANIZUAR  

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Artan Çupi, 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: {…}; Akuza: Kryerja e veprave 

penale të parashikuara nga nenet 298/3, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Dritan Hasani si dhe gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, Petrit Çomo, caktohen 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: {…}; Akuza: Kryerja e veprave penale të parashikuara nga nenet 283/a/2, 

283/1, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

  

1. Gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, Etleva Gjamo dhe Ligoraq 

Toshi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen administrative me Paditës: {…} E 

paditur: {…}; Objekti: Pavlefshmëri e çertifikatës të pronësisë nr.1902822 për sipërfaqen e tokës 

2137 metër katrore tokë arë pasuria 19/14 lëshuar nga {…} dhe lëshimi i çertifikatës së re të 

vërtetimit të pronësisë 10.000 m2, etj. 

 

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 Gjirokastër, çështjen administrative me Paditës: {…}.; E paditur: {…}; Objekti: Detyrimin e 

palës së paditur t’i dorëzojë paditësit sipërfaqen e tokës përcaktuar me kontratën për dhënie me 

qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit me nr.974 rep, nr.340 kol, datë 06.07.02016; 

Detyrimi i palës së paditur të paguajë dëmin e shkaktuar nga mospërmbushja në kohë e 

detyrimeve kontratore deri në përmbushjen e plotë të detyrimit. 

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

1. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Lutfije Celami (relatore), Alma Ahmeti dhe Emona 

Muçi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit 
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Korçë, çështjen çështjen penale me të pandehur: {…}, {…}, {…} , {…}; Të akuzuar për kryerjen e 

veprës penale “Ndihmë për kalimin e kufijëve në bashkëpunim”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Emona Muçi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

{…}; I akuzuar për kryerjen e veprës penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitura e 

mbetur në tentativë”; Viktima e veprës penale: Ariane Ballmer. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Alma Ahmeti, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

akuzuar për kryerjen e veprës penale “Ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufijëve”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Lutfije Celami, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

akuzuese: {…}; I akuzuar: {…}; Akuzuar: Për kryerjen e veprës penale të “Fyerjes” dhe 

“Shpifjes”, të parashikuar nga nenet 119/2 e 120/2 të Kodit Penal. 

 

5. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Alma Ahmeti (relatore), Emona Muçi dhe Lutfije 

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

Korçë, çështjen çështjen penale me të pandehur: {…}, {…}; Të akuzuar për veprën penale: 

Ndihmë për kalimi të paligjshëm të kufijve. 

 

6. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Emona Muçi (relatore), Alma Ahmeti dhe Lutfije 

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

Korçë, çështjen çështjen penale me të pandehur: {…}, {…}; Të akuzuar për veprën penale 

“Mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Prodhim dhe shitje e 

narkotikëve”. 

 

7. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Tiranë, Alma Ahmeti (relatore), Lutfije Celami dhe Emona 

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

Korçë, çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}; Objekti: Rishikim i vendimit të formës së prerë 

nr.35, datë 04.03.1997 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, i vendimit nr.110 datë 08.10.2003 

të Gjykatës së Apelit Korçë dhe i vendimit me nr.230, datë 07.05.2004 i Kolegjit Penal të 

Gjykatës së Lartë. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR  

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Florjan Kalaja dhe Anita Mici, caktohen në përbërje 

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

të pandehur: {…}, {…}; Akuza: Neni 140-25 i Kodit Penal.  

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Markelian Koça, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

Pala e interesuar: Prokuroria Pukë; Objekti: Rishikim vendimi 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: Neni 178 i Kodit Penal. 

 

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

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

Akuza: Neni 248 i Kodit Penal. 

 

5. 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 290/3 i Kodit Penal.  

 

6. 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 civile me Paditës: {…}; I paditur: 

{…}, etj; Objekti: Shpërblim dëmi (Pushim gjykimi). 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Markelian Koça, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

pandehur: {…}; Objekti: Shpërblim dëmi. 

 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Sokol Pina dhe Florjan Kalaja, caktohen në përbërje 

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

Paditës: {…}, etj; I paditur: {…}, etj; Objekti: Pjestim pasurie. 

 

9. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici dhe Markelian Koça, caktohen në përbërje 

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

Paditës: {…}; I paditur: {…}; Objekti: Kthim sendi. 

 

10. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Sokol Pina dhe Florjan Kalaja, caktohen në përbërje 

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

Paditës: {…}; I paditur: {…}; Objekti: Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme të kontratës së 

punës. 

 

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

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

Sigurim padie. 

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR  

 

1. 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: {…}; 

Akuza: Prodhim dhe shitje të narkotikëve. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Adelajda Gjuzi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

{…}; Akuza: Neni 108/a/2 i Kodit Penal. 
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3. 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: Shkatërrim i pronës nga pakujdesia.  

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Iliba Bezati, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

Objekti: Dërgim në gjyq/pushim i pjesshëm i procedimit. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Genti Dokollari dhe Laurent Fuçia, caktohen në 

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

penale me të pandehur: {…}, {…}; Akuza: Ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufirit. 

 

6. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Iliba Bezati (relatore), Genti Dokollari dhe Laurent 

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

Gjirokastër, çështjen penale me të pandehur: {…}; Akuza: Prodhim dhe shitje e narkotikëve. 

 

7. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit Vlorë, Adelajda Gjuzi dhe Iliba Bezati, caktohen në përbërje 

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

me të pandehur: {…}; Akuza: Ekspertim i rremë.  

 

8. 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: {…}; 

Akuza: Falsifikim i dokumentave. 

 

9. 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: {…}; I 

paditur: {…}; Objekti: Kundërshtim pjesërisht të vendimit të ATP. 

 

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 civile me Paditës: {…}; I 

paditur: {…}; Objekti: Pavlefshmëri titulli ekzekutiv. 

 

11. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Adelajda Gjuzi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

paditur: {…}; Objekti: Detyrim lirim dorëzim sendi. 

 

12. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Iliba Bezati, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

Të paditur: {…} Objekti: Sigurim padie.  

 

13. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Vlorë, Adelajda Gjuzi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

paditur: {…}; Objekti: Shfuqizim i vendimit të administratorit, etj (pushim gjykimi). 

  

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 civile me Paditës: {…}; I paditur: 

{…}”; Objekti: Pezullim veprimesh përmbarimore dhe sigurim padie. 
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GJYKATA E APELIT VLORË  

 

1. 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 penale me Kërkues: {…}; 

I pandehur: {…}; I akuzuar: Për kryerjen e veprës penale të “Mbajtjes pa leje dhe prodhimit të 

armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, parashikuar nga neni 278/1 i Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Irena Brahimi dhe Arben Dosti, caktohen në 

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

me Paditës: {…}; I paditur: {…}; Objekti: Zgjidhje martese dhe lënia e fëmijëve për rritje dhe 

edukim. 

 

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 dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


