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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. 438, datë 27.10.2022 

 

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 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 

gjyqësore me Kërkues: {…}; I pandehur: {…}; Objekti: Kërkesë për gjykimin e çështjes; 

Akuza: Neni 100/2 dhe 130/a/1 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Shkëlzen Liçaj, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}; Të pandehur: {…}; Objekti: Dërgim në gjyq. 
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2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Shkëlzen Liçaj, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}; Të pandehur: {…}; Objekti: Dërgim në gjyq; 

Akuza: Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit – 298/1 i Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Dejvi Çelçima, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor; Të pandehur: {…}, etj; 

Objekti: Dërgim në gjyq; Akuza: Prodhim dhe shitje e narkotikëve-283/1 i Kodit Penal. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Dejvi Çelçima, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor; Të pandehur: {…}; 

Akuza: Prodhim dhe shitje e narkotikëve-283 i Kodit Penal. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Shkëlzen Liçaj, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me të pandehur{…}; Objekti: Dërgim në gjyq. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Dejvi Çelçima, caktohet në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 

çështjen gjyqësore me të pandehur: {…}; Objekti: Rivlerësim mase mjekësore. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR BERAT 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, Arjeta Lika, caktohet në përbërje të 

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

gjyqësore me Kërkues: {…}; Akuza: “Marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me të 

mitur”. 

 

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 gjyqësore me Kërkues: {…}, etj; I pandehur: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}; 

Objekti: Kërkesë për dërgimin e çështjes në gjyq; Akuza: “Trafikim i narkotikëve” e kryer 

në bashkëpunim dhe “Moskallëzim krimi” parashikuar nga neni 283/a/2 dhe 300 të Kodit 

Penal’. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Gentiana Shukullari, caktohet në 

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

Pogradec, çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}, etj; Objekti: Kërkesë për pushimin e 

procedimit penal nr.276 datë 16.07.2021, regjistruar për veprën penale të parashikuar nga 

neni 134/1 të Kodit Penal. 
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3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Ervin Sulaj, caktohet në përbërje të 

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

çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}, etj; I pandehur: {…}, {…}, {…}; Objekti: Kërkesë 

për dërgimin e çështjes në gjyq; Akuza: “Trafikim i narkotikëve” në bashkëpunim, 

parashikuar nga neni 283/a.prg.2 të Kodit Penal dhe “Kalim i paligjshëm i kufirit” 

parashikuar nga neni 297 të Kodit Penal. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Gentiana Shukullari, caktohet në 

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

Pogradec, çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}, etj; I pandehur: {…}; Objekti: Kërkesë 

për dërgimin e çështjes në gjyq; Akuza: “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e 

armëve të ftohta” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” parashikuar nga neni 279/1 

dhe 283/2 të Kodit Penal. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Luljeta Kole (relatore), Ervin Sulaj 

dhe Gentiana Shukullari, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, çështjen gjyqësore me Kërkues: {…}, etj; I 

pandehur: {…}; Akuza: “Mashtrim kompjuterik” dhe “Falsifikim kompjuterik” 

parashikuar  nga neni 143/b.prg.2 dhe 186/a.prg.2 të Kodit Penal 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

  

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 Gjirokastër, çështjen administrative me Paditës: {…}{…}, {…}; Të 

paditur: {…}, {…}, {…}, {…}, {…}..; Objekti: Konstatimin e pavlefshmërisë së pjesshme 

të vendimit të {…}datë 26.05.2017 si akt i  nxjerrë në kundërshtim me ligjin Nr. 171/2014 

“Për përfundimin e procesit të kalimit të të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore 

në pronësi të përfituesve” si dhe VKM-së Nr. 337 datë 22.04.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve 

bujqësore në pronësi të përfituesve”. Objekti i kundërpadisë: Konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes me Nr. 2122 Rep dhe Nr. 848 Kol datë 

23.03.2012. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË KORÇË 

  

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Avni Sejdi, caktohet në 

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

së Parë Korçë, çështjen administrative me Paditës: {…}; I paditur: {…} dhe {…}.; Objekti: 

Shpërblimin e dëmit të shkaktuar si pasojë e situacionimit të punimeve të pakryera sipas 

volumeve të situacionuara. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Gentian Hamiti, caktohet 

në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të 
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Shkallës së Parë Korçë, çështjen administrative me Paditës: {…}.; I paditur: {…}; Objekti: 

1.Detyrim pagim shume; 2. Shpërblim dëmi. 

 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


