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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. 405, datë 04.10.2022 

 

PËR  

DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR, PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË 

SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE TË GJYKATAVE 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, pasi shqyrtoi relacionet dhe propozimin e 

Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, në përfundim,         

 

V E N D O S I : 

 

I. Të deklarojë të përfunduar, pa një vendim përfundimtar, shqyrtimin e kërkesave të 

gjykatave 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, si më poshtë: 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR BERAT 

 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës së rrethit gjyqësor Berat si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 1063 prot., datë 12.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt: Trafikim i personave të rritur.  

2. Kërkesës nr. 1064 prot., datë 12.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt: Mbajtje dhe prodhim pa leje i armëve shpërthyese dhe municionit. 

Prodhim e shitje narkotikësh. 
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GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës 

së Gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 277 prot., datë 15.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore civile me paditës shoqëria “Beadini” shpk, me të paditur Fran Marku me 

objekt “Detyrim njohje pronar”.  

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës 

së Gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës si vijon: 

 

2. Kërkesës nr. 523 prot., datë 07.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Dërgimin e çështjes në gjyq” në ngarkim të të pandehurit: Qefali 

Basha; akuzuar për veprën penale “Fshehje e të ardhurave” parashikuar nga Neni 180/1 

i Kodit Penal.  

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË VLORË 

  

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 1334 prot., datë 05.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Shpërblim dëmi” me palë paditëse Bashkia Dimal dhe palë të 

paditur Shoqëria Bashkimi i Operatorëve “Totila & EDKonstruksion” shpk. 

2. Kërkesave nr. 1303 dhe 1308 prot., datë 30.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në 

çështjen gjyqësore me objekt “Detyrim pagim shume” me palë paditëse Bashkia Fier 

dhe palë të paditur Shoqëria “Atlantik” sh.a. 

3. Kërkesave nr. 1304 dhe 1305 prot., datë 30.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në 

çështjen gjyqësore me objekt “Detyrim kthim shume” me palë paditëse Bashkia Vlorë 

dhe palë të paditur Shoqëria “Shkëlqimi-07” sh.p.k 

4. Kërkesës nr. 1306 prot., datë 30.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Shpërblim dëmi” me palë paditëse Bashkia Patos dhe palë të 

paditur Shoqëria “spektri” shpk. 

5. Kërkesës nr. 1307 prot., datë 30.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Shpërblim dëmi ekonomik” me palë paditëse Bashkia Berat dhe 

palë të paditur Shoqëria “Boshnjaku -B” shpk. 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR 

  

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër si vijon: 
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1. Kërkesës nr. 589 prot., datë 12.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Detyrim për vazhdim të procedurave për ekzekutim të aktit 

administrativ” me palë paditëse Zambak Beqiri dhe palë të paditur Inspektorati i 

Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Sarandë. 

2. Kërkesës nr. 592 prot., datë 13.07.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Shfuqizim vendimi dënimi me gjobë” me palë paditëse Shoqëria 

Noku-O-S-2008 shpk dhe palë të paditur Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia 

Sarandë. 

3. Kërkesës nr. 701 prot., datë 13.09.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Konstatim pavlefshmërie” me palë paditëse Shoqëria Riviera 

Kakome shpk dhe palë të paditur Bashkia Himarë, Këshilli Bashkiak Himarë.  

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës së Apelit Durrës si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 467 prot., datë 18.05.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: Marjus Lulaj me objekt: Dërgim për gjykim” 

2.  Kërkesës nr. 543 prot., datë 26.05.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: Shpëtim Tema me objekt: “Kultivim i narkotikëve” 

3. Kërkesës nr. 549 prot., datë 30.05.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: Ndriçim Jonuzi etj akuzuar për kryerjen e veprave penale 

të parashikuar nga nenet 278/1, 89, 300 të K.Penal. 

4. Kërkesës nr. 589 prot., datë 08.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me të pandehur: Idriz Çaça, akuzuar për kryerjen e veprës penale të 

parashikuar nga neni 108/a/2 të K.Penal. 

5. Kërkesës nr. 432 prot., datë 19.04.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me palë paditëse: Alba Cosmetic, palë të paditur Shoqëria “Çërraga”, me 

objekt: Pavlefshmëri titulli ekzekutiv 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT 

 

- Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave 

të Gjykatës Administrative të Apelit si vijon: 

 

1. Kërkesës nr. 279 prot., datë 05.05.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Shfuqizim urdhëri administrativ” me palë paditëse Shoqëria 

“Kodra” dhe palë të paditur Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë. 

2. Kërkesës nr. 376 prot., datë 28.06.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Marrje masë sigurim padie” me palë paditëse Albert Kuliçi dhe 

palë të paditur Këshilli i Lartë i Prokurorisë. 

3. Kërkesës nr. 280 prot., datë 05.05.2022, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore me objekt “Detyrim rillogaritje pensioni të parakohshëm” me palë paditëse 

Ibrahim Koxha  dhe palë të paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore.  
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II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarëve të gjykatave të sipërcituara. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


