
 

 

 

NJOFTIM I DATËS 06.02.2023 

 

MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E LËVIZJES 

PARALELE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË/DURRËS, PËR NJË 

POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE  

 

A. Këshilli i Lartë Gjyqësor njofton se në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e 

rrethit gjyqësor Tiranë, pas përfundimit të afatit të kandidimit më datë 01.02.2023, 

situata e kandidimeve është si më poshtë: 

 

Pozicioni nr.11 kandidatët e paraqitur: 

1- Ervin Sulaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë 

2- Ina Hoxhaj -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht  

e komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë 

3- Aurel Arapi -    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

4- Artan Çupi -    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Mat 

5- Vladimir Skënderi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës 

6- Alda Sadiku -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

7- Arben Dosti-    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër 

 

Pozicioni nr.12 

1- Ejona Lazellari -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

2- Merita Karaj -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës 

3- Matilda Llangozi -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

4- Artan Hajredinaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë 

5- Artan Çupi -    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Mat 

6- Vladimir Skënderi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës 

8- Iva Zemani-   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, aktualisht e  

komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë 

7- Nertila Kape -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

Pozicioni nr.13 



1- Ejona Lazellari -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

2- Miranda Nakaj -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë 

3- Merita Karaj -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës 

4- Klejda Çapja-   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

5- Ina Hoxhaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec,  

aktualisht e komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e 

Lartë 

6- Esmeralda Xhili  -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë 

7- Artan Hajredinaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë 

8- Vladimir Skënderi-   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës 

 

Pozicioni nr. 14 

1- Taulant Banushi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

2- Aulon Pashaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Tropojë 

3- Amarilda Sulaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

4- Arben Dosti -    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër 

Pozicioni nr.15  

1- Anjeza Buzo -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kavajë 

2- Kostandina Kuro -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Krujë 

3- Gjergji Baçi -    gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, aktualisht me  

transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Gjirokastër 

4- Artan Hajredinaj -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë  

5- Amarilda Sulaj -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

6- Olkeda Lice -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

Pozicioni nr. 16.  

1- Edvan Veçani -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

2- Ervin Sulaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë 

3- Entela Gjoni -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

 

Pozicioni nr. 17.  

1- Ejona Lazellari -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

2- Artan Jahollari -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec  



3- Aulon Pashaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Tropojë 

4- Suela Xhani -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë 

5- Esmeralda Xhili -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë 

6- Amarilda Sulaj -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

7- Nertila Kape -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

Pozicioni nr. 18 

1- Gentian Marku -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

2- Anjeza Buzo -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kavajë 

3- Edvan Veçani -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

4- Erlanda Agaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

5- Merita Karaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës 

5- Artur Prenga -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Kavajë 

6- Iva Zemani -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, aktualisht e  

komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë 

7- Sonila Hoxha -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor 

8- Adelajda Gjuzi -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

 

Pozicioni nr. 19 

1- Gentian Marku -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

2- Kostandina Kuro -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër,  

aktualisht me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit 

gjyqësor Krujë 

3- Diamela Goxha -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat,  

aktualisht me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit 

gjyqësor Kavajë 

4- Miranda Nakaj -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë   

5- Erlanda Agaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier   

6- Gjergji Baçi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, aktualisht me  

transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Gjirokastër 

7- Ervin Sulaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë   

8- Suela Xhani -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë  

9- Ardit Kuka -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

9- Ina Hoxhaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht  

e komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë 



10- Sonila Hoxha -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

Pozicioni nr. 20 

1- Gentian Marku -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë 

2- Anjeza Buzo -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kavajë 

3- Yrfet Shkreli -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet 

4- Erlanda Agaj -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

5- Aulon Pashaj -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Tropojë 

6- Olti Skrame -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

7- Matilda Llangozi -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

8- Iva Zemani -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, aktualisht e  

komanduar si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë 

9- Alda Sadiku -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

10- Sonila Hoxha -  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier 

11- Nertila Kape -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

 

 

B. Këshilli i Lartë Gjyqësor njofton se në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e 

rrethit gjyqësor Durrës, pas përfundimit të afatit të kandidimit më datë 01.02.2023, 

situata e kandidimeve është si më poshtë: 

 

Pozicioni nr. 21  

1- Kostandina Kuro -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Krujë 

2- Artan Jahollari -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec 

3- Xhevdet Lika -  gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër  

4- Entela Gjoni -    gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

 

Pozicioni nr. 22 

1- Suela Xhani -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë 

2- Ardit Kuka -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

3- Artur Prenga -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Kavajë 

4- Entela Gjoni -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Berat 

Pozicioni nr. 23  



1- Yrfet Shkreli -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet 

2- Olti Skrame -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

3- Ardit Kuka -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër 

Pozicioni nr. 24  

1- Miranda Nakaj-  gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë 

2- Suela Dashi -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër 

3- Gjergji Baçi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Gjirokastër 

4- Olti Skrame -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

5- Aurel Arapi -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

6- Artur Prenga -   gjyqtar i gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, aktualisht  

me transferim të përkohshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor 

Kavajë 

7- Alda Sadiku -   gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


