
1 
 

 

 

 
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_____._____.2023 

VENDIM 

 

Nr. 106, datë 06.03.2023 

 

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, 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 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 administrative me Paditës: Kërkues{…}” sh.p.k, {…}; 

Objekti: Plotësim i vendimit nr.3379 datë 19.12.2022 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

 

2. 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 Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; I paditur: {…}; {…}; 

{…}; Objekti: Shfuqizimin e aktit administrativ “Urdhri nr.44, Nr.5345 prot., datë 

01.06.2022 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë “Për marrjen e masave 

për respektimin e solemnitetit të gjykimit”, etj. 

 

3. 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 Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; Të paditur: {…};  

{…}; Objekti: Detyrimin e të paditurve për shpërblim dëmi. 
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4. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Marko Boshku, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; I paditur: {…}; 

Objekti: Shfuqizimin tërësisht të aktit administrativ “Urdhër nr. 72, datë 28.07.2022 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Afërdita Caco, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; I paditur: {…}; 

Objekti: Shfuqizim akti administrativ. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Adrian Shega, caktohet 

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

Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}, {…}; Të paditur: {…}; 

{…}; Objekti: Deklarimin e pavlefshëm të titullit ekzekutiv të vendimit nr.17, datë 

18.06.2020 të  Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, etj. 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Ledio Sali, caktohet në 

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

së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; 

I paditur: {…}– {…}; Objekti: Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë, të realizojë 

veprimin administrativ që të marrë në shqyrtim kërkesën e shoqërisë “{…}, Nr.prot. F-

20494, datë 9.9.2022. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Ledio Sali, caktohet në 

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

së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; 

I paditur: {…} Objekti:  Detyrimin e palës së paditur {…}, të realizojë veprimin 

administrativ që të marrë në shqyrtim kërkesën e shoqërisë “Frends”sh.p.k, Nr.prot. 

20945 datë 09.09.2022. 

 

9. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Klarent Demiri, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; 

Të paditur: {…}; {…}; Objekti:  Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria vendore të {…} 

{…}, të lëshojë për palën paditëse {…}, Certifikatën e pronësisë së të drejtave reale, etj. 

 

10. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Klodiana Veizi, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: Shoqëria {…}; {…}; Të 

paditur: {…}{…}; Objekti:  Detyrimin e palës së paditur, {…}{…}, të lëshojë për palën 

paditëse Shoqërinë {…}, Certifikatën e pronësisë së të drejtave reale, etj. 

 

11. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Afërdita Caco, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; 

Të paditur: {…}; {…}; Objekti: Marrje mase sigurim padie; Detyrim lëshim certifikatë 

pronësie, etj. 
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12. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Mirjan Mustafaj, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; 

Të paditur: {…}; {…}; Objekti: Marrje mase sigurim padie; Detyrim lëshim certifikatë 

pronësie, etj. 

 

13. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Marko Boshku, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}, {…}” sh.p.k; Të 

paditur: {…}; {…}; {…}; Objekti:  Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria vendore të 

ASHK Tirana Jug të regjistrojë aktmarrëveshjen nr.4142 Rep. Nr. 1827 Kol, datë 

01.12.2021, etj. 

 

14. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Adrian Shega, caktohet 

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

Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; Të paditur: {…}; 

Objekti: Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria vendore të ASHK Tirana Jug të lëshojë 

për palën paditëse Shkëlqim Spaho, certifikatën e pronësisë së të drejtave reale, etj. 

 

15. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Marko Boshku, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}, {…}; Objekti: 

Detyrimin e palës së paditur për realizimin e veprimeve administrative. 

 

16. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Klodiana Veizi, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; Të paditur{…}; 

Objekti:Konstatimin e paligjshmërisë së veprimit administrativ të Drejtorisë Vendore të 

ASHK Tirana Jug, etj. 

  

17. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Mirjan Mustafaj, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: {…}; Të paditur: {…}; 

Objekti:Konstatimin e paligjshmërisë së veprimit administrativ {…}, etj. 

 

18. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Klarent Demiri, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, çështjen administrative me Paditës: Shoqëria {…}, {…} të 

regjistrojë aktmarrëveshjen nr. 3703 Rep dhe Nr. 1626 Kol, datë 8.11.2021,etj. 

 

19. 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 administrative me Paditës: {…}; Të paditur: {…}; 

Objekti: Nga padia me nr. 1606/190 Rregj. Them, datë 29.1.2021-Konstatimin e 

paligjshmërisë së veprimit administrativ të {…}, etj. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Alda Sadiku, caktohet në përbërje të 

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

gjyqësore me: I mituri ne konflikt me ligjin: {…}; Akuza: Neni 140-25 i Kodit Penal; 

Objekti: Dërgim në gjyq.. 
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2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Alda Sadiku, caktohet në përbërje të 

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

gjyqësore me: Person nën hetim: {…}; Objekti: Pushimi i hetimeve për veprën penale të 

parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal. 

 

3. 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 

civile me Paditës: {…}; I paditur: {…}; Persona të tretë{…}, etj; Objekti: Pavlefshmëri 

e titullit ekzekutiv. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Tonin Sterkaj dhe Arbër Çela, 

caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë, çështjen gjyqësore me Kërkues: Prokuroria pranë  Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë; Të pandehur: {…}, {…}; Akuza: Prodhim dhe shitje e narkotikëve – neni 

284/2 i Kodit Penal.  

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Tonin Sterkaj, caktohet në përbërje 

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

gjyqësore me Kërkues: Prokuroria pranë  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë; Të 

pandehur: {…}; Akuza: “Kultivim i bimëve narkotike” kryer në bashkëpunim- neni 284/2 

i 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 dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


