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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 

 

 

VENDIM 

Nr. 599, datë 02.12.2020 

 

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, 95 e 97/3 të Kodit të Procedurës Administrative, në 

nenet 2, 89 e 97/3 të ligjit nr.115/2019 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” 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 MAT 
 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Ardit Kuka (relator), Xhevdet Lika dhe Edvan 

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

Gjyqësor Mat, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Neni 290/3 i Kodit 

Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Edvan Veçani, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurit:  {…}; Akuza: “Neni 164 i Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Xhevdet Lika, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurve:  {…}, etj.; Akuza: “Nenet 326/a/1, 236/2, 262/1 dhe 274 të Kodit 

Penal”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, Ardit Kuka, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurve:  {…}; Akuza: “Neni 130/a/3/1 i Kodit Penal”. 
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5. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Arnisa Këlliçi, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Neni 284/1 i Kodit Penal”.  

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Arnisa Këlliçi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, çështjen gjyqësore me 

Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat; Kallëzues: {…}; Objekti: “Kërkesë për pushim 

çështje penale”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, Enkeleida Hoxha, caktohet në përbërje të 

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

ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Neni 290/3 i Kodit Penal”.  

 

8. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Oltjona Goxha, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Neni 291 i Kodit Penal”.  

 

9. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Oltjona Goxha, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurve: {…}; Akuza: “Neni 283/1 dhe 284/2 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 
 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Artan Gjermeni dhe Ardian Kalia, caktohen 

në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, 

çështjen gjyqësore me kërkuese: Prokuroria Kurbin; I pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 76 e 22 dhe 

278/1 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Murat Lleshi dhe Rexhep Karaj, caktohen në 

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

çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {…}; Akuza: “Vrasje me paramendim” në 

bashkëpunim, e mbetur në tentativë dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve 

shpërthyese dhe municionit”, të parashikuara nga nenet 78/1-25-22 dhe 278/1 të Kodit Penal, si 

dhe “Veprimve që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 

301-25 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË 

 

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 Krujë, çështjen penale në 

ngarkim të të pandehurve: {…}; Akuza: “Fallsifikim i monedhave”, kryer në bashkëpunim, 

parashikuar nga neni 183/2 i Kodit Penal” 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

1. 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 

kërkuese: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë; I pandehur: {…}; Objekti: “Gjykimin e çështjes 

penale Dhunë në familje, parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal. 
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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 

kërkuese: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë; I pandehur: {…}; Akuza: “Shkatërrim i pronës me 

zjarr” parashikuar nga neni 151i Kodit Penal dhe “Shkatërrim me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit 

pyjor”, parashikuar nga neni 206/1 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC 
 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Thomaidha Roça, caktohet në përbërje të 

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

gjyqësore me kërkuese: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; Të 

pandehur/akuza:  

{…}: akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kanosje për të mos kallëzuar”, “Kundërshtim i 

punonjësit të rendit publik”, e kryer në bashkëpunim dhe “Kundërshtim i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 311, 236/2 dhe 237 të Kodit 

Penal”; 

{…}: akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kanosje për të mos kallëzuar”, “Kundërshtim i 

punonjësit të rendit publik”, e kryer në bashkëpunim dhe “Kundërshtim i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 311, 236/2 dhe 237 të Kodit 

Penal”; 

{…}: akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kanosje për të mos kallëzuar”, “Kundërshtim i 

punonjësit të rendit publik”, e kryer në bashkëpunim dhe “Kundërshtim i punonjësit që kryen një 

detyrë shtetërore”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 311, 236/2 dhe 237 e 25 të 

Kodit Penal”; 

{…}: akuzuar për kryerjen e veprës penale “Kanosje për të mos kallëzuar”, parashikuar nga neni 

311 i Kodit Penal”.  

 

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 gjyqësore me Paditës: {…}; Të paditur: Këshilli i Lartë Gjyqësor, Gjykata Administrative 

e Shkallës së Parë Korçë; Objekti: “Detyrimin të më paguajë pagën në masën 75% të pagës së 

gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë. Llogaritjen dhe pagimin e diferencës 

ndërmjet pagës që më paguhet aktualisht dhe pagës që duhet të merrja ligjërisht, si dhe pagimin e 

shpenzimeve gjyqësore”. 

 

GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE 

KRIMIN E ORGANIZUAR 
 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, Esmeralda Xhili si dhe gjyqtari i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës, Rexhep Bekteshi, 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 në ngarkim të të pandehurve: {…}, etj; Akuza: Veprat penale 

parashikuar nga nenet 289/3, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

1. Refuzimin e shqyrtimit të kërkesës nr.329 prot., datë 28.04.2020, të Gjykatës së Apelit Durrës, 

për caktim gjyqtari, në çështjen civil me paditës: {…}, etj., të paditur: {…}, etj., me objekt: 

“Njohje pronar”. 
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2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: 

{…}; Objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

 

1. Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të Gjykatës 

së Apelit Gjirokastër, për caktimin e një gjyqtari, si vijon:  

 

1. Kërkesës nr.520 prot., datë 29.04.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}, etj.; 

objekti: “Përmbushje detyrimi kontraktor, etj.”; 

2. Kërkesës nr. 308 prot., datë 09.03.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}, etj.; 

objekti: “Detyrim njohje pronar, pavlefshmëri vendimi, etj.”; 

3. Kërkesës nr. 309 prot., datë 09.03.2020, me paditëse: {…}; të paditur: {…}, etj.; objekti: 

“Detyrim njohje pronar”; 

4. Kërkesës nr. 519 prot., datë 29.04.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: 

“Anulim vendimi”; 

5. Kërkesës nr. 611 prot., datë 02.06.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, etj.; objekti: 

“Pavlefshmëri vendimi, goditje për falsitet, etj.”; 

6. Kërkesës nr. 818  prot., datë 27.07.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, etj.; objekti: 

“Pushim cenimi, etj.”; 

7. Kërkesës nr. 817  prot., datë 27.07.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}; objekti: 

“Kthim shume”; 

8. Kërkesës nr. 868 prot., datë 02.09.2020, me paditës: {…}; e paditur: {…}; {…}; objekti: 

“Njohje e të drejtës së pronësisë, etj.”; 

9. Kërkesës nr. 874 prot., datë 04.09.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, {…}, etj.; 

objekti: “Pagim dëmi pasuror”; 

10. Kërkesës nr. 901 prot., datë 14.09.2020, me ankues: {…}; objekti: “Kundërshtim 

vendim mosfillimi të procedimit penal”; 

11. Kërkesës nr. 902 prot., datë 14.09.2020, me ankues: {…}; objekti: “Kundërshtim 

vendimi mosfillimi të procedimit penal”; 

12. Kërkesës nr. 952 prot., datë 24.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Rishikim vendimi 

civile”; 

13. Kërkesës nr. 957 prot., datë 24.09.2020, me paditës: {…}: {…}”; objekti: “Kundërshtim 

veprimesh përmbarimore”; 

14. Kërkesës nr. 978 prot., datë 29.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Rishikim vendimi 

nr.63/2020 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”; 

15. Kërkesës nr. 980 prot., datë 29.09.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Rishikim vendimi 

nr.311/2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”; 

16. Kërkesës nr. 656 prot., datë 18.06.2020, me të pandehur: {…}, etj.; akuza: “Mashtrim”; 

17. Kërkesës nr. 666 prot., datë 18.06.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, etj., objekti: 

“Prishjen e shoqërisë, likujdim aktiviteti, etj.”; 

18. Kërkesës nr. 869 prot., datë 03.09.2020, Të pandehur: {…}, {…}, etj., akuza: “Kultivimi 

i bimëve narkotike, etj.”; 

19. Kërkesës nr. 954 prot., datë 24.09.2020, me të pandehur: {…}; akuza: “Prodhimi dhe 

shitja e narkotikëve në bashkëpunim”; 

20. Kërkesës nr. 953 prot., datë 24.09.2020, të akuzuar{…}, {…}, etj.; objekti: “Dërgimi i 

çështjes në gjyq”, “Pushim i procedimit penal”; 

21. Kërkesës nr.1030 prot., datë 13.10.2020, me paditës: {…}; i paditur: {…}i; objekti: 

“Kthim shume”; 
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22. Kërkesës nr.1032 prot., datë 13.10.2020, me paditëse: {…}; e paditur: {…}; objekti: 

“Njohje pronësie”; 

23. Kërkesës nr.1033 prot., datë 13.10.2020, me kërkues{…}; objekti: “Pezullim 

ekzekutim vendimi civil”; 

24. Kërkesës nr.1029 prot., datë 13.10.2020, me paditës: {…}; të paditur{…}.; objekti: 

“Shuarje dorëzanie, etj.”; 

25. Kërkesës nr.1052/1 prot., datë 15.10.2020, me paditës: {…}të paditur: Shoqëria {…}i; 

objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”; 

26. Kërkesës nr.1070 prot., datë 19.10.2020, me paditës: {…}; të paditur: {…}, etj.; objekti: 

“Pjestim pasurie”; 

27. Kërkesës nr.1053 prot., datë 15.10.2020, me paditës{…}; i paditur: {…}; objekti: 

“Detyrim për njohjen e humbjeve të aktivitetit të shoqërisë, sipas marrëveshjes së 

bashkëpunimit, etj.”; 

28. Kërkesës nr.1068 prot., datë 19.10.2020, me paditës: {…}; të paditur{…}i, {…}; objekti: 

“Lirim dorëzim sendi (parcelë); 

29. Kërkesës nr.1067 prot., datë 19.10.2020, me të pandehur: {…}i; objekti: “Dërgim i 

çështjes në gjyq/Pushimin e procedimit penal”; 

30. Kërkesës nr.1071 prot., datë 19.10.2020, me paditës: {…}, etj.; e paditur: {…}; objekti: 

“Zgjidhje kontrate sipërmarrje, lirim dorëzim trualli”; 

31. Kërkesës nr.1069 prot., datë 19.10.2020, me paditës: {…}; Të paditur: {…}, etj.; objekti: 

“Pjestim pasurie të përbashkët”; 

32. Kërkesës nr.1103 prot., datë 22.10.2020, me të pandehur: {…}, etj.; akuza: “Mashtrim 

kryer në bashkëpunim”; 

33. Kërkesës nr.1115 prot., datë 27.10.2020, me kërkues: {…}; objekti: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit civil nr.383/2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Nazmi Troka, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…} të 

paditur: {…}: “Përjashtim nga ekzekutimi i titullit ekzekutiv, etj.” 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi (gjyqtar në skemë delegimi pranë kësaj 

gjykate) dhe Nazmi Troka, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; Objekti: (Përjashtim nga 

pjesëmarrja si aksioner etj.) Kërkesë për përjashtim gjyqtari. 

 

4. Gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, Engert Pëllumbi, 

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

çështjen gjyqësore me Ankues{…}; Objekti: “Kundërshtim vendimi mosfillimi”. 

  

 

 

GJYKATA E APELIT KORÇË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: 

{…}; Akuza: Prodhim dhe shitje narkotikësh. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Objekti: 

Kërkesë për pushimin e çështjes penale nr. 831, datë regj. 17.07.2018. 
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3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

Objekti: Kundërshtim (anulim) vendimi të mosfillimit të procedimit penal, datë 26.11.2019, të 

prokurorit {…}, në lidhje me materialin kallëzuar nr. 704/2019. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve{…} Akuza: Ndihmë për kalim të paligjshëm kufiri. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurve{…}; Akuza: Dhunë në familje. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Zegjine Sollaku, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen gjyqësore me kërkues{…}; I 

pandehur: {…}nën hetim: {…}: Kërkesa për pushimin e çështjes penale.  

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Maria Qirjazi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: 

{…}; Viktima: {…}; Akuza: Shfrytëzim prostitucioni. 

 

GJYKATA E APELIT SHKODËR 

 

1. Gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, Florjan Kalaja, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, 

çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

2. Gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, Florjan Kalaja dhe 

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

Shkodër, çështjen civile me Paditës: {…}; Objekti: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”. 

 

3. Gjyqtarja e skemës së delegimit e caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, Igerta Hysi, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, 

çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Objekti: Lëshim i menjëhershëm i urdhrit të mbrojtjes. 

 

 

 

 

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 gjyqësore me kërkues: 

{…}; persona të tretë: {…}, {…}: “Kërkesë për rivendosje në afat të së drejtës së padisë”. 

 

2. Gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Sokol Pina, 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Kundër: {…}; Objekti: “Shfuqizimin e vendimit të datës 

25.01.2020 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier për pushimin e procedimit 

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. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


