
 

 

 
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. 285, datë 16.12.2019 

 

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 e 89 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 APELIT {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; viktima: {...}; 

i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Mashtrim”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankues: Personi fizik {...}; me objekt: 

“Ankim ndaj vendimit për mosfillimin e procedimit penal.” 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankuese: {...}; me objekti: “Ankim ndaj 

vendimit për mosfillimin e procedimit penal”. 



 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankuese: {...}; me objekt: “Ankim ndaj 

vendimit për mosfillimin e procedimit penal”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale, në ngarkim të të pandehurëve: {...}, {...}, 

{...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për 

kryerjen e veprës penale: “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria {...}; kundër: {...}; 

me objekt: “Bashkim dënimesh”. 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për 

kryerjen e veprës penale: “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit”. 

 

9. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; me objekt: “Lirim me kusht”. 

 

10. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankues: {...}, {...}; kundër Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Ankim ndaj vendimit të mosfillimit të 

procedimit penal nr.1046, viti 2019”. 

 

11. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Pushimin e çështjes penale nr.674, të vitit 2019, hetuar për 

veprën penale “Shkatërrim i pronës me dashje, në bashkëpunim, (Objekti i shqyrtimit: “Përjashtim 

gjyqtari”)”. 

 

12. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankues: {...}; me objekt: “Shfuqizimin e 

vendimit datë 23.09.2019 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, me të cilën është 

vendosur mosfillim i procedimit penal në lidhje me kallëzimin penal nr.1547, datë 09.09.2019”, 

(Objekti i shqyrtimit: “Përjashtim gjyqtari)”. 



 

13. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankuese: {...}; 

me objekt:” Ankim ndaj vendimit të mosfillimit të procedimit penal që i përket kallëzimit penal 

nr.1137, viti 2017, të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”, (Objekti i shqyrtimit: 

“Përjashtim trupi gjykues”). 

 

14. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}, i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Vjedhje”, (objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtimin e trupit 

gjykues”). 

 

15. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankuese: {...}; me objekt: “Ankim ndaj 

vendimit të mosfillimit të procedimit penal që i përket kallëzimit penal nr.733, viti 2019, të nxjerrë 

në datë 17.05.2019, nga prokurori {...}, prokuror pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”, 

(Objekti i shqyrtimit: “Përjashtim trupi gjykues”). 

 

16. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; me objekt: “Lirim me 

kusht”. 

  

17. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

18. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; me objekt: “Transferimin 

e kërkuesit nga burgu i sigurisë së lartë në një burg të sigurisë më të ulët”. 

 

19. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale kundër: {...}; me objekt: “Konfirmim i masës 

për vendosjen e të dënuarit {...}, nën mbikëqyrjen e veçantë”. 

 

 

20. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurës: {...}, 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vjedhje” dhe “Ushtrim Prostitucioni”. 

 



21. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurëve: 

{...}, {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vjedhje”. 

 

22. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; 

i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. 

 

23. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; i akuzuar për 

kryerjen e veprës penale: “Vjedhje”. 

 

24. Gjyqtaret e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; 

i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”; “Drejtim 

automjeti në mënyrë të parregullt”. 

 

25. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; 

i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Ngacmim seksual”; “Vjedhje”. 

 

26. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vepra të turpshme”. 

 

27. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relatore), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Keqtrajtim i të miturve, etj.” 

 

28. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale 

me persona të pazotë për tu mbrojtur, mbetur në tentativë”. 

 

29. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relatore), {...} dhe {...} caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurëve: {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vjedhje”. 

 

30. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; e paditur {...}; me 

objekt: “Zgjidhje martese”. 

 



31. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditëse {...}; i paditur {...}; me 

objekt: “Zgjidhje martese, marrje e masës së përkohshme në lidhje me lënien e fëmijës së mitur 

për rritje dhe edukim”. 

 

32. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; e paditur: Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore {...}; me objekt: “Vërtetimin e faktit juridik të qenies në 

marrëdhënie pune, për periudhën 1968-1974, në ish Kooperativën Bujqësore Fitore”. 

 

33. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; të paditur: {...}, {...}, 

{...}, {...}; me objekt: “Konstatim pavlefshmërie absolute veprime juridik”. 

 

34. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; i paditur {...}; person 

i tretë Përmbarues gjyqësor {...}; me objekt “Detyrim shpërblim dëmi, marrje mase sigurim padie”, 

(Objekti i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”). 

 

35. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; e paditur: {...}; me 

objekt: “Zgjidhje martese, lënie fëmije”. 

 

36. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; e paditur: Agjencia e 

Trajtimit të Pronave; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni”. 

 

37. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; i paditur: {...}; me 

objekt: “Pjestim sendi i paluajtshëm bodrum pasuria me nr.2/278-B2”. 

 

38. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditëse {...}; të paditur: {...}, {...}; 

me objekt “Pjestim sendi në bashkëpronësi (Ankim ndaj vendimit të fazës së parë të pjestimit)”. 

 

39. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditëse {...}; i paditur {...}; me 

objekt: “Lëshim i urdhrit të menjëhershme të mbrojtjes”. 

 



40. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}; të paditur: {...}, {...}; 

me objekt: “Pjestim pasurie”. 

 

41. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}, {...}; i paditur 

{...}person i tretë ZVRPP {...}; me objekt: “Marrje mase sigurim padie”. 

 

42. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...} caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}, {...}; i paditur 

{...}; person i tretë ZVRPP {...}; me objekt: (Marrje mase sigurim padie, etj) “Kërkesë për 

përjashtim gjyqtari”. 

 

43. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relatore), {...} dhe {...} caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}, 

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, etj.; të paditur: Shoqëria e Sigurimeve {...}; me objekt: 

“Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror” (Objekti i shqyrtimi: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”). 

 

44. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...} dhe {...} caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë: paditës {...}, 

{...}; e paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave; me objekt: “Ndryshim vendim komisioni” (objekti 

i shqyrtimit: “Kërkesë për përjashtim gjyqtari”)”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurës: {...}; 

me objekt: “Kundërshtim vendim për pushimin e procedimit penal”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të akuzuarës: {...}; 

me objekt: “Kundërshtim vendimi për pushimin e procedimit penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurëve: {...}, etj.; të 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Mashtrim kryer në bashkëpunim”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}, etj.; të paditur: {...}, etj.; 

me objekt: “Detyrim njohje pronar”. 



 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; e paditur: Agjencia e 

Trajtimit të Pronave; me objekti: “Njohje pronësie”. 

 

6. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; person i tretë: Zyra e 

Përmbarimit {...}; me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore” (Kërkesë për përjashtim të 

trupit gjykues). 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; i paditur: OST sh.a; 

me objekt: “Detyrim page”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkuese: {...}; me objekt: “Pushim i 

çështjes”. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje të narkotikëve” (Neni 238/2 të Kodit Penal). 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Fshehje e të ardhurave, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë” 

(Neni 289 e 180/1 të Kodit Penal). 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar 

për kryerjen e veprës penale: “Neni 283/2 i Kodit Penal”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurëve: {...}, etj.; të 

akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Neni 283/2 e 285/a-25 të Kodit Penal”.  

 

7. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit: {...}; i 

akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Neni 259 i Kodit Penal”. 



 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkuese: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}; të pandehur: {...}, {...}, {...}, etj.; me objekt: “Dërgim në gjyq i procedimit 

penal nr.1044 të vitit 2018”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}; persona të kallëzuar: {...}, {...}, {...} etj.; me objekt: “Pushim i procedimit 

penal nr.1373 të vitit 2016”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankues: {...}; me pjesëmarrës: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Shfuqizim i vendimit të mosfillimit të 

{...}erialit kallëzues nr. 2754  të vitit 2018”. 

 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me ankues: Nefail 

Islamaj; me pjesëmarrës: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: 

“Shfuqizim i vendimit të mosfillimit te procedimit penal nr. 204  të vitit 2019 të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë {...} dhe kthimin e çështjes pranë kësaj Prokurorie për kryerjen e 

veprimeve të tjera hetimore”. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurëve: {...}, Shoqëria 

{...}; akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit 

Penal. 

 

GJYKATA E APELIT {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen civile me kërkues: {...}; person i tretë: {...}; 

me objekt: “Ndreqje gabimi”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 



1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Neni 290/3 i Kodit Penal”.  

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; me 

objekt: “Lirim me kusht”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: {...}; me 

objekt: “Përjashtim gjyqtari”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; i 

paditur: {...}; me objekt: “Deklarim pavlefshmërie kontrate shit-blerje”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprave penale: “Nenet 283/1, 278/1, 277 e 84 të Kodit 

Penal”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: 

{...}; me objekt: “Rishikim vendimi penal nr.759-111, datë 30.07.2014 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...} për njohje vendimi penal të huaj”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

{...}; i pandehur: {...}; akuza: “Neni 143/1 i Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...} dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim 

të të pandehurve: {...}, {...}, {...}dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale: 1.“Vrasje me 

dashje”, e kryer në bashkëpunim neni 76 e 25 Kodit Penale, për të pandehurin {...}”; 2. “Vrasje 

me dashje”, e kryer në bashkëpunim, neni 76 e 25 Kodit Penale, për të pandehurin {...}”; 3. 



“Moskallëzim krimi”, neni 300 i Kodit Penal, për të pandehurin {...}; 4. “Moskallëzim krimi”, 

neni 300 i Kodit Penal, për të pandehurin {...}”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...}; e 

paditur: Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Anullim vendimi për masë disiplinore”. 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me të pandehur: {...}; me 

objekt: “Rishikim vendimi penal i formës së prerë nr.12-2018-1955/174, datë 02.11.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...} dhe {...}caktohen në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: Taulant Alushaj; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Prodhim dhe shitje e 

narkotikëve - neni 283/2 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me palë paditëse: {...} etj.; 

e paditur: {...}; me objekt: “Shpërblim dëmi jopasuror”. 

  

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; i pandehur: {...} dhe {...}; akuzuar për kryerjen e veprës 

penale: “Neni 81/1 e 25 i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë {...}; i pandehur: {...}; akuzuar për kryerjen e veprës penale: 

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

 



3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; të pandehur: {...}dhe {...}; akuzuar për kryerjen e veprave 

penale: “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Moskallëzimi i krimit”, parashikuar nga nenet 284/2 

dhe 300 të Kodit Penal”. 

 

4. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; i pandehur: {...}; akuzuar për kryerjen e veprës penale: 

“Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a/2 i Kodit Penal”. 

 

5. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; i pandehur: {...}; akuzuar për kryerjen e veprave penale: 

“Nenet 77, 278/2, 283/2, 22 e 25 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, etj.; të pandehur: 1. {...}, 2. {...}; akuza: 1. “Mashtrim”, 

parashikuar nga neni 143/1 i Kodit Penal; 2. “Moskallëzim krimi”, parashikuar nga neni 300 i 

Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, etj.; në ngarkim të të pandehurëve: {...}, {...}; të akuzuar 

për kryerjen e veprave penale: “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik” dhe 

“Mosbindje ndaj urdhrit punonjësit të policisë së rendit publik”, parashikuar nga neni 236/2 e 242 

të Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Neni 290/4 i Kodit Penal”.  

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria 



{...}; në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Neni 248-50 i 

Kodit Penal”.  

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...} (relatore), {...} dhe {...}, caktohen në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen 

penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; në ngarkim të të 

pandehurëve: {...}, {...}, {...}, {...} etj.; me objekt: “Gjykimin e procedimit penal nr. 581/2009”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...} caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Vrasje e mbetur në tenativë”, parashikuar 

nga neni 76-22 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale në ngarkim të të 

pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Kultivim i bimëve narkotike”, 

parashikuar nga neni 284/1 të Kodit Penale. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e 

Rrethit {...}; në ngarkim të të pandehurëve: {...}, {...}; të akuzuar për kryerjen e veprës penale: 

“Vjedhje”, parashikuar nga neni 134/2 të Kodit Penal. 

 

2. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e 

Rrethit {...}; në ngarkim të të pandehurit: {...}; i akuzuar për kryerjen e veprës penale: “Trafikim 

i mjeteve motorike”, parashikuar nga neni 141/a/2 i Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen civile me kërkues: {...}; me 

objekt: “Shpallje e zhdukur e personit”. 

 



GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË {...} 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, çështjen 

administrative me palë paditëse: {...}; të paditur: {...}, {...}, Bashkia {...}, A.Sh.K.{...}; me objekt: 

“Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitblerjes nr.546 rep, 315 kol.datë 

12.04.2000 për sipërfaqen e truallit 178 m2, në lagjen nr.1 {...} sipas përkufizimeve përkatëse 

lidhur ndërmjet shitësit Bashkia {...} dhe blerësit {...}, kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. 

Pavlefshmërinë absolute e kontratës së shitblerjes datë 12.04.2000 lidhur ndërmjet Bashkisë {...} 

dhe blerësit {...} për sipërfaqen prej 178 m2. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së 

shitblerjes nr.190 rep, 189 kol.datë 03.02.1993 lidhur ndërmjet Komitetit Ekzekutiv si shitës dhe 

{...} blerës për sipërfaqen prej 230 m2 të ndodhur në lagjen nr.1 {...} me kufizimet përkatëse, 

kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. Pavlefshmëri e kontratës së shitjes për sipërfaqen prej 

230 m2 lidhur ndërmjet palëve Komitetit Ekzekutiv dhe {...}. Fshirjen nga regjistrimi hipotekor të 

kontratës së shitblerjes nr.546 rep, datë 12.04.2000 dhe kontratës nr.190 rep.datë 03.02.1993 lidhur 

ndërmjet palëve shitësit Bashkia {...} dhe blerësit {...} e {...}”. 

 

2. Gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} {...} (relator), {...}, si dhe gjyqtari 

i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, çështjen administrative 

me palë paditëse: Shoqëria {...} sh.p.k; i paditur: Bordi i Kullimit {...}; me objekt: “Detyrimin e 

palës së paditur të paguajë shumën prej 446.727 lekësh, që përfaqëson vlerën e rritjes së çmimit të 

kontratës së shërbimit të ruajtjes së objekteve për shkak të rritjes së pagës bazë të punonjësve të 

shërbimit si dhe të rritjes së kontributit të sigurimeve shoqërore”. 

 

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 me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

PËR  

KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


