
 

 

 
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. 30, datë 21.01.2020 

 

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 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 SHKODËR 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Posaçme së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Nure 

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

Shkodër, çështjen penale me kërkues: Prokuroria Shkodër; në ngarkim të të pandehurit: {…}; 

Akuza: “Nenet 172/3, 179/a e 178/2 të Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Tritan Hamitaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

{…}; Akuza: “Neni 283 i Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici dhe Tritan Hamitaj, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria Shkodër; në ngarkim të të pandehurit: {…}; Objekti: “Rishikim i vendimit penal”. 

 

4. Gjyqtaret e Gjykatës së Posaçme së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Saida 

Dollani (relatore), Albana Boksi dhe Nure Dreni, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}, etj.; Akuza: “Neni 143/2 të Kodit Penal”. 

 



5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Gaxha, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë paditëse: {…}, etj.; E 

paditur: OST Tiranë; Objekti: “Detyrim page”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Gramoz Levanaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë paditëse: {…}, etj.; Të 

paditur: {…}, OST Tiranë; Objekti: “Zgjidhje e menjëhershme e marrëdhënies së punës”. 

 

7. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Tiranë, Flutura Skënderi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

Persona të tretë: {…}, etj.; Objekti: “Pezullim urdhri ekzekutiv nr.206, datë 11.12.2017, etj.” 

 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Artur Gaxha dhe Gramoz Levanaj, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; I paditur: {…}; Objekti: “Kthim shume”. 

 

GJYKATA E APELIT DURRËS 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

Përmbaruesi {…}; me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”. 

 

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

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me palë paditëse: {…}, etj.; 

përmbaruesi: {…}; me objekt: “Pezullim veprimesh përmbarimore”. 

 

3. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Asim Vokshi dhe Elbana Lluri, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; të paditur: Shoqëria “NCE” sh.p.k; me objekt: “Përmbushje detyrimi kontraktor, 

etj.” (Kërkesë për përjashtim gjyqtari). 

 

4. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, Elbana Lluri dhe Asim Vokshi, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; të paditur: {…}; me objekt: “Lirim e dorëzim pasurie”. (Objekti i shqyrtimit: “Kërkesë 

për përjashtim gjyqtarësh”). 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkëlqim Mustafa, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

pandehurve: {…}; të akuzuar për: “Heqja e paligjshme e lirisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar 

nga neni 110/2 i Kodit Penal. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkëlqim Mustafa, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

objekt:“Lirim me kusht”. 

 

GJYKATA E APELIT VLORË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

Akuza: “Falsifikim i dokumentave”, parashikuar nga neni 186/3 i Kodit Penal. 



2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë; në ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Falsifikim i dokumentave”, parashikuar 

nga neni 186/2 i Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Izet Dushaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Person i 

interesuar: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier; Objekti: “Shfuqizimin e urdhrit të ekzekutimit 

nr.74, datë 19.01.2017 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Shuarjen e dënimit 

duke e përjashtuar nga ndjekja penale të vendimit nr.191, datë 21.05.2012.” 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Izet Dushaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; Person që i atribuohet vepra penale: {…}; Kallëzues: {…}, {…}; 

Objekti: “Pushim i çështjes penale nr.19, të vitit 2017”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar së Apelit, 

Nure Dreni (relatore), Sokol Binaj dhe Albana Boksi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; I pandehur: {…}; Kallëzues: {…}; Objekti: “Pushim i akuzës 

dhe çështjes penale nr.957/2018 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë”. 

 

6. 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 civile me palë paditëse: Avokatura 

e Shtetit; Të paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë; 

Persona të tretë: {…}, etj; Objekti: “Anullim vendimi”. 

 

7.  Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

“Plotësim vendimi”. 

 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Irena Brahimi dhe Izet Salaj, caktohen në përbërje 

të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë 

paditëse: {…};E paditur: v; Objekti: “Lirim e dorëzim sendi”. 

 

9.  Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

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

paditur: {…}, Vlorë. Bashkia Himarë; Ndërhyrës kryesor: {…}, etj.; Objekti: “Detyrim njohje 

pronar”. 

 

10. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Izet Salaj (relator), Enton Dhimitri dhe Irena 

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

Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: {…}; Të paditur: {…}; Person i tretë: Përmbaruese Gjyqësore 

Private v; Objekti: “Kërkim sendi”. 

 

11. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Irena Brahimi (relatore), Izet Salaj dhe Enton 

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

Vlorë, çështjen gjyqësore me kërkues: {…}; Person i tretë: {…}, ZVRPP Vlorë; Objekti: “Rivendosje 

në afat”. 

 



12. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri (relator), Irena Brahimi dhe Izet 

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

çështjen civile me palë paditëse: {…}, etj.; Të paditur: {…}: “Dëmshpërblim”. 

 

GJYKATA E APELIT GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Posaçme së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar së Apelit, 

Sokol Binaj (relator),  Nure Dreni dhe Saida Dollani, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}; Akuza: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”; “Moskallëzim i krimit”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}; Akuza: “Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}; Akuza: “Ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

nën hetim: {…}, etj.; Objekti: “Dërgim në gjyq/pushim procedimi penal”. 

 

5. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}; Akuza: “Mashtrim kryer në bashkëpunim”. 

 

6. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pushim cenimi”. 

 

7. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

i tretë: Zyra e Përmbarimit Sarandë; Objekti : “Kundërshtim veprimesh përmbarimore” (Kërkesë 

për përjashtim të trupit gjykues). 

 

8. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Erjona 

Shena; I paditur: Subjekti “Fatjola”, etj.; Objekti: “(Detyrim njohje pronar)”, Kërkesë për 

përjashtim të trupit gjykues. 

 

9. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pjestim pasurie”. 

 

10. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: v; I 

paditur: {…}; Objekti: “Kthim shume, sigurim padie”. 

 



11. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

Objekti:“Rishikim vendimi nr.943/399, datë 26.11.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër”. 

 

12. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: v I paditur: 

{…}; Objekti: “Pushim cenimi, lirim dorëzim sendi”. 

 

13. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Korçë, Olsi Xhavella, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

I paditur: Përmbaruesi gjyqësor {…}; Objekti: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore, etj”. 

 

14. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

paditur: Ministria e Financave, {…}, etj.; Objekti: “Detyrim njohje pronar” 

 

15. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

I paditur: Shoqëria “Five Star Construksion” sh.p.k; Objekti: “Zgjidhje kontrate sipërmarrje, lirim 

dorëzim trualli” 

 

16. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohet në përbërje të trupit gjykues për 

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

paditur: {…}, etj.; Objekti: “Pjestim pasurie” 

 

17. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 

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

{…}; Objekti: “Njohje pasurie”. 

 

18. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi dhe Petrit Aliaj, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; Të paditur: {…}, etj.; Objekti: “Njohja e të drejtës së pronësisë, etj.” 

 

19. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi dhe Petrit Aliaj, caktohen në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}, etj.; I paditur: {…}, etj.; Objekti: “Detyrim njohje pronar”. 

 

20. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj (relator) dhe Sokol Ngresi, si dhe gjyqtarja e 

Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: {…}; I paditur: {…}; 

Objekti: “Kthim shume”. 

 

21. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Korçë, Etleva Temo (relatore),  si dhe gjyqtarët e Gjykatës së 

Apelit Vlorë, Petrit Aliaj dhe Sokol Ngresi, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar 

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

“Pezullim ekzekutimi vendimi, etj.” 

 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

 



1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Artan Çupi, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria Kurbin; në ngarkim të të pandehurit: {…}; Akuza: “Neni 79 germa “a” i Kodit Penal”. 

 

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Rexhep Karaj, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen gjyqësore me kërkues: 

Prokuroria Kurbin; Objekti: “Dërgimin në gjyq të procedimit penal nr.103/2017 në ngarkim të 

shtetasit {…}, i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 248 e 25 i Kodit Penal”. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, Ali Koleci, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria Kurbin; I pandehur: {…}; Akuza: “Neni 135 i Kodit Penal”. 

 

4. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Bedri Qori, caktohet në përbërje të trupit gjykues 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen penale me kërkues: 

Prokuroria Kurbin; E pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 79/c e 278/1 të Kodit Penal”. 

 

5. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Bedri Qori dhe Kreshnik Omari, caktohen në 

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

penale me kërkues: Prokuroria Kurbin; I pandehur: {…}; Akuza: “Nenet 76 e 278/1 të Kodit Penal”. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Hasan Selimi, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkuese: {…}; Palë e tretë: {…}; Objekti: “Heqje e zotësisë për të vepruar shtetases {…}. Caktimin e 

kërkuese {…}si kujdestare për personin {…}”. 

 

2.  Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë; I pandehur: {…}; Akuza: “Drejtim i 

automjeteve në mënyrë të parregullt”, parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal. 

 

3. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Sokol Shehu, caktohet në përbërje të trupit 

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

kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë; Të pandehur: {…}, Ardiana Zmaka, 

etj.; Akuza: “Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a/4 i Kodit Penal. 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Suela Xhani, caktohet në përbërje të trupit 

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

ngarkim të të pandehurit: Taulant Alushaj; Akuza: “Prodhim dhe shitje e narkotikëve - neni 283/2 

i Kodit Penal” 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

 

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Flora Hasimi, caktohet në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen civile me palë 

paditëse: {…}; I paditur: {…}; Objekti: “Shlyerje detyrimi”. 



 

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 
 

 


