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R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

GJYKATA  E  RRETHIT  GJYQËSOR  DURRËS 

 

 

Nr.23.. prot                                                                                 Durrës, më datë  06.01.2021 

 

 

NJOFTIM 

PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LEVIZJE PARALELE 

 

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, Vendimin e KLGJ-së nr. 622 datë 10.12.2020 “ Për Lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë 

dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor “, si dhe në shkresën me nr. 6117/5 Prot., datë 29.12.2020, të 

Këshilli të Lartë Gjyqësor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrësr, shpall konkurrimin për 3 vende pune 

për lëvizje paralele, si më poshtë :  

 

- Për 3(tre) vende pune për lëvizje paralele , në pozicionin Sekretare gjyqësore , pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

- Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësoj të gjitha kërkesat e përgjithshme, sipas Ligjit nr. 

98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”., Ligjit nr. 

152/2013” Për nëpunësin civil”dhe Vendimit nr 622 datë 10.12.2020 “ Për Lëvizjen paralele, ngritjen 

në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor “ 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Sekretar/e gjyqësore është sipas nenit 44 të Ligjit nr.  

98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë“ dhe 

rregullores së gjykatës , si  më poshtë:  

 

 Merr për veprim dhe administrim të përkohshëm të gjithë fashikujt e çështjeve për gjykim, 

caktuar gjykatësit . 

  Kryen të gjitha veprimet teknike dhe proçeduriale për çdo fashikull gjyqësor, bën njoftimet për 

shpalljen e datës së gjykimit të vendosur nga trupi gjykues si dhe merr çdo masë për sigurimin 

normal të gjykimit. 

 Bën njoftimet e palëve me shpallje;  

 Vërteton aktet e gjykatës dhe lëshon kopje të njehsuara me origjinalin e akteve procedurale 

gjyqësore. 

 Zbaton urdhërimet e gjyqtarit a trupit gjykues të çështjes  për kalimin e çështjes në veprime 

përgatitore, në gjyq dhe vendimet e ndërmjetme gjatë seancës.. 
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 Sekretarit të seancës i ndalohet t’u japë palëve dhe mbrojtësve të tyre, personave të tjerë të 

interesuar për çështjen në gjykim, akte të çfarëdo lloji që ndodhen në fashikullin gjyqësor. Për 

riprodhimin e akteve, lëshimin e ekstrateve apo të fotokopjeve për dokumentacionin që ndodhet 

në dosje, sekretari i seancës vepron vetëm me urdhër a vendim të gjyqtarit a trupit gjykues,  

 Sekretari i seancës ka përgjegjësi të veçantë për mbajtjen e proçes-verbaleve gjyqësore. Gjatë 

mbajtjes së tij ai duhet të marrë në mënyrë të plotë identitetin e të pandehurve ose të palëve në 

proçesin civil, datën, orën dhe vendin e seancës gjyqësore, deklarimet e palëve, prokurorit, 

mbrojtësve, dëshmitarëve, ekspertëve, duke rregjistruar çdo gjë që ka rëndësi për çështjet, të 

gjitha urdhërat e trupit gjykues dhe vendimet e tij të ndërmjetme. 

 Mban proçes-verbalin e seancës gjyqësore sipas kërkesave të Kodit të Proçedurës Penale dhe të 

Kodit të Procedurës Civile.  

 Riprodhon me besnikëri thëniet e pjesmarrësve në proçes.  

 Sekretari i seancës  lidh në mënyrë kronologjike dokumentacionin sipas kohës së paraqitjes dhe 

aktet proçeduriale sipas kohës së krijimit. 

 Merr masa që fashikulli gjyqësor  të jetë i lidhur dhe i numërtuar.  

 Bën shënimin përkatës të dispozitivit të vendimit në numëratorin e vendimeve penale , atë të 

masave të sigurisë dhe kërkesave penale.  

 Pasqyron në sistemin elektronik vendimin e zbardhur  

 Respekton të gjithë mbarëvajten e punës referuar rregullave të etikës dhe të sjelljes. 

 Pervec detyrave procedurale, sekretari i seances, kryen edhe detyra te tjera me karakter 

administrativ të parashikuara në Rregulloren e Institucionit. 

 

Kushtet për lëvizjen paralele për pozicionin Sekretare Gjyqësore sipas nenit 7 të Vendimin e KLGJ-

së nr. 622 datë 10.12.2020 janë si më poshtë: 

 Të  jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon 

 Të mos ketë masë disiplinore në fuqi 

 Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “ Mirë “ 

Kërkesat e veçanta për pozicionin Sekretare Gjyqësore, janë si më poshtë :  

- të jenë diplomuar në drejtësi;  

-    të kenë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër 

profesionale që lidhet me gjykatën 

- të njohe dhe të përdorë programet bazë të punës në kompjuter 

- të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup 

- të mos ketë masa disiplinore në fuqi, ose të mos jetë në proçedim disiplinor. 

 

-Kandidati duhet të paraqes zyrtarisht, brenda datës .20.01.2021, pranë kryesekretarisë së Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, dokumentat e mëposhtëm: 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

 CV. 

 Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave. 

 Fotokopje të librezës së punës,  

 Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka). 

 Vërtetim të gjendjes shëndetsore (raport i aftësisë në punë). 
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 Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes gjyqësore). 

 Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka). 

 Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

 Fotokopje e kartës së identitetit. 

 Vërtetim banimi  

 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

Proçedura e lëvizjes paralele  përfshihet  në dy faza:  

 

1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe 

kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 22.01.2021   dhe 

brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë  kushtet e verifikimit paraprak për  

shpalljen për konkurrim dhe listat e atyre që nuk i plotësojnë. Njoftimi i kanditave të kualifikuar 

do të shpallet në faqet zyrtare të Gjykatës, ndërsa për kandidatët të cilët nuk janë kualifikuar do  

njoftohen elektronikisht  nga Kancelari i Gjykatës mbi arsyet e moskualifikimit. 

 

Vlerësimi profesional i kandidatëve do të bëhet më datë 28.01.2021 ora 15:30,  në ambientet e 

Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës si më poshtë “ 

 40 pikë për vlerësimin në punë  

 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës 

 10 pikë për trajnimet 

Njoftimi i kandidateve mbi rezultatin e vlerësimit do të bëhet datë 28.01.2021 nga Kancelari i 

Gjykatës elektronikisht . 

 

 

- Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë :  

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar: Ligji nr. 98/2016 “ Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë “ , Kodi i Procedurës Penale; Kodin e Procedurës Civile; ligji nr. 

9131 datë 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në Administratën Publike”.  

 

- Data e daljes së rezultateve do të jetë 28.01.2021 

-  

 Njoftimi i kandidatëve mbi rezultatin e vlerësimit do të bëhet nga Kancelari i Gjykatës 

elektronikisht . 

 

 

KESHILLI  I GJYKATES 

                                                                                                     

 

 


