
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

Nr.______Prot                                                                                             Lezhë, më 11.03.2021 

 

NJOFTIM 

 

PËR SHPALLJE PROCEDURE PËR LËVIZJE PARALELE PËR VEND TË LIRË PUNE 

 

 

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

e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për 

lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, shpall procedurën e lëvizjes paralele, për pozicionin si më poshtë:      

 

• Për 1 (një) vend, në pozicionin “Sekretar/e regjistrues/e”, pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Lezhë. 

 

Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e përgjithshme për 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor, sipas nenit nr. 55, 56 të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta sipas vendimit nr. 622, 

datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe 

pranimin në shërbimin civil”. 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civil gjyqësor, të së njëjtës 

kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil gjyqësor.  

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin “Sekretar/e regjistrues/e”,  është si  më 

poshtë: 

Sekretarja gjyqësore në sferën civile përmbush detyrat e mëposhtme: 

1. pranon dokumentet kërkesat/kërkesë paditë për short, i regjistron manualisht dhe në 

Sistemin Elektronik të Menaxhimit të çështjeve gjyqësore, duke pasqyruar numrin e 

regjistrit fizik dhe elektronik, datën e paraqitjes së kërkesës/kërkesë padisë në gjykatë, 

datën e regjistrimit, palët dhe identitetin e tyre, objektin e plotë, bazën ligjore, datën e  

shortit etj. 

2. verifikon ekstremitetet e padisë lidhur me palët, adresën, gjykatës së cilës i drejtohet, 

provat, kartën e identitetit, aktin e përfaqësimit, formularin mbi të dhënat e kontaktit duke i 

listuar ato tek padia/kërkesa, si dhe çdo detyrim tjetër të parashikuar në nenin 154 dhe 156 

të K.Pr.Civile;  



3. numërton dhe konfirmon kundrejt nënshkrimit të palës, numrin e fletëve të dorëzuara 

origjinale ose të noterizuara;  

4. dorëzon paditë tek Kryetari për procesin e shortit si dhe rimerr ato pas përfundimit të 

procesit të shortit për ti proceduar në kryesekretari për shpërndarje;  

5. verifikon pagimin e taksës;  

6. bën regjistrimin në regjistrin civil;  

7. hap fashikullin civil dhe kryen plotësimin e tij me ekstremitetet e duhura; 

8. regjistron në regjister të veçantë dhe në Sistemin Elektronik të Menaxhimit të çështjeve 

gjyqësore kërkesëpaditë për lëshimin e urdhërit të mbrojtjes, duke u evidentuar data e 

paraqitjes, dorëzuesi, gjeneralitetet e viktimës dhe dhunuesit, vendbanimi i tyre, arsimi dhe 

punësimi, numri i regjistrit fizik dhe elektronik, data e dhënies së urdhrit të menjëhershëm 

të mbrojtjes, dispozitivi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, numri i vendimit dhe datën 

e vërtetimit të urdhrit të  mbrojtjes, dispozitivin e urdhrit të mbrojtjes, datën e ankimit, dhe 

datën e përcjelljes në gjykatën e apelit, shënimin për vendimin e dhënë nga gjykatat më të 

larta; 

9. dorëzon fashikullin e çështjes gjykatësit apo sekretares së seancës, kundrejt nënshkrimit; 

10. plotëson regjistrin civil dhe indeksin pas numërtimit të çështjeve; 

11.  evidenton në regjister sipas natyrës së çështjes, numrin e aktit fizik dhe elektronik, datën e 

paraqitjes, datën e regjistrimit, gjyqtarin apo gjyqtarët që kanë gjykuar çështjen, numrin e 

seancave, numrin e vendimit fizik dhe elektronik, datën dhe dispozitivin e plotë të 

vendimit 

12. bën pranimin dhe regjistrimin e ankimeve civile dhe në sistemin e menaxhimit të çështjeve 

si dhe në indekset e ankimeve. 

13.  pasqyron në regjister civil ankimin, ankuesin dhe datën e ankimit, datën e përcjelljes në 

gjykatën në Gjykatën e Apelit ose gjykatën e Lartë, dispozitivin e Gjykatës së Apelit dhe 

Gjykatës së Lartë, pas përfundimit të çështjes, në regjister manual sipas natyrës së çështjes 

14. ndihmon në të dhënat dhe statistikën civile; 

Sekretari regjistrues/gjyqësor, në fushën penale, kryen këto detyra:  

1. Pranon dhe regjistron kërkesat e Prokurorisë dhe ankimet penale në Sistemin Elektronik të 

Menaxhimit të çështjeve gjyqësore lidhur me palët, identitetin e tyre, akuzën, mbrojtësin, 

masën e sigurimit, etj. 

2.  hap fashkullin penal dhe bën plotësimin e tij me te gjitha kërkesat e formularit 

3. regjistron në regjistrin penal;  regjistron në indeks për secilin të pandehur;  

4. bën regjistrimin në Sistemin Elektronik të Menaxhimit të çështjeve gjyqësore pas 

regjistrimit manual të çështjes, lidhur me numrin e regjistrit, datën e paraqitjes në gjykatë, 

datën e regjistrimit, palët dhe identitetin e tyre, objektin/akuzën etj; 

5. dorëzon fashikullin e çështjes gjykatësit apo sekretares së seancës kundrejt nënshkrimit.  

6. evidenton në regjister penal sipas natyrës së çështjes, numrin e aktit fizik dhe elektronik, 

datën e paraqitjes, datën e regjistrimit, gjyqtarin apo gjyqtarët që kanë gjykuar çështjen, 

numrin e seancave, numrin e vendimit fizik dhe elektronik, datën dhe dispozitivin e 

vendimit, plotëson regjistrin penal dhe numratorin e çështjeve.  

7. bën pranimin dhe regjistrimin e ankimeve penale në regjiset dhe në në sistemin e 

menaxhimit të çështjeve si dhe në indekset e ankimeve. Pasqyron në regjister civil 

ankimin, ankuesin dhe datën e ankimit, datën e përcjelljes në Gjykatën e Apelit ose 

gjykatën e Lartë, dispozitivin e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës së Lartë, regjistron në 

regjister të veçantë dhe në Sistemin Elektronik të Menaxhimit të çështjeve gjyqësore, 

kërkesat për vleftësim arresti, masë sigurimi, sigurim prove, verifikim i zbatimit të masës 



se sigurimit, etj, duke përcaktuar datën dhe orën e ardhjes në gjykatë, emrin e të ndaluarit, 

akuzën e bërë etj; 

8. dorëzon menjëhere fashikullin të gjykatësi i gatshëm ose i caktuar me short;  

9. numërton këto vendime në numërator të veçantë;  

10. ndihmon në të dhënat dhe statistikën penale; 

I. LËVIZJA PARALELE DHE KUSHTET E PËRGJITHËSHME DHE TË VEҪANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si më poshtë: 

• të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njejtës kategori; 

• të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

• të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” ose “shumë mirë”. 

 

Kërkesat e veçanta për pozicionin sekretarit gjyqesore,  janë si më poshtë : 

• të jetë diplomuar në drejtësi, të paktën në nivelin “Bachelor”;  

• të ketë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje 

tjetër profesionale që lidhet me gjykatën.  

• 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; 

 

II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidati duhet të paraqes zyrtarisht, brenda datës 25.03.2021, pranë zyrës së kryesekretarisë së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, apo nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm: 

• Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

• CV (curriculum vitae) 

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave. 

• Fotokopje të librezës së punës, 

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

• Dokument të gjuhës së huaj. 

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore (raport i aftësisë në punë). 

• Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjëndjes gjyqësore). 

• Kontaktet (numër telefoni dhe adresë e-mail) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

• Fotokopje e kartës së identitetit. 

• Vërtetim banimi. 

• Vërtetimin se nuk ka masë disiplinore në fuqi. 
 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

III. VLERËSIMI I KANDIDATËVE 

 

Konkurimi zhvillohet në këto faza: 



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

kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurim, do të kryhet brenda datës 26.03.2021, në 

ambientet e Gjykatës,  dhe do të publikohet  në faqen zyrtare të gjykatës dhe atë të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, dhe brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet 

e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim dhe listat e atyre që nuk i 

plotësojnë. 

 

2. Vlerësimi profesional i kandidateve do të bëhet me date 29.03.2021 ora 12.00, si më 

poshtë: 

a. 40 pikë për rezultatet e vlerësimit në punë. Në rast rezultatesh të njëjta, Këshilli krijon një 

renditje brenda grupit të kandidatëve me vlerësimin më të lartë të punës. 

b. 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet e përgjithshme 

të përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvojën profesionale që lidhet me 

fushën e pozicionit përkatës. 

c. 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse. 

d. Njoftimi i kandidateve mbi rezultatin e vlerësimit do të bëhet me datë 31.03.2021 nga 

Kancelari i gjykatës elektronikisht. 

 

IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të daljes së rezultateve të vlerësimit të kandidatëve, njoftimi me emrat e nëpunësve 

fitues do të shpallet në faqen zyrtare rë KLGJ-së dhe në faqen zyrtare të gjykatës. 

 

 

                               GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË 

 

 

 

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Lezhë ;  E-mail: sekretaria.gjykatalezhe@gjykata.gov.al ; + 355 21524774  / 115  

 

 


