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

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 
 

Nr.55/2, Prot.                                                  Peshkopi, më  08.02.2022 
 

 

Lënda :   Njoftim për mbyllje procedure për 1 (një) vend për pozicionin e punës, “Sekretar  

                                                            Gjyqësor, kategoria IV-a.” 

                                                 
 

 

                                       KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 
 

               Adresa:               Godina “Poli i Drejtësisë”, Rruga “Ana Komnena” Tiranë 
 

T I R A N Ë 

 

Për dijeni: KËSHILLIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 
 

K Ë T U 

 

Në zbatim të ligjit nr. 98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e përgjithshme e të veçanta sipas Vendimit nr. 622, datë 

10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor Tiranë dhe kërkesat e udhëzimit nr. 85, datë 11.03.2021, “Për procesin 

e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes 

paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur” të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor Tiranë, ju njoftojmë se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër (Këshilli i Gjykatës), për 1 (një) 

vend vakant të shpallur për pozicionin e punës, “Sekretar Gjyqësor, kategoria IV-a.”, e deklaron të 

mbyllur procedurën e plotësimit të këtij vendi të lirë në shërbimin civil gjyqësor, nëpërmjet 

procedurës së pranimit me konkurrim të hapur, pasi në përfundim të procedurës ligjore: 

 

1- S’kualifikoi  kandidatin Artan BALLA, në lidhje me marrjen pjesë në konkurrim, 

{pavarësisht se Kancelari në përfundim të verifikimit paraprak të dokumentacionit ka vendosur 

kualifikimin e tij, dhe Komisioni i Pranimit e ka vlerësuar në testimin me shkrim mbi 42 pikë  (ka 

marrë 42.3 pikë),} për shpalljen e procedurës për 1 (një)  pozicion pune, “Sekretar Gjyqësor, 

kategoria IV-a.”, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër, pasi ai nuk plotëson kërkesat e veçanta të 

vendit të punës sa i përket:”......përvojës prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose 

çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën....etj”, {për këtë kandidat Këshilli i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, ka marrë vendimin nr.2, datë  08.02.2022, (shkresa nr. 55/1 

prot.datë 08.02.2022),}. 
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2-Nuk pranoi ankimin e kandidatës Aurora SALLAHI, dhe la në fuqi vendim’marrjen e 

Komisionit të Pranimit të Gjykatës për s’kualifikimin e saj në fazën testimit me shkrim, që ka bërë 

në datën 29.12.2021, për të cilën kandidatja është njoftuar me shkresën nr. 439/14, prot datë 

30.12.2021, {për këtë kandidate Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, ka marrë vendimin 

nr.1, datë  08.02.2022, (shkresa nr. 55 prot.datë 08.02.2022),}. 

 

Në vazhdim Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, do të marrë vendim për 

“Rishpallje konkurrimi për vend të lirë punë, për pozicionin e punës “Sekretar/e gjyqësor”, 

kategoria IV-a, nëpërmjet plotësimit të vendit të lirë sipas listës së nëpunësve civilë gjyqësor që 

administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor Tiranë,  procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor”, për të cilin do ju a bëjmë të ditur në rrugë 

elektronike dhe zyrtare. 
 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,                                

                                      K A N C E L A R I 
 

                                   - Albert  KAZIA - 

 

 

 

 


