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                                                                                                                Shkodër me datë  ___.05.2022                                                                                     

Nr.                Prot   

VENDIM 

Nr…….., datë 10.05.2022  

KËSHILLI I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR 

Për 

“Shpallje konkurrimi për vend të lirë pune nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele , ngritjes në 

detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë drejtuese “Kryesekretar/e”” 

 

Sot me datë 10.05.2022, u mbajt mbledhja e Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, e 

përbërë nga këta anëtarë: 

Z. Sokol Shehu           - Kryetar 

Z.Hasan Selimi           - Anëtar 

Znj. Lorena Gerveni - Anëtare 

 

Këshilli mori në shqyrtim çështje mbi Shpalljen e vendit vakant të Kryesekretares pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

 Znj. Arjeta Plaku e cila ka ushtuar detyën e kryesekretares në këtë gjykatë ka dhënë dorëheqjen 

me deshirën e saj datë 30.09.2021, pasi ka fituar shkollën e magjistraturës.  

Për shkak të veprimeve të ngutshme dhë të njëpasnjëshme që kjo gjykatë ka patur, transferimet e 

dy gjyqtarëve drejt gjykatave të tjera, auditimin etj , ka qënë e pamundur shpallja më parë e këtij 

vendi vakant, për shkak të cilësisë së tij, në kuptimin e funksioneve që mban pozicioni i punës.  

Nga ana e Këshillit të Gjykatës me datë 04.04.2022 është shpallur vendi vakant vendim i cili është 

anulluar me vendimin e datës 08.04.2022, për zbatimin e neneve 4 dhe 5 të vendimit nr. 622 datë 

10.12.200 të KLGJ-së. 

Rezultoi se nga ana e Kancelares është njoftuar KLGJ-ja me shkresën nr. 505 prot, datë 08.04.2022 

me lëndë” Njoftim mbi vendin vakant të krijuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër” . 

Nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor përmes shkresës nr. 2170/1 Prot, datë 12.04.2022 është 

kthyer përgjigje duke referuar se pranë KLGJ-së nuk ka të rregjistruar nëpunës civil gjyqësor, e 

për pasojë vijimin e procedurës për rekrutimi sipas parashikimit të akteve ligjore në fuqi.  

Sa më sipër   : Në mbështetje të nenit 38 të ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor 

në Republikën e Shqipërisë”, nenet 114, 117 e vijues të Kodit të Procedurave Administrative, 

Vendimit nr.622, datë 10.2.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet 

procedurës së lëvizjes paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, 

Këshilli i Gjykatës pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
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VENDOSI: 

 

1. Të shpallë procedurën për lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranimin në shërbimin 

civil gjyqësor në kategorinë drejtuese  për 1 (një) vend vakant, në pozicionin 

Kryesekretar/e.  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të gjykatës, si dhe i 

komunikohet KLGJ-së dhe çdo gjykate së bashku me njoftimet për shpallje bashkëlidhur 

këtij vendimi. 

 

Këshilli i Gjykatës  

Gjykata Rrethit Gjyqësor Shkodër 

 

   ANËTAR                          ANËTAR               ZV/KRYETAR 

Lorena GERVENI          Hasan SELIMI               Sokol SHEHU 

 

  
  

 

  


