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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.  2970   Prot.                                                                                        Durrës, më 16.09.2022 

 

 

Lënda:     Shpallje fituesi nga lëvizja paralele me shpalljen nr 2815 prot datë 29.08.2022 dhe 

mbyllje e procedurës   tjetër atë të pranimit në shërbimin civil për 1 ( një ) pozicion -  

Sekretarit Gjyqësor . 

 

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

Burimeve Njerëzore  

TIRANË 

 

Të nderuar , 

 

Në zbatim të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

të nenit 11 pika 2 e  Vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor "Për lëvizjen 

paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, si dhe të Udhëzimit nr.85, 

datë 11.03.2021, e KLGJ-së "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", në përfundim të procedurës së vlerësimit të kandidatëve nga Këshilli i Gjykatës 

dhe shpalljes së fituesve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralale dhe kërkesave të veçanta 

të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se : 

 

 Për pozicionin  e 1 (një) vendi  vakant  në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor pranë  Gjykatës 

së  e Rrethit Gjyqësor Durrës,  nga procedura e lëvizjes paralele  kandidati fitues i shpallur 

nga Këshilli i Gjykatës   me Vendimin Nr 243 datë 15.09.2022 është : 

 

 



Lagjja nr.2, Rruga “Aleksandër Goga”, Durrës    Tel/Fax: +3555230494, www.gjykata.gov.al 
 
 

Znj Vasila Fuqi  me 90 pikë . 

 

Për sa më lart : 

Në zbatim të Vendimit nr 622 datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor,  më shpllajen e 

kandidatit fitues nga lëvizja parale ,  deklarojmë të mbyllur  procedurën  tjetër,  atë të pranimit 

në shërbimin civil për pozicionin e Sekretarit Gjyqësor i hapur me  shpalljen nr 2815 prot 

datë 29.08.2022 . 

 

 

Duke Ju falenderuar ,   

  

KANCELARE 

VIOLA KONDO 

 


