
 

 

 

 

    REPUBLIKA E SHQIPERISE 

 GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE DURRES 

  

 

 “RREGULLORE E BRENDSHME E GJYKATES ADMINISTRATIVE SHKALLA E 

PARE DURRES” 

 

Neni 1 

 

Objekti i rregullores. 

Objekti i kësaj rregullore është caktimi i rregullave të hollësishme normative lidhur me  

organizimin e brendshëm dhe funksionimin normal të institucionit Gjykata Administrative Shkalla e 

Pare Durres, të cilat konsistojnë kryesisht në: 

●   Strukturat, drejtimin, kompetencat dhe menaxhimin e institucionit. 

● Marrëdhëniet midis vetë strukturave të Gjykatës, midis strukturave dhe  

   pjesemarrësve në gjykime, si dhe midis strukturave dhe publikut e medias. 

●  Si dhe rregulla të tjera që lidhen me organizimin dhe funksionimin e institucionit. 

 

Neni 2 

Veprimtaria e Gjykatës. 

 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durres përmbush detyrimin e saj kushtetues për 

dhënien e drejtësisë, në funksion të të cilit ushtron dhe veprimtari proçeduriale dhe administrative 

në përputhje të plotë me ligjin Nr.9877, dt.18.02.2008 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë” dhe Rregulloren “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës 

Gjyqësore” miratuar me Urdhërin Nr.1830, dt.03.04.2001 (i ndryshuar), të Ministrit të Drejtësisë, si 

dhe ligjit 49/2012 “Për funksionimin dhe organizimin e Gjykatave Administrative dhe zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve administrative”. Cilësia në gjykim është një nga komponentët kryesore në 

dhënien e drejtesisë. Rritja e besimit të publikut tek kjo Gjykatë në dhënien e drejtësisë, si dhe, 

hartimi i politikave buxhetore dhe procedurave për administrimin efektiv të fondeve të akorduara 

nga buxheti i shtetit , në përputhje me ligjin, janë të tjera parime që udhëheqin veprimtarinë e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durres  

 

Neni 3 

Statusi, Selia, Parimet 

 

● Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durres është person juridik , të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësitë e së cilës janë të përcaktuara në ligj. 

● Selia e saj është në Durrres dhe është e inkorporuar në godinën e Zyrave te Permbarimit Shtetror 

Durrres . 

● Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durres, në punën ë saj mbështetet dhe  zbaton parimet 

e përcaktuara në nenin 3 të ligjit 49/2012 “Për funksionimin dhe organizimin e Gjykatave 

Administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative”. Ajo siguron proces të rregullt 

qjyqësor, brenda afateve të shpeja dhe të arsyeshme, mbrojtje juridike të të drejave, lirive dhe 

interesave kushtetues dhe ligjorë të subjekteve që mund të cënohen si pasojë e ushtrimit ose jo te 

funksioneve publike nga ana e organeve të administratës publike. Ajo zbaton parimin e mbrojtjes së 

interesit publik dhe të të drejtave e interesave të ligjshëm të personave privatë.  
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Neni 4 

Drejtimi dhe Struktura 

 

- Drejtimi, struktura janë të përcaktuara në Ligjin Nr 9877 date 18.2.2008, , si dhe Urdherin Nr.563 

dt.25.10.2013 te Ministrit te Drejtesise 

- Ne ushtrimin e kompetencave, Kryetari ndihmohet nga kancelari. 

 

 

Neni 5 

Struktura e gjykatës. 

 

Sruktura, organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Durres është e përcakuar sipas Urdherit Nr563 dt.25.10.2013………….. te Ministrit te 

Drejtesise. Sipas këtij urdhëri struktura e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durres është: 

1-Kryetari 

2-Gjyqtarët 

3-Kancelari 

Zyra e Gjykatës 

1-Kryesekretari 

2-Ndihmesat ligjore 

3-Sekretaret Gjyqësorë 

4-nëpunësi gjyqësor 

Zyra Administrative  

1-Buxheti 

2-Arkiva 

3-IT dhe marrëdhenie me publikun dhe median 

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse  

1-Shofer 

2-Sanitare 

3-Punonjes,Sigurie. 

Ndryshimet ne strukturen dhe organiken e gjykates do te vijne ne zbatim te urdherave e 

legjislacionit perkates. 

  

 

 

Neni 6 

Kryetari i gjykatës 

 

1. Kryetari i gjykatës drejton dhe kontrollon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë 

e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë  Durres .  

2. Në rast mungese ose pengese ligjore, si dhe me autorizim të tij, kompetencat e kryetarit ushtrohen 

nga një gjyqtar i gjykatës me vjetersi pune me te madhe ne pune si gjyqtar. 
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Neni 7 

Kompetenca të kryetarit të Gjykatës 

 

 

1. Përfaqeson gjykatën në marrëdhëniet me të tretët. 

2. Realizon procesin e organizimit dhe dokumentimit të ndarjes së cështjeve gjyqësore nëpërmjet 

shortit . 

 5. Planifikon dhe realizon analiza pune periodike ose tematike me gjyqtarët, si dhe me strukturat e 

administratës gjyqësore. 

6. Organizon diskutime për cështje të natyrës juridike, bazuar në pergjithesimin e pervojes se 

gjykimit, vendimet unifikuese të Gjykates se Lartë, vendimet e gjykatave të tjera, vendimet e 

Këshillit të Lartë të Drejtesise, aktet e kontrollit dhe inspektimit të ushtruara nga Inspektorati i 

Këshillit të Lartë  të Drejtësise dhe i Ministrise se Drejtesise. 

9. Në bashkëpunim me kancelarin, ndjek ecurinë e dorëzimit të dosjeve gjyqësore të përfunduara në 

sekretarinë gjyqësore, në respektim të afateve procedurale të parashikuara nga ligji. 

10. Kontrollon ecurinë e dosjeve gjyqësore për zvarritje në gjykim apo mosrespektimin e etikës 

gjyqesore, si dhe kërkon e merr masa për respektimin e afateve procedurale të parashikuara nga 

ligji. 

11. Merr  kontakt me ekipet e kontrollit të  Ministrisë së Drejtësisë apo të  Inspektoratit të Këshillit 

të Lartë të Drejtesise,kontrollit te ZABGJ  njihet me qellimin dhe objektin e kontrollit dhe u krijon 

atyre mundesi ne ushtrimin e detyrës. 

12. Siguron ambjent te vecantë brenda gjykatës për studimin e dosjeve gjyqësore nga avokatet, 

prokuroret, ekspertët, perfaqësuesit e palëve dhe personat  që e kanë  këtë të drejtë. 

13.Shpall listën e ekspertëve të licencuar, sipas fushave përkatese.  

14.Përcakton orarin e pritjes së popullit . 

15. Njofton Ministrin e Drejtesise dhe Kryetarin e Keshillit te Larte te Drejtesise per ngjarje te 

jashtezakonshme në jeten private të gjyqtarëve dhe të personelit të administrates gjyqesore. 

16. Ndjek disiplinën në punë të gjyqtareve dhe të punonjësve të tjere të gjykates dhe per shkeljet e 

konstatuara nga gjyqtaret njofton Ministrin e Drejtesise, ndersa për punonjësit e tjere te administrtes 

gjyqesore vendos per marrjen e masave disiplinore sipas ligjit. 

18. Kujdeset për cështjet e ruajtjes dhe sigurisë në gjykatë. 

19.Është nënpunës autorizues i nivelit të dytë dhe merr masa  për menaxhimin me  efektivitet te 

fondeve buxhetore.   

 

Neni 8 

Gjyqtarët 

 

1.Gjyqtarët duhet tu përmbahen standarteve të larta të kompetencës,paanësisë dhe ndershmërisë në 

dhënien e vendimit gjyqësor. 

2.Ato duhet të bëjnë arsyetimin e vendimeve brenda afateve  proceduriale të përcaktuara në  ligj. 

3.Në bashkpunim me kancelarin duhet të marrin masat e nevojshme që të mos ketë zvarritje në 

gjykim . 

4.Gjyqtarët janë te detyruar të mbajnë veshje të vecanta gjatë gjykimit të ceshtjeve, konform ligjit. 

5. Organizojnë  diskutime për cështje të natyrës juridike, bazuar në pergjithesimin e pervojes se 

gjykimit, vendimet unifikuese të Gjykates se Lartë, vendimet e gjykatave të tjera, vendimet e 

Këshillit të Lartë të Drejtesise, aktet e kontrollit dhe inspektimit të ushtruara nga Inspektorati i 

Këshillit të Lartë  të Drejtësise dhe i Ministrise se Drejtesise. 

6.Marrin pjesë ne seminaret trajnimi që organizon Shkolla e Magistraturës. 
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Neni 9 

Respektimi i afateve të arsyeshme të gjykimit. 

 

● Në zbatim të ligjit 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative” Gjyqtarët duhet të marrin të gjitha masat dhe të 

planifikojnë në mënyrë sa më efikase veprimet e duhura proçeduriale me qëllim që të mos 

shkaktojnë zvarritje të padobishme të gjykimeve duke i përfunduar këto gjykime brenda standarteve 

të një gjykimi, në një afat të arsyeshëm. 

● Pas përfundimit të gjykimeve gjyqtarët kanë detyrimin që të arsyetojnë vendimet dhe t’i 

depozitojnë në sekretari, duke respektuar afatin 7 ditor nga shpallja (n.42). Përmbushja e këtij 

detyrimi i krijon mundësine palëve për të bërë ankimin brenda afateve ligjore. 

● Mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara nga nenet 7, 8 dhe 9 të kësaj rregullore obligon 

titullarin për vënien në dijeni të autoriteteve kompetente, të cilët kanë të drejtën të iniciojnë 

proçedimin disiplinor të gjyqtarëve. 

 

Neni 10  

Kancelari 

 

Kancelari organizon dhe kontrollon veprimtarinë e përditshme të sekretarisë gjyqësore si dhe të 

sektoreve ose zyrave të tjera, që bëjnë pjesë në strukturën  e gjykatës. 

2. Merr masa dhe kujdeset për krijimin e kushteve të nevojshme për mbështetjen dhe realizimin 

e gjykimit, pa ndërhyje në veprimtarine procedurale dhe pavaresinë e gjyqtarëve. 

3. Mban dhe kujdeset për përdorimin e vulave të gjykatës, edhe kur me delegim nga kancelari, 

vula përdoret nga punonjës të caktuar të administratës gjyqësore. 

4. Kujdeset për afishimin në ambientet e gjykatës të datave të gjykimeve dhe të akteve 

procedurale të   parashikuara nga ligji. 

5. Kujdeset dhe kontrollon plotësimin e statistikës gjyqësore. 

6. Kancelari, në bashkepunim me kryetarin e gjykatës, mbi bazën e të dhënave statistikore, 

harton informacionin statistikor, i cili cdo tre muaj në emër të kryetarit të gjykatës i dërgohet 

Ministrit te Drejteësise. Një kopje e informacionit i lihet në dispozicion nëpunesit të ngarkuar 

për marredheniet me publikun dhe median (në momentin e plotësimit të srukturës) 

7. Mban regjistrin themeltar të punonjësve të gjykatës me adresat e sakta të tyre. Në 

bashkëpunim me kryetarin e gjykatës realizon dinamikën e dosjeve të personelit të gjykatës. 

8. Kancelari kujdeset për cështjet e etikës dhe paraqitjes së personelit te administratës gjyqësore, 

gjatë dhe jashtë pjesemarrjes në gjykim. 

9. Ndjek dhe kontrollon ngarkesën në punë, shfrytezimin e kohës së punës dhe respektimin e 

disiplinës në punë të punonjësve të administratës gjyqësore dhe i propozon kryetarit të gjykatës 

marrjen e masave organizative dhe disiplinore perkatëse. 

10. I paraqet, në mënyrë periodike, kryetarit të gjykatës, sipas strukturës dhe limitit organik të 

miratuar për atë gjykatë, nevojat për përmirësimin e strukturës dhe organizimit të administratës 

gjyqësore. 

11. Siguron për punonjësit kushte normale dhe të përshtatshme pune, në përputhje me kerkesat e 

legjislacionit përkatës në fuqi. 

12. Merr masat për sigurimin e ndërteses së gjykatës me mjetet e mbrojtjes kundra zjarrit e 

kërkon nga punonjësit respektimin e rregullave perkatëse. 

13. Bashkëpunon me zyrën e buxhetit të gjykatës dhe përgatit kerkesat për fonde financiare në 

Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, që paraqiten nëpërmjet kryetarit të gjykatës. 

 14. Merr masa dhe kujdeset për respektimin e rregullave, lidhur me solemnitetin në gjykim. 

Merr masa dhe kujdeset për krijimin dhe respektimin e kushteve për vendosjen e flamurit 
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kombëtar në sallën e gjykimit. 

15. Merr masa dhe kujdeset për krijimin në gjykatë të ambienteve të posacme të qëndrimit, si 

dhe të kushteve të përshtatshme të punës për avokatët, përfaqësuesit e palëve, dëshmitarët dhe 

ekspertët, lidhur me studimin e dosjeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. 

16. Merr masa dhe kujdeset për krijimin në gjykatë të ambienteve te pershtatshme, për kryerjen 

e shërbimeve gjyqësore, fotokopjimin e dosjeve, vendimeve, akteve dhe shkresave kundrejt 

tarifës së parapaguar (me plotësimin e të gjitha kushteve dhe mjeteve të duhura për 

funksionimin normal të gjykatës) .  

17. Realizon marrjen apo dëgjimin ankesave për shkelje të së drejtës së publikut per t'u 

informuar apo për shërbime të pakryera nga administrata e gjykatës. 

18. Kancelari pajis me kartë identifikimi ku të jetë shënuar emri, mbiemri dhe detyra, të gjithë 

punonjësit e administratës, e cila duhet të jetë e firmosur nga kryetari i gjykatës. 

19. Merr masa dhe përgjigjet për zbatimin e urdhërave e udhëzimeve të Ministrit te Drejtesise 

dhe të kryetarit të gjykatës per administratën gjyqësore. 

 

 

Neni 11 

Kompetenca të kancelarit në fushën procedural 

Kancelari, ne fushën procedurale, ushtron kompetencat si vijon 

1. Merr masa për organizimin e ndarjes së cështjeve gjyqësore, nëpërmjet shortit manual të hapur   

në prani te gjyqtarëve, duke bërë edhe dokumentimin e ketij procesi. Me fillimin e funksionimit te 

sistemit ICMIS mbikqyr ne procesin e hedhjes se shortit elektronik 

2. Merr masa dhe ndjek realizimin e marrëdhënieve procedurale me gjykatën. 

3. Kryeson komisionin për asgjësimin e provave materiale ose dorëzimin e tyre tek personi i caktuar 

në vendimin e gjykatës. Dokumentimi i këtyre veprimeve nenshkruhet edhe nga kancelari. 

4. Merr masa dhe kontrollon realizimin nga nëpunësi gjyqësor të detyrave, lidhur me kryerjen e 

njoftimeve procedurale, si dhe përmbushjen e urdhërimeve të gjykatës, lidhur me zhvillimin e 

gjykimit. 

5. Lëshon, vërteton dhe nënshkruan akte procedurale që dalin nga gjykata për të realizuar veshjen 

administrative të aktit procedural. 

6. Nënshkruan të gjitha aktet procedurale që kërkojnë shënime procedurale sikurse janë: 

a) vendimet gjyqësore që marrin forme të prere; 

b) vendime përfundimtare dhe të ndermjetme që dërgohen për ekzekutim; 

c) ekstrakte, fotokopje të vërtetuara me origjinalin që dalin nga gjykata; 

d)     të gjithë aktet e tjera që lëshohen nga gjykata, pervec nënshkrimit të krijuesit te 

aktit,nënshkruhen edhe nga kancelari. 

 

 

Neni 12 

                    

Kryesekretari  

 
 

K/Sekretaria e gjykatës pranon dokumentet dhe aktet procedurale. Ajo shpërndan paditë pas 

hedhjes së shortit, merr në dorëzim dosjet pas përfundimit të gjykimit dhe bën kalimin në arkive të 

dosjeve gjyqësore. 

Sekretaria e gjykatës mban këto regjistra:a) indeks civil 

b)regjister civil themeltar,c)regjistre civil te ndryshem,,d)regjister urdher 

ekzekutimi,e)numerator civil,)   

Në Regjistrin e provave materiale shënohen marrja në dorëzim dhe çdo veprim me provat 
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materiale deri në asgjësimin apo dorëzimin e tyre. Provat materiale regjistrohen sipas ekstremiteteve 

të përcaktuara nga dorëzuesi në aktin procedural dhe cilësinë reale të sendit të specifikuara në 

numër, masë, lloj, gjini dhe karakteristika të veçanta. Në këtë regjistër nuk duhet të mungojë për 

asnjë arsye nënshkrimi i dorëzuesit, marrësit në dorëzim dhe kancelarit. 

Çdo regjistër duhet të jetë me fletë të numërtuara me procesverbalin përkatës në faqen e 

fundit, i firmosur nga kancelari dhe sekretari gjyqësor i gjykatës dhe i vulosur me vulën e gjykatës. 

 Sekretari gjyqësor mban përgjegjësi për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat 

plotësohen me shkrim të qartë, të pastër e të lexueshëm e me bojë me të njëjtën ngjyrë. 

 

Nën mbikqyrjen e Kancelarit, Kryesekretari, mund te bëjnë pranimin e kërkesë padive, kërkesave, e 

akteve dhe dokumentave të tjerë që i dikton vetë procedura sipas ligjit 49/2012, mbi të cilin 

mbështetet veprimatria dhe funksionimi i gjykatës. Proçedura që ndiqet është si vijon: 

a) Në momentin e depozitimit pasi verifikohet nëse është paguar taksa gjyqësore dhe nëse kërkesë 

padia është në aq kopje sa janë të paditurit (n.17 i ligjit 49/2012), Kryesekretari, kryen regjistrimin e 

çështjes në rregjistrin themelar të çështjeve civile. 

b) Ne mbështetje dhe zbatim të vendimit nr.238/1/a, verifikohen ceshtjet ditore te depozituara, nese 

ka patur per to vendim administrativ pushimi. 

c) Në harkun kohor të përcaktuar për hedhjen e shortit, të gjiha kërkesë paditë, kërkesat, e 

depozituara për ditën konkrete të punës, i nënshtrohen procedurës së shortit. Në fillim të procesit, 

kryetari vihet në dijeni, nga kancelari, në lidhje me çështjet që janë pushuar më parë nga gjyqtarë të 

ndryshëm, dhe se, kur konstaton se është/janë  depozituar cështje që për nga përmbajtja është/janë e 

njëjta çështje, kryetari urdhëron që çështja t’i kalojë të njëjtit gjyqtar, duke e përjashtuar nga 

procedura e hedhjes në short, në zbatim të Vendimit nr. 238/1/a neni 5 të KLD-së (fillimisht cështja 

është regjisruar në regjistrin themeltar të çështjeve civile, edhe për efekt numërtimi). 

ç) Shorti hidhet elektronik 

Pas depozitimit procedohet me regjistrimin e tyre në regjistrat e tjerë përkatës.  

Per proceduren e hedhjes se shortit, perveç sa me siper, vlejne rregullat e percaktuara ne urdhrin nr 

07, date 06.03.2015 te Kryetarit te Gjykates 

d) Për kërkesat ankimore te depozituara, pas regjistrimit të tyre në regjistrin përkatës, në mbështetje 

të ligjit 49/2012, i kalohet Kryetarit te gjykates. Vleresimi i Kryetarit te Gjykates per plotësimin e 

ankimit, kalimin ose jo të ankimit, behet pjesë procedurale e njoftimeve dhe të gjitha veprimet i 

bashkangjiten fashikullit të cështjes. 

 

Neni 13 

Krijimi dhe administrimi i librave. 

 

Me qëllim evidentimin dhe dokumentimin e çdo lloj veprimi administrativ, si dhe funksionimin e 

rregullt të institucionit, në gjykatë duhet te  krijohen disa libra, të emërtuara: 

    - Regjistër themeltar civil (administrativ). 

    - Regjistër i sigurimit të padisë; Regjistër i Urdherave te Ekzekutimit; Regjistër i kerkesave te 

vecanta 

    - Numeratori civil (administrativ i vendimeve)  

    - Indeksi alfabetik civil (administrativ).   

    - Libri i postës. 

    - Libri i pranimit të kërkesave ankimore civile (administrative). 

    - Libri i pranimit të rekurseve për çështjet civile (administrative). 

    - Libri i hyrjes së dosjeve në arkiv. 

    - Libri i korrespondencës me të tretët (Protokolli) 

    - Libri i regjistrimit ditor të kërkesë padive. 
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    - Libri i dorëzimit të dosjeve civile (administrative) nga gjyqtarët. 

    -Libri i daljes së dosjeve civile (administrative) nga arkiva tek gjyqtarët dhe kryesekretaria. 

    - Regjistër themeltar i punonjësve 

    - Libri i provave dhe akteve shkresore të depozituara nga palët për çështjet në gjykim. 

    - Libri i arkës. 

    - Libri i pagave të punonjësve. 

    - Ditari i arkës. 

    - Ditari i bankës. 

    - Ditari i magazinës. 

● Për të dokumentuar administrativisht pjesë të veçanta të vendimmarrjes gjyqësore, në këtë gjykatë 

mund të krijohen edhe disa libra të veçantë, të emërtuara sipas natyrës së krijimit të tyre. 

● Të gjitha librat duhet të jenë të numërtuara dhe sekretuara. 

● Përgjegjës për mbajtjen dhe administrimin e tyre është çdo punonjës i administratës i cili kryen 

veprime administrative në këto libra, si kancelari, sekretaret, sekretari i Kryetarit, shefja e finances. 

 

Neni 14 

Sekretari Gjyqësor 
Sekretari gjyqësor ushtron detyra procedurale, të parashikuara nga dispozita të procedurës civile si 

dhe dispozita procedurale të parashikuara me ligjin 49/2012. Sekretari gjyqesor për realizimin e 

funksionit procedural ushtron edhe veprimtari administrative. Sekretari gjyqësor i ushtron detyrat e 

tij drejtpërdrejt dhe pergjigjet për to, civilisht dhe disiplinarisht.Sekretaret e seancës asistojnë 

gjyqtarët në zhvillimin e seancave gjyqësore. Në ushtrimin e detyrës sekretaret e seancës kryejnë 

këto detyra: 

● Mbajnë proçesverbalin e seancës gjyqësore dhe në fund nënshkruajnë këtë proçesverbal, pas 

nënshkrimit nga gjyqtari. 

● Bëjnë lidhjen, inventarizimin, dhe dorëzimin e dosjeve të përfunduara. 

● Marrin nga gjyqtari vendimin e arsyetuar dhe dorëzojnë në kryesekretari dosjen e përfunduar. 

● Plotësojnë ekstremitetet e duhura në lidhje me cdo çështje te regjistruar, në fletën përkatëse të 

regjistrit. Ne rast se kancelari e vlereson ne dobi te punes dhe nga volumi i saj, plotesimi i fleteve te 

rregjistrit te vendimeve, mund te behet nga nje sekretar gjyqesor per te gjithe gjyqtaret, duke i bere 

shenimet referuar vendimit konkret perkates te ceshtjes. 

● Bëjnë njoftimet e duhura në lidhje me çështjen, bazuar në urdhërimet e gjyqtarit të çështjes. 

● Dorëzojnë fletëthirrjet e plotësuara, ftuesve të gjykatës me qëllim njoftimin, kundrejt nënshkrimit 

në fletoret personale. Mbajnë proces verbal të njoftimit apo komunikimit të palëve nëpërmje numrit 

te telefonit, numër i cili është përcaktuar më parë me urdhër të kancelarit. Proces verbali i njoftimit 

nënshkruhet nga sekretari gjyqësor dhe nëpunësi gjyqësor. 

● Për veprimtarinë gjatë seancës gjyqësore ose që ka lidhje me menaxhimin e çështjes, sekretarja e 

seancës merr urdhëra të drejtpërdrejta nga gjyqtari i çështjes. 

● Kryejnë çdo detyrë tjetër e cila i shërben ecurisë së gjykimit. 

 

Neni 15 

Arkivistja  

 Ndihmon sektoret e ndryshem ne ruajtjen dhe përdorimin e shkresave dhe dokumentave të 

ndryshme sipas afateve të përcaktuara në të. 

 Zbaton rregullat për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e dosjeve dhe dokumentave te sistemuara 

 Vë në dispozicion të punonjësve dokumentat përkatëse 

 Mirëmban dhe ruan regjistrat e hyrjes dhe shpërndarjes së dokumentacionit arki Shtyp, 

shumëfishon ruan dhe administron dokumentacionin e brendshëm   të jashtëm, për një 

aktivitet normal dhe konform akteve ligjore dhe  nen ligjore në fuqi 
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 Hap , regjistron dhe arshivon korrespondencën qe vjen nga të tretët 

 Dërgon te kryetari  korrespondencën e ardhur. 

 Kopje të korrespondencës së ardhur e shpërndan sipas përkatësisë 
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Neni 16 

Nepunësi gjyqësor 

  

Nënpunësi  gjyqësor në  kryerjen e detyrave të tij bashkëpunon me sekretarë gjyqësorë  

Nëpunësi gjyqësor duhet të marrë pjesë  në seancen gjyqësore dhe merr masa për zbatimin e 

urdhërave të gjykatës për njoftimin dhe futjen në sallë të dëshmitarëve, ekspertëve dhe 

kërkon nga ata solemnitet e respektim të trupit gjykues. 

 Nenshkruan aktet e komunikimit që kanë të bëjnë me thirrjen apo njofimin, me shkrim, 

telefon apo mjete te tjera teknike, apo kur është e mundur edhe i nxjerr ato, dhe, sipas 

mënyrës së përcaktuar në procedurat ligjore (civile dhe adminisraive), kujdeset për të 

shmangur cdo lloj arsye pavlefshmërie të njofimit të akteve. 

Orienton palët të vendosen para gjykates, paditësi ne krahun e djathtë të trupit gjykues, i 

padituri në të majtë me pamje përballë gjykatës.  

Njofton aktet me shkrim, telefon e kundrejt firmës së   marrësit, kur eshte e mundur, 

dëshmitaret, ekspertët etj, sipas mënyrës së përcaktuar në proceduren civile, ligjin 49/2012, 

dhe, në cdo rast, tregon kujdes për eleminimin e shkaqeve te pavlefshmërise së njoftimeve e 

të akteve. Aktet e njoftuara para dates së caktuar per seancen gjyqësore i dorëzon te sekretari 

seancës përkatese. Bashkërendon me sekretarët gjyqësorë për zhvillimin e proceseve, për 

përgatitjen e dokumentave, vërtetimeve, njofimeve dhe akeve të tjera të kërkuara prej tyre, si 

edhe, kur nevojitet përgatit kopje te dokumentave dhe bashkëlidhje të dosjeve. 

 Bashkëpunon me sekretarët gjyqësorë për regjistrimin dhe klasifikimin e akteve që dërgohen 

dhe merren nëpërmjet shërbimit postar.  

 

ZYRA ADMINISTRATIVE 

 

Në momentin e plotësimit të strukturës së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durres, zyra 

administrative ka kete perberje dhe këto detyra: 

 

 

Neni 17 

Kryetari Degës së Buxhetit 

 

K.Degës së  buxhetit në gjykatë ka për objekt të veprimtarisë sa vijon: 

1. Harton projekt-buxhetin e gjykatës  për vitin pasardhes dhe, pas miratimit nga kryetari 

i gjykatës, e paraqet per miratim në zyren e administrimit të buxhetit gjyqësor. 

2. Ndjek zbatimin e buxhetit në gjykatë, si dhe problemet e ndryshme që dalin gjatë zbatimit të tij.  

3. Bën administrimin e vlerave materiale e monetare, sipas legjislacionit në fuqi. 

4. Përpilon situacione për shpenzimet faktike që kryen gjykata në fund të cdo –muaji  dhe rakordon 

me Degën  e Thesarit. 

5. Përpilon bilancin vjetor të llogarive të gjykatës dhe e paraqet  per miratim ne Zyren e 

Administrimit te Buxhetit Gjyqesor,Degën e Thesarit  dhe per dijeni ne Drejtorine Ekonomike te 

Ministrise se Drejtesise. 

6. Ndjek dhe respekton kerkesat e ligjit "Mbi kontabilitetin". 

7. Mban dhe ndjek llogarinë e të ardhurave që realizon gjykata në  shërbimet që u kryen të tretëve.  

8. Në fund të cdo viti, drejton inventarizimin e pasurisë së gjykatës, në bazë të një komisioni, i cili 

miratohet nga kryetari i gjykatës. 

9. Dërgon në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor Tiranë  rezultatet e 

inventarizimit. 
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10 Përpilon situacionet 3 mujore për shpenzimet faktike që kryen gjykata, si dhe bilancin vjetor të 

gjykatës. 

11 Në çdo datë 25 të muajit njofton kryetarin mbi zbatimin e buxhetit mujor të gjykatës dhe mbi 

mangësite e konstatuara. 

12 Kryen dhe detyra të tjera nga ato të parashikuara në nenin 25 te Urdhërit Nr.1830, dt.03.04.2001 

të Ministrit të Drejtësisë “Për Miratimin e Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Administratës Gjyqësore”.  

 

Neni 18 

Punonjësi i Arkivës 

1. Arkivistja  gjykates mban protokollin e korrespondencës zyrtare, të zakonshme ose të klasifikuar. 

2. Mbajtja e protokollit, regjistrimi i shkresave zyrtare, të zakonshme dhe të klasifikuara, si dhe 

trajtimi i tyre, bëhet në përputhje me dispozitat përkatese ligjore dhe normative në fuqi në fushën e 

informimit publik, informacionit të klasifikuar dhe arkivës. 

3. Shkresat menjeherë pasi protokollohen, i kalohen për trajtim kryetarit të gjykatës dhe i kthehen 

për ruajtje kancelarit brenda 3 ditëve.  

4. Të gjitha shkresat që dalin nga gjykata nënshkruhen nga kryetari i gjykatës dhe vulosen me vulën 

e gjykates.  

5. Arkivistja  e gjykatës mban dhe administron edhe librat e dorëzimit të dokumentave brenda dhe 

jashtë gjykatës me destinacion: 

a) sekretaret gjyqësore; 

b) nepunesat gjyqësore; 

c) arkivin; 

d) palët dhe subjektet e tjera dorazi ose me postë. 

6 Arkivisti ne punën  e tij mbështetet në aktet ligjore e nenligjore qe kane te bejne me fondin 

arkivor e arkivat ne Republiken e Shqiperise. Ai zbaton urdhrat e udhezimet e Drejtorise se 

Pergjithshme të Arkivave të Shtetit dhe mban përgjegjësi administrative e ligjore për moszbatimin e 

tyre. 

7. Arkivisti, nën kujdesin e kancelarit të gjykatës, merr masa që ambienti i arkivit të jetë i siguruar 

nga thyerjet e te kete mjete mbrojtese kundra zjarrit dhe te plotesohen kushtet teknike e teknologjike 

te domosdoshme per ruajtjen e arkivit. 

8. Ne zyrat e arkivit, ruhen dokumentet e gjykatës, te cilat përbëhen nga dosjet  gjyqësore, vendimet 

e të cilëve kanë marrë forme të prerë. 

9. Arkivisti, në përputhje me ligjin, merr masat teknike për asgjësimin e dokumentacionit që u ka 

kaluar afati i ruajtes së tyre. Komisioni përkates i asgjësimit kryesohet nga kryetari i gjykatës. 

 

Neni 19  

Punonjësi i IT dhe marrëdhenies me publikun 

 

1.Merr masa dhe kujdeset  për mirëmbajtjen e sistemit kompjuterik në gjykatë.    

2.Mban përgjegjësi përsa i perket funksionimit te sistemit . 

3.Mban ne gjendje pune te gjithe pajisjet elektronike që janë në administrim të gjykatës duke i bere 

sherbimet e nevojshme, si riformatim programit etj. 

4. Kujdeset për të informuar publikun dhe median për procedura dhe afatet në lidhje me 

veprimtarinë e gjykatës, asiston stafin e administrates ne dhe gjate punes me sistemin dhe ne 

momentet e nevojshme sipas rastit, si edhe detyra të tjera që dalin nga legjislacioni ne fuqi, urdhëra 

të Minisrit të Drejtësisë, ej.        

5. Kryen te tjera detyra te ngarkuara nga kancelari gjykates qe vijne ne ndihme dhe permbushje te 

proceseve zinxhire te veprimeve administrative 
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Neni 20 

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 

Në momentin e plotësimit të strukturës së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 

sektori i shërbimeve mbështetëse ka kete perberje dhe këto detyra: 

 

Neni 21 

Shofer dhe punonjes mirembajtjeje 

 

1.Të mbajë automjetin gjithmonë në gjendje pune. 

2.Ështe pergjegjes per sherbimet dhe kontrollet teknike te automjetit 

3.Ështe pergjegjes per demet e shkaktuara ne automjet nga pakujdesia. 

4.Ploteson cdo ditë flete udhetimin duke shenuar km e pershkruara ,emrin e punonjesit qe ka qene 

ne dispozicion si dhe furnzimin me karburant. 

5.Tërheqja e tollonave te karburantit bëhet gjithmonë me autorizim leshuar nga kryetari i gjykatës. 

6.Njofton zyrën e Buxhetit për prerjen e siguracioneve te automjetit si dhe kolaudimit konform 

ligjeve në fuqi. 

7. Miremban dhe ben riparime te ambjentit dhe sendeve ne perdorim (perjashtim bejne paisjet 

elektronike) 

8. Kryen te tjera detyra te ngarkuara nga kancelari gjykates qe vijne ne ndihme dhe permbushje te 

punes dhe pozicionit. 

 

 

Neni 22 

Sanitarja 

 

1.Të pastrojë  dhe mirembajë nga ana higjenike sipërfaqen e zyrave, koridoreve, shkalleve të 

godinës që janë në administrim të gjykatës (zyrat, koridoret, shkallët dhe banjot). 

2.Të pastroje pluhurat në orenditë e zyrave si dhe xhamat jo më pak se një herë në javë. 

3Të përkujdeset për mirëmbajtjen dhe vaditjen e vazove me lule në ambientet e gjykatës. 

4.Te  mbajë kontakt të rregullt me kancelarin për cdo problem disipline ,furnizimi apo kerkese të 

cfardoshme 

5.Furnizimi me materiale të pastrimit të  bëhet me urdher dorezim të lëshuar nga kancelari 

6. Kryen te tjera detyra te ngarkuara nga kancelari gjykates qe vijne ne ndihme dhe permbushje te 

punes dhe pozicionit. 

 

Neni  23 

Respektimi i orarit. 

 

● Të gjithë punonjësit e gjykatës, gjyqtarët dhe punonjësit e administratës, kanë detyrimin të 

respektojnë orarin zyrtar ditor, i cili eshte nga ora 08.00 deri në orën 16.00. 

● Gjyqtarët duhet të respektojnë orarin e gjykimeve të planifikuara, duke filluar seancat në oraret e 

caktuara, me përjashtim të ndonjë rasti kur fillimi me vonesë i seancave është për shkaqe të 

përligjura. 

● Kur punonjësi i gjykatës për arsye të ndryshme kërkon të largohet për një moment nga vendi i 

punës, duhet të marrë lejë tek kancelari. Ndërsa për lejet për shkëputje një ditë të plotë pune, 

detyrimisht kërkesa paraqitet dhe miratohet nga Kryetari i Gjykatës. 

● Çdo mungesë në detyrë për një periudhë të shkurtër bëhet vetëm me lejë të Kryetarit të Gjykatës 

dhe për leje të tjera duhet të ndiqet proçedura e parashikuar në vendimin Nr.138/1 dt.19.03.2003, të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
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● Për mungesat ditore në punë për shkaqe shëndetësore duhet të bëhet fillimisht njoftimi telefonik 

tek titullari i gjykatës, shoqëruar më pas dhe me raport paaftësie të përkohshme (mjekësor).  

● Për punonjësit e administratës me qëllim dokumentimin e prezencës së tyre në punë, nënshkruhet 

listëprezenca mujore. 

● Listeprezencat per gjyqtaret dhe administraten, mbahen nga nje punonjes i administrates i caktuar 

nga kancelari, dhe ruhen per tre vjet nga kancelari. 

● Punonjësit e gjykatës (gjyqtarët dhe administrata gjyqësore) mund të thirren në punë me urdhër të 

Kryetarit të Gjykatës, dhe jashtë kohës normale të punës kur e diktojnë nevojat e organizimit të 

punës, duke u shpërblyer sipas akteve ligjore në fuqi. 

 

 

Neni 24 

Respektimi i solemnitetit dhe etikës në gjykim. 

 

● Zhvillimi i seancave gjyqësore bëhet si rregull në sallë. Në rastet kur salla e gjykimit është e zënë 

me gjykime, gjyqtarët i zhvillojnë gjykimet nëpër zyra. 

● Gjyqtari gjatë zhvillimit të proçeseve gjyqësore duhet domosdoshmërisht të ketë të veshur togën e 

krijuar posaçërisht për këtë kategori zyrtarësh. Togën përkatëse duhet ta kenë veshur në seancë 

gjyqësore edhe avokatët. 

● Gjatë orarit zyrtar gjyqtarët duhet të kenë veshje serioze.  

● Sekretaret gjyqësore, gjatë zhvillimit të proçeseve gjyqësore duhet të mbajnë veshje të posaçme, 

kurse gjatë orarit zyrtar duhet të mbajnë veshje e cila duhet të jetë serioze. 

● Gjyqtarët kanë detyrimin që gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, të respektojnë me korrektësi të 

gjitha rregullat proçeduriale, si dhe ato të përcaktuara me vendimin Nr.238/1/b, dt.24.12.2008 të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në lidhje me respektimin e solemnitetit. 

● Trupa gjyqësore dhe administrata gjyqësore duhet të trajtojë me një sjellje korrekte dhe me etikë 

të gjithë pjesëmarrësit në proçeset gjyqësore dhe publikun që merr pjesë në gjykime. Respektimi i 

rregullave të mirësjelljes dhe etikës duhet të bëhet jo vetëm në seancat gjyqësore, por edhe gjatë 

realizimit të të drejtës së tyre për informacion. 

 

 

Neni 25 

Proçedurat e ndarjes së çështjeve. 

 

● Çështjet e depozituara për gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durres ndahen 

ndërmjet gjyqtarëve me anë të shortit, i cili realizohet në mënyrë elektronike. Kryetari i Gjykatës 

nxjerr urdhërin e brendshëm për procesin e hedhjes së shortit. 

● Çështjet depozitohen pranë kryesekretarisë së gjykatës në çdo ditë pune, nga ora 12.00 - 15.00. 

● Per proceduren e hedhjes se shortit, perveç sa me siper, vlejne rregullat e percaktuara ne urdhrin 

nr .07, date 06.03.2015 te Kryetarit te Gjykates.  

● Pas hedhjes së shortit, brenda asaj dite, fotokopjohet për çdo çështje fleta përkatëse e shortit, dhe, 

çështjeve të regjistruara në librat përkatës (regjistër themeltar,indeks alfabetik), u hapen fashikujt, të 

cilët, së bashku me përcjelljen e praktikës së nënshkruar nga kancelari i gjykatës, ia dorëzon 

kundrejt nënshkrimit sekretareve për çdo gjyqtar, të cilat ia dorëzojnë më pas gjyqtarëve përkatës, 

për të bërë planifikimin e tyre.  

Nje kopje e printuar e fletes se shortit afishohet, në mënyrë që publikut t’i ofrohet informacioni i 

nevojshëm, në lidhje me gjyqtarin të cilit i ka rënë çështja. 

●Kur gjyqtari mungon për një periudhë të caktuar në punë, apo ka një ngarkesë tepër të madhe, apo 

në ndonjë rast tjetër të justifikuar, dhe kur Kryetari e vlerëson të nevojshme se nuk duhet të marrë 

pjesë në short, urdhëron përjashtimin e tij nga shorti për një kohë që e çmon të arsyeshme.  
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●Në çdo rast përjashtimi i gjyqtarit nga shorti duhet të jetë me urdhër me shkrim të Kryetarit, i cili 

duhet të jetë i motivuar, një kopje e të cilit duhet t’i jepet vetë gjyqtarit. Në çdo rast të tillë duhet të 

dokumentohet me proçesverbalin përkatës të mbajtur për këtë qëllim. 

 

Neni 26 

Oraret e shërbimit ndaj publikut. 

 

● Për të krijuar një shërbim sa më të shpejtë dhe cilësor ndaj publikut, ofrimi i tij do të bëhet si 

vijon: 

- Kryetari çdo datë 10 dhe 25 të çdo muaji.  

Për raste të ngutshme publikut do t’i ofrohet pritje apo takim me titullarin në çdo kohë. 

- Kancelari çdo ditë ora 12.00 - 15.00. 

Për raste të ngutshme publikut do t’i ofrohet pritje në çdo kohë. 

- Për depozitimin e kërkesë padive, kërkesave, ankimeve, akteve e provave qe kane te bejne 

me ceshtjet ne gjykim, çdo ditë ora 12.00 - 15.00, si dhe për terheqje vendime, vërtetime, ej.  

    Çdo ditë pas orës orës 09.00 - 16.00 bëhet shpërndarja e dosjeve të rëna në short. 

- Studimi i dosjeve nga palët dhe avokatët çdo ditë ora 14.00 - 16.00. 

● Dhënia e fotokopjeve të shkresave dhe akteve të tjera bëhet brenda 24 orëve nga depozitimi i 

kërkesës me shkrim. Në rastet kur dosja ndodhet në proçes gjyqësor ky afat është 48 orë. Kërkesat 

dhe ankesat me shkrim paraqiten tek Kancelari i Gjykatës, i cili merr masa për zgjidhjen e tyre duke 

vënë në dijeni për çdo problem të lindur Kryetarin e gjykatës. 

● Informimi publik realizohet nëpërmjet një komunikimi të hapur, periodik dhe transparent me 

shtetasit dhe median e shkruar dhe elektronike. Kur kryetari e vlereson te nevojshme, këtë 

komunikim ia autorizon ta kryejë Kancelari i Gjykatës, apo ndonje gjyqtari te autorizuar prej tij. 

 

Neni 27 

Detyrimet e publikut që kërkon t’i ofrohet shërbim. 

 

● Personat që kërkojnë të pajisen me akte të ndryshme të cilat nxirren nga kryesekretaria, sekretaria 

regjistruese, ose arshiva e gjykatës, dhe që janë kopje vendimesh, kopje aktesh, vërtetime të 

ndryshme etj., i terheqin ato ne sportelin e pritjes se qytetarëve. 

● Nuk lejohet komunikimi me zë të lartë, bisedat konfliktuale apo përdorimi i fjalëve fyese në 

ambientet e brendshme të gjykatës, të cilat prishin rregullin dhe qetësinë e proçeseve gjyqësore apo 

rregullin dhe qetësine e institucionit në tërësi. Ndaj këtyre personave merren masa për largimin e 

menjëhershëm nga ambientet e gjykatës nga punonjësi i sigurisë me ndihmën dhe të punonjësit të 

policisë së shërbimit të rojes (që ndodhen në godinën e Gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër). 

● Ndalohet hyrja në ambientet e gjykatës të personave në gjendje të dehur apo të personave të cilët 

demostrojnë një paraqitje të jashtme të papërshtatshme për ambientet e gjykatës. 

 

Neni 28 

Transparenca e vendimmarrjes. 
 

●  Gjykimet si rregull janë publike dhe transparente. Gjykimet me dyer të mbyllura realizohen 

vetëm kur janë rastet e parashikuara në ligjin proçedurial. 

● Çdo person qe ka interes per ceshtjet mundet të ndjekë proçeset gjyqësore publike, si dhe të 

kërkojë vendime për të cilat është i interesuar, duke respektuar rregullat e vendosura për këtë qëllim 

nga institucioni. 
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● Çdo ditë të premte, sekretaret e çdo gjyqtari disponojnë listat e gjykimeve për javën pasardhëse, 

të cilat depozitohen elektronikisht tek kancelari. Një kopje të afishohet në stendën e afishimeve në 

gjykatë, një kopje depozitohet elektronikisht në Zyrën Vendore të Avokaturës së Shtetit. 

● Listat e gjykimeve së bashku me ndarjen e çështjeve me short, duhet të krijohet mundësia të 

afishohen në mënyrë periodike në hollin e katit te pare te Gjykates.  

 

Neni 29 

Vendimmarrja e titullarit. 

 

● Urdhërat e Kryetarit në lidhje me veprimtarinë administrative dhe menaxhuese të gjykatës, si 

rregull jepen me shkrim, të protokolluara, si dhe njoftohen të gjithë subjektet e interesuar nëpërmjet 

vënies në dispozicion të një kopje të tij. 

● Në raste përjashtimore, për situata të ngutshme, në funksion të mirë administrimit dhe 

menaxhimit, urdhërat për efekte praktike mund të jenë dhe verbale. 

● Në marrëdhënie me të tretët korrespondenca del gjithmonë në emrin e Kryetarit si përfaqësues i 

institucionit, dhe është gjithmonë me shkrim, si dhe protokollohet në librin e protokollit çdo shkresë 

e dalë në emër të institucionit. 

● Në funksion të ecurisë së punës në institucionin që drejton, Kryetari i Gjykatës merr takime dhe 

kontakte me të gjithë aktorët dhe faktorët, të cilët ndihmojnë gjykatën në dhënien e drejtësisë, me 

organizmat ndërkombëtare, si dhe me institucionet e ndryshme etj. 

 

Neni 30 

Zhvillimi i mbledhjeve. 

 

● Për çdo mbledhje me trupën gjyqësore, mbahet nga sekretari i Kryetarit te Gjykatës, protokolli i 

mbledhjes, në librin e krijuar posaçërisht për këtë qëllim. 

● Tematika e mbledhjes mund të jetë e ndryshme, në varësi të materialeve të ardhura për të punuar 

me trupën gjyqësore. Ajo fokusohet kryesisht në diskutimin e dosjeve të ardhura nga gjykatat më të 

larta, diskutimin e qëndrimin në lidhje me çështje të ngjashme brenda së njëjtës gjykate, në njohjen 

me vendimet apo shkresat e ardhura nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë, Zyra e 

Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, apo institucioneve të tjera, apo në diskutimin e çdo lloj 

problematike të dalë dhe që i shërben mirëfunksionimit të punëve në këtë institucion.  

● Mbledhjet periodike me administratën e gjykatës si rregull zhvillohen 1 herë në jave, me 

përjashtim të rasteve kur problematika e krijuar për çështje të veçanta, dikton mbledhje jashtë radhe. 

Mbledhjet jashte radhe te administrates, mund te thirren nga Kryetari, Kancelari, ose jo me pak se 

30% e pjestareve te administrates. 

● Mbledhjet drejtohen nga Kryetari. 

● Trajtimet dhe diskutimet e zhvilluara në mbledhje dokumentohen në librin e protokollit të 

mbledhjeve të administratës të krijuar për këtë qëllim. 

 

Neni 31 

Dorëheqjet dhe përjashtimet. 

 

● Kërkesat për dorëheqje në çështjet administrative që gjykohen pranë Gjykaës Administrative të 

Shkallës së Parë Durres, bëhen me shkrim, dhe konform rregullave proçeduriale i paraqiten 

Kryetarit të Gjykatës. 

● Pranimi apo refuzimi i kërkesave për dorëheqje nga gjyqtarët duhet të bëhet nga Kryetari me 

vendim me shkrim, i cili duhet të jetë i motivuar dhe i arsyetuar. 
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● Çdo lloj kërkese për dorëheqje të tillë dokumentohet në një libër të posaçëm të krijuar për këtë 

qëllim, në të cilin shënohen dita e paraqitjes së kërkesës, gjyqtari që e ka paraqitur, çështja ndaj të 

cilës është paraqitur dorëheqja dhe disponimi i titullarit në lidhje me kërkesën për dorëheqje. 

● Brenda çdo flete të librit, në të cilin janë bërë shënimet në lidhje me dorëheqjet, mund t’i 

bashkëngjitet një kopje e kërkesës për dorëheqje dhe një kopje e vendimit me të cilin është 

disponuar në lidhje me këtë kërkesë. 

● Pranimi apo refuzimi i përjashtimeve për gjyqtarët bëhet duke respektuar rregullat proçeduriale të 

parashikuara për këtë qëllim. 

 

 

Neni 32 

Të drejtat dhe detyrimet e gjyqtarëve. 

 

● Të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate në funksion të respektimit të etikës dhe solemnitetit në gjykim, 

si dhe të ecurisë së gjykimeve, kanë të drejtë që t’iu krijohen të gjitha kushtet optimale, për aq sa 

kushtet infrastrukturore të godinës së gjykatës e lejojnë një gjë të tillë. 

● Gjyqtarëve u sigurohet zyrë personale për secilin, sekretare për çdo seancë gjyqësore, e gjithë 

baza e nevojshme kancelarike, si dhe shërbimi i nevojshëm administrativ, në funksion të një 

vendimmarrje gjyqësore brenda parametrave normale të gjykimit. 

● Gjyqtarët kanë detyrim që në respekt të kushtetutës dhe ligjit organik, si dhe akteve nënligjore, të 

përmbushin të gjitha kërkesat që derivojnë nga këto akte. 

● Statusi i gjyqtareve rregullohet nga legjislacioni perkates ne fuqi 

 

Neni 33 

Të drejtat dhe detyrimet e punonjësve të administratës. 

 

● Të gjithë punonjësit e administratës në funksion të veprimtarisë, kanë të drejtë që t’iu sigurohen 

kushtet optimale për zhvillimin normal të punës. 

● Ata kanë detyrimin të respektojnë me korrektësi të gjitha rregullat e parashikuara nga aktet 

ligjore, si dhe të vendosura nga institucioni (në funksion të një ecurie sa më normale të punës.) 

● Sekretaret e seancës, sekretari i Kryetarit, kanë detyrimin të mbajnë gjatë orarit zyrtar, uniformën 

e krijuar për këtë qëllim, si dhe të gjithë punonjësit e administratës gjyqësore duhet të mbajnë 

dokumentin e identifikimit, të cilin duhet ta mbajnë në një vend të dukshëm. 

● Për shkeljet disiplinore, punonjësit e administratës në varësi të shkallës së shkeljes, ndëshkohen 

me masa disiplinore, me vendim me shkrim, të motivuar dhe të arsyetuar të titullarit të gjykatës. 

● Çdo masë disiplinore dokumentohet në rregjistrin e posaçëm të krijuar për këtë qëllim, si dhe një 

kopje e masës është pjesë përbërëse e dosjes personale të punonjësit. 

● Statusi i punonjësve të administratës rregullohet nga dispozitat e Kodit të Punës. 

 

Neni 34 

Veprimtaria e sekretarit te Kryetarit te Gjykates. 

 

● Ushtron te njejtat detyra si sekretarja e seances lidhur me veprimtarine e Kryetarit, si gjyqtar. 

● Mban, ruan dhe eshte pergjegjese per arshivimin dhe administrimin e librit te urdhrave te 

brendshem te Kryetarit, te librit te mbledhjes se trupes gjyqesore, te korrespondences me natyre 

administrative te Kryetarit me institucionet apo subjektet e tjera, te librit te pritjes se popullit si dhe 

te librit te miratimit te doreheqjeve te gjyqtareve. 

● Mban agjenden dhe protokollon takimet e Kryetarit, kur kjo eshte e nevojshme, per ushtrimin e 

funksionit te tij drejtues administrativ.   
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Neni 35 

Zbatimi i Rregullores. 

 

● Kjo rregullore është e detyrueshme për zbatim nga e gjithë trupa gjyqësore dhe administrata 

gjyqësore e Gjykatës Adminstrative të Shkallës së Parë Durres. 

● Shkelja e dispozitave të kësaj rregullore passjell përgjegjësi disiplinore. 

 

 

 

                                                                                                              KRYETARE 

 

Klodiana Veizi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 
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Titulli i vendit te punes:   Kryesekretare  

 

Instuticioni:    Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:   Kryetari , Kancelari  

 

E zëvendëson:  - 

 

 

 

Detyrat Kryesore: 

 

Sekretaria e gjykatës mban regjistrat:, regjistre civil, rregjister urdher ekzekutimi, numerator 

civil, indeks civil. Sekretari gjyqësor mban përgjegjësi për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e 

regjistrave, të cilat plotësohen me shkrim të qartë, të pastër e të lexueshëm. 

Ajo shpërndan paditë pas hedhjes së shortit, merr në dorëzim dosjet pas përfundimit të 

gjykimit dhe bën kalimin në arkive të dosjeve gjyqësore. 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:      Sekretari i séances   

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:   Kancelari  

 

E zëvendëson:  - 

 

    

 

 

 

Detyrat Kryesore: 

 

Mban proçesverbalin e seancës gjyqësore dhe në fund nënshkruan këtë proçesverbal, pas 

nënshkrimit nga gjyqtari. 

Bën lidhjen, inventarizimin, dhe dorëzimin e dosjeve të përfunduara. 

Merr nga gjyqtari vendimin e arsyetuar dhe dorëzon në kryesekretari dosjen e përfunduar.  

Plotëson  ekstremitetet e duhura në lidhje me cdo çështje te regjistruar, në fletën përkatëse të 

regjistrit. Ne rast se kancelari e vlereson ne dobi te punes dhe nga volumi i saj, plotesimi i fleteve te 

rregjistrit te vendimeve, mund te behet nga nje sekretar gjyqesor per te gjithe gjyqtaret, duke i bere 

shenimet referuar vendimit konkret perkates te ceshtjes. 

Bën njoftimet e duhura në lidhje me çështjen, bazuar në urdhërimet e gjyqtarit të çështjes. 

Dorëzon fletëthirrjet e plotësuara, ftuesve të gjykatës me qëllim njoftimin, kundrejt nënshkrimit në 

fletoret personale. Mban proces verbal të njoftimit apo komunikimit të palëve nëpërmje numrit te 

telefonit, numër i cili është përcaktuar më parë me urdhër të kancelarit. Proces verbali i njoftimit 

nënshkruhet nga sekretari gjyqësor dhe nëpunësi gjyqësor. 

Për veprimtarinë gjatë seancës gjyqësore ose që ka lidhje me menaxhimin e çështjes, sekretari i 

seancës merr urdhëra të drejtpërdrejta nga gjyqtari i çështjes. 

Kryen çdo detyrë tjetër e cila i shërben ecurisë së gjykimit. 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

Titulli i vendit te punes:       Kryetare e Deges se Buxhetit   

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:   Kryetari, Kancelari 

 

E zëvendëson:   - 

 

 

 
 

Eshte pergjegjes per hartimin e  projektbuxhetit, ndjek realizimin e shpenzimeve gjatë vitit të 

gjykatates  si dhe realizimin e të ardhurave dhe përdorimin e tyre, rakordon realizimin vjetor të 

fondeve me gjykates , pregatit kerkesa per shtese te  fondeve buxhetore , harton bilancin e 

gjykates , mban  kontabilitetin e gjykates, etj.   

 



  

 20 

 

 

 

 

PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:     Specialist per mirmbajtjen e pajisjeve elektronike  IT 

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:    Kryetari , Kancelari 

 

E zëvendëson:  - 

 

  

 

Detyrat kryesore   

 Të njohë gjendjen e pajisjeve elektronike si dhe te merret me zgjidhje e  problemit per 

sistemit qe perdorin ne gjykate 

 Të studjojë dhe programojë nevojat për pajisje elektronike, mirëmbajtjen dhe riparimin e 

atyre ekzistuese. 

 Të bëjë studime e nxjerrë udhëzime në lidhje me përcaktimin e normativave të harxhimit te 

pajisjeve elektronike. 

 Ndjek evidentimin e realizimit të shpenzimeve të këtij sektori për gjykaten. 

 Ndjek dhe realizon programin per informatizimin e sistemit gjyqesor si dhe mirembajtjen e 

tij. 

 Perfaqeson zyren e mardhenieve me publikun ne gjykate . 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:  Arkiviste-  

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:    Kryetari, Kancelari 

 

E zëvendëson:  - 

 

 

Siguron lëvizjen e shkresave dhe dokumentacioneve te ndryshme brenda dhe jashtë Gjykates  

 

Detyrat Kryesore: 

 

 Ndihmon sektoret e ndryshem ne ruajtjen dhe përdorimin e shkresave dhe 

dokumentave të ndryshme sipas afateve të përcaktuara në të. 

 Zbaton rregullat për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e dosjeve dhe dokumentave te 

sistemuara 

 Vë në dispozicion të punonjësve dokumentat përkatëse 

 Mirëmban dhe ruan regjistrat e hyrjes dhe shpërndarjes së dokumentacionit arkivor 

            Shtyp, shumëfishon ruan dhe administron dokumentacionin e brendshëm    

             të jashtëm, për një aktivitet normal dhe konform akteve ligjore dhe  

             nen ligjore në fuqi 

 Hap , regjistron dhe arshivon korrespondencën qe vjen nga të tretët 

 Dërgon te kryetari  korrespondencën e ardhur. 

 Kopje të korrespondencës së ardhur e shpërndan sipas përkatësisë 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:          Shofer 

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:   Kryetari 

 

E zëvendëson:  - 

 

 

 

Ka në ngarkim automjetin dhe përgjigjet për ruajtjen dhe mbajtjen e tij  në gjendje te mire e  

gatishmëri teknike për nevojat e gjykates. Levizjet e  automjetit bëhet vetëm me urdhër të Titullarit. 

Për çdo lëvizje përpilohet fletëudhëtimi me autorizim përkatës. Bën dhe sigurimin e automjetit. 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:        Nepunesi  Gjyqesor  

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

Vendodhja:   Durres 

 

Raportimi:    Kryetari , Kancelari 

 

E zëvendëson:  - 

 

    

 

 

 

Nëpunësi gjyqësor në kryerjen e detyrave të tij bashkëpunon me sekretarin gjyqësor dhe 

sekretarin e seancës. 

Njofton aktet me shkrim, telefon e kundrejt firmës së marrësit, kur është e mundur, 

dëshmitarët, ekspertët etj, sipas mënyrës së përcaktuar në procedurën civile e penale, dhe, në çdo 

rast, tregon kujdes për eleminimin e shkaqeve të pavlefshmërisë së njoftimeve e të akteve. Aktet e 

njoftuara para datës së caktuar për seancën gjyqësore i dorëzon te sekretari seancës 
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:  Punonjes Sigurie  

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

 

Vendodhja:   Durres  

 

Raportimi:   Kryetari , Kancelari 

 

E zëvendëson:  - 

 

 

Përgjigjet për ruajtjen dhe mbajtjen e qetesise , sigurise e  rregullit ne ambientet e 

brendshme te gjykates , nuk lejon hyrjen e personave te paautorizuar ne gjykate.   
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PERSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 

 

Titulli i vendit te punes:     Pastruese 

 

Instuticioni:   Gjykata Administrative Shkalles Pare Durres 

 

 

Vendodhja:   Durres  

 

Raportimi:    Kancelari  

 

E zëvendëson:  - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


