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NJOFTIM 

PËR SHPALLJE NGRITJE NË DETYRË  

 

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

e Shqipërisë”, Vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen 

paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Vendimin nr.643, datë 23.12.2020 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave standarte për organigramën, 

përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë”, si dhe 

Vendimin nr.1, datë 21.01.2021 të Këshillit të Gjykatës, Gjykata e Lartë, shpall procedurën e 

ngritjes në detyrë, për pozicionin si më poshtë: 

 

 Për 1 (një) vend, në pozicionin Kryesekretar. 

 

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 datë 06.10.2016 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta sipas 

Vendimin 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 që plotësojnë 

kriteret për një kategori më të lartë brenda së njëjtës gjykatë ose një gjykate tjetër.  

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Kryesekretar,  është si  më poshtë: 

 Nënshkruan të gjitha aktet procedurale që kërkojnë njoftime procedurale sipas 

parashikimeve ligjore;  

 Është përgjegjës për mbajtjen e regjistrave manual dhe elektronik të Gjykatës. 

 Mban procesverbalin e organizimit të hedhjen se shortit gjyqësor në mënyre manuale në 

rastet kur: (i) Bëhet zëvendësimi i gjyqtarit, që ka pengesë ligjore për gjykimin e çështjes, 



me një gjyqtar tjetër; (ii) Shyrtohen kërkesat për pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil 

apo administrativ; (iii) Kolegjet e Bashkuara shqyrtojnë çështje të cilat janë në kompetencë 

të tyre; (iv) Shqyrtohen kërkesat për përjashtimin nga gjykimi i çështjes i një gjyqtari te 

Gjykatës së Lartë. 

 Kryesekretari u jep informacion palëve të interesuara në lidhje me zhvillimin e seancave, 

trajton kërkesat e paraqitura nga palët për shtyrjen e seancave, pushimin e gjykimit, si dhe 

çdo kërkesë tjetër që lidhet me shqyrtimin e çështjes, dhe ia kalon këto kërkesa gjyqtarit 

relator.  

 Mbikëqyr procesin e verifikimit të dosjen pas përfundimit të gjykimit dhe të inventarizimit 

të plotë të saj, duke përfshirë numërtimin e faqeve; 

 Është anëtar i Komisionit për Asgjësimin e Mjeteve Materiale; 

 Ndjek dhe kujdeset  për zbatimin e vendimeve, urdhrave dhe udhëzimeve të Kryetarit dhe 

Kancelarit të gjykatës që kanë të bëjnë me veprimtarinë gjyqësore ose administrative të 

gjykatës, si dhe realizon çdo detyrë sipas parashikimit të Rregullores së Brendshme të 

Gjykatës 

 Mban kontakte të vazhdueshme me gjykatat e shkallëve më të ulta në lidhje me aspekte që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë gjyqësore; 

 

I. NGRITJA NË DETYRË DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË VEҪANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë si më poshtë: 

 të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar; 

 të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

 të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë”. 

 Si dhe kriteret e veçanta të parashikuara në nenin 56, pikat 4-8 të ligjit “Për pushtetin 

gjyqësor”. 

 

Kërkesat e veçanta janë si më poshtë: 

 Të jetë diplomuar në drejtësi në nivelin ‘Master Shkencor’ ose të barazvlefshëm me të, 

sipas përcaktimeve të legjislacionin për arsimin e lartë;  

 Të ketë përvojë profesionale jo më pak se pesë vjet si sekretare gjyqësore, nga të cilat jo 

më pak se 3 vjet në drejtimin e punës së sekretarisë gjyqësore. 

 Të ketë aftësi të provuara drejtuese, menaxheriale dhe koordinuese për të rritur eficensën 

në kryerjen e detyrave,  

 Të ketë aftësi të mira analitike për evidentimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve të 

përshtatshme për to,  

 Të ketë aftësi komunikimi me vartësit dhe eprorët,  

 Të jetë i gatshëm për të kryer çdo detyrë që i ngarkohet nga eprorët.  

 

II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 



 

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 19.3.2021, pranë Sektorit të Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve të 

Gjykatës së Lartë nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm: 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

 CV e përditësuar. 

 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 shëndetsore (raport i aftësisë në punë). 

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

 Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) 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 

 

Konkurrimi zhvillohet në dy faza: 

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

kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 23.3.2021, në 

ambientet e Gjykatës së Lartë, 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. Intervista e strukturuar me gojë, për kandidatët fitues të fazës së parë, do të zhvillohet më 

datë 30.03.2021, pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë. 

 

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë : 

Kodi i Procedurës Civile, Kodi i Procedurës Penale, Ligji nr. 49/2012, datë 03.05.2012, “Për 

gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, Ligji nr.98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”. 

 

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet, si më poshtë: 

a. 70 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë: 

i) 30 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; 



ii) 30 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, si dhe, 

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

b. 30 pikë për intervistën e strukturuar me gojë. 

 

 

IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Data e daljes së rezultateve do të jetë 31.03.2021. 

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

fitues do të shpallet në faqen zyrtare rë KLGJ-së dhe në faqen zyrtare të Gjykatës: 

www.gjykataelarte.gov.al.  

 

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet adresës së e-mail të kandidatit 

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E LARTË 

Rr. Ibrahim Rugova, Nr.20, 1001 Tiranë 

 

http://www.gjykataelarte.gov.al/

