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

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË 

 

 

PËR SHPALLJE PROCEDURE PËR LËVIZJE PARALELE PËR VEND TË LIRË 

PUNE 

 

Nr 52/1 Prot.                       Korçё, më 01/03/2021 

 

NJOFTIM 

PËR SHPALLJE LËVIZJE PARALELE 

 

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”, shpall procedurën e lëvizjes 

paralele, për pozicionin si më poshtë:  

 

- Për 2 (dy) vende, në pozicionin sekretar gjyqësor, Sekretaria Gjyqësore,  

 

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 

Vendimit 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, të së njëjtës 

kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil gjyqësor. 

  

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin sekretar është si më poshtë:  

1. Sekretari gjyqësor kryen detyra procedurale, në përputhje me legjislacionin procedural në fuqi.  

2. Sekretari gjyqësor ushtron në veçanti funksionet e mëposhtme:  

a) vërteton aktet e gjykatës dhe lëshon vërtetime apo kopje të njësuara me origjinalin të akteve 

procedurale gjyqësore. Kur përdoren pajisje regjistrimi apo pajisje që kryejnë funksione të 

ngjashme, sekretari garanton që regjistrimi ose riprodhimi është origjinal dhe i paprekur;  

b) është përgjegjës për krijimin e dosjeve dhe ndihmon gjyqtarin për mbajtjen e dosjeve sipas një 

rregulli të caktuar, si dhe për regjistrimin dhe zbatimin e urdhrave të shpallur apo të nxjerrë nga 

gjykatat dhe gjyqtarët; 

c) ndihmon në mbajtjen e regjistrave, si dhe për regjistrimet në regjistra dhe ndihmon në mbajtjen 

dhe përdorimin e mjeteve teknike, audiovizive dhe kompjuterike atje ku këto janë të 

disponueshme;  

ç) ndihmon në çështje që lidhen me mbajtjen e dosjeve personale;  

d) bashkëpunon me autoritetet kompetente për çështje të taksave dhe tarifave gjyqësore;  



dh) ndihmon në krijimin e statistikave të gjykatës, sipas kritereve të përcaktuara për këtë qëllim 

dhe për saktësinë e të dhënave;  

e) ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj.  

3. Veprimtari të tjera, të cilat kryhen rregullisht nga sekretarët gjyqësorë, renditen në përshkrimet 

standarde të punës, miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

 

I. LËVIZJA PARALELE DHE KUSHTET E PËRGJITHËSHME DHE TË VEҪANTA  

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si më poshtë:  

• të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  

• të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

• të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” ose “shumë mirë”.  

 

Kërkesat e veçanta janë si më poshtë:  

• Të jetë diplomuar në drejtësi.  

• Të ketë përvojë të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose në çdo lloj përvoje 

tjetër profesionale që lidhet me gjykatën  

• Të ketë aftësi shumë të mira në daktilografi, të njohë mjaft mirë rregullat e drejtëshkrimit 

të gjuhës shqipe;  

• Të ketë njohuri mesatare në përdorimin e Programeve të Microsoft- Word dhe Excel;  

• Të ketë aftësi komunikimi me të gjithë marrësit e shërbimit të Gjykatës, brenda dhe jashtë 

saj; 

• Avantazh përbën njohja e sistemit të Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore (ICMIS). 

 

II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT  

 

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 15.03.2021, pranë zyrës së Kancelares të 

Gjykatës së Rrethit Korçё nëpërmjet postës, dokumentet e mëposhtëm:  

 

• Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkurron.  

• Jetëshkrimin e përditësuar.  

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.  

• Fotokopje të librezës së punës,  

• Fotokopje të certifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka).  

• Dokument të gjuhës së huaj, nëse disponon.  

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore (raport i aftësisë në punë).  

• Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore).  

• Kontaktet (numër telefoni dhe adresë e-mail) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.  

• Fotokopje e kartës së identitetit.  

• Vërtetim banimi.  



• Vërtetimin se nuk ka masë disiplinore në fuqi 

 

III. VLERËSIMI I KANDIDATËVE  

 

Konkurrimi zhvillohet në dy faza:  

 

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

kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet në ambientet e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçё dhe lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të 

veçanta do të do të shpallet brenda datës 19.03.2021. 

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

datë 23.03.2021 ora 10.00, pranë ambienteve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçё.  

 

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

Kodi i Procedurës Civile, Kodi i Procedurës Penale, Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor”.  

 

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet, si më poshtë:  

a. 40 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. 

b. 50 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,  

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

 

IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT  

 

Data e daljes së rezultateve do të jetë më datë 26.03.2021 

 

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

nëpunësve fitues do të shpallet në faqen zyrtare të KLGJ-së dhe në faqen web të gjykatës: 

http://gjykata.gov.al/rrethi-korcë/gjykata-e-rrethit-korcë 

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

 

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË 

 

KRYETARE E KËSHILLIT 

LULJETA KOLE 

  

 


