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Lenda: Njoftim për vende të lirë punë në pozicionin "Sekretar gjygëso" në procedurën e pranimit në 

Shërbimin Civil Gjyqësor.

Drejtuar:

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

Godina "Poli i Drejtësisë", Rruga "Ana Komnena", www.klgj.al 

e-mail: kontakt@klgj.al 

TIRANËE 
Referuar Ligjit Nr. 98/2016 për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor dhe vendimit Nr.622, datë 

10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor njoftojmë se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavaje ka 1 

(një ) vend të lirë punë definitiv në pozicionin "Sekretar giyqësor", pas kryerjes se procedurës për 

levizje paralele ku:"-rezultoj se nuk paraqiti interes asnjë kandiadturë për këtë fazë dhe se duhet të 

vazhdojmë me atapat e tjera të procedurës-etj", Këshilli Gjykatës së Rrethitgiyqësor Kavajë,

shpall procedurën si më poshtë:

Për pranimin në shërbimin civil givqësor kandidati duhet të plotësojë: 

a) Kriteret e përgjithshme;

b) Kriterete veçanta.

Kriteret e përgjithshmejanë: 
a) të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 

d) të jetë n� kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 

e) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjene një krimi apo për kryerjen e një 

kundërvajtjeje penale me dashje;



ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil apo shërbimi civil giygësor, 

gë nuk është shuar sipas ligjit.

Kriteret e veçanta për pozicionin e sekretarit gjyqësor janë:

a) të jetë diplomuar në drejtësi, të paktën në nivelin "Bachelor"; 

b të ketë përvojë prej të paktën një vit të niohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër

profesionale që lidhet me giykatën. 

Përshkrimi i punës: 

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

Sekretari giyqësor ushtron në veçanti funksionete mëposhtme: 

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

procedurale givgësore. 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 giyqtarin për mbajtjen e dosjeve sipas një 

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

giykatat dhe gjyqtarët; 

cndihmon 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; 
d) ndihmon në çështje që lidhen rie mbajtjen e dosjeve personale; 
e) bashkëpunon me autoritetet kompetente për çështje të taksave dhe tarifave giyqësore; 

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

dhe për saktësinë e të dhënave;

g)ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me lig. 

Dokumentet që duhet të dorëzohen dhe mënyra e dorëzimit evidentohet si më poshtë:

Curriculum vitae;
Dëshmi penaliteti; 
Vërtetim mjekësor; 

Librezë pune;
Diploma dhe listë e notave njësuar me origjinalin; 

Vërtetim nga njësia bashkiake; 

Çertifikate familjare;
Kartë identiteti ID; 

Dëshmi e mbrojtjes së gjuhës apo kualifikime të tjera. 

Afati i paraqitjes së kërkesave për kandidim është caktuar brenda datës 26.04.2021 

Verifikimi paraprak i dokumentave të kandidatëve që përmbushin kushtet e përgjithshme dhe 

të veçanta të këtij pozicioni do të realizohet brenda datës 04.05.2021. 



Lista e kandidatëve të kualifikuar vlerësuar paraprakisht me dokumentacion do të shpallet në 

faqen zyrtarë të KLG)-së si dhe në faqen zyrtare të çdo giykate me datë 04.05.2021. 

Kandidatët e pakualifikuar në këtë faze njoftohen elektronikisht së bashku me arsyen e 

moskualifikimit. 

Kandidatët kanë të drejtë të bëjnë ankim me postë ose elektronikisht në këshill për rezultatet e 

verifikimit brënda 2 dit�ve nga data e njoftimit ndividual mbi rezultatin te cilat shqyrtohen 

brenda 2 ditëve. 

Vierësimi i kandidatëve do të realizohet nga Komisioni i Pranimit dhe Këshillisipas pikëve të 

vlerësimit. Totali i pikëve është 100, të cilat ndahen përkatësisht në 60 pikë vlerësim me shkrim 

dhe në 40 pikë vlerësim nga Këshilli. 

Vlerésimi i kandidatëve do të jetë me datë 11.05.2021 iorganizuar në formën e testimit me 

shkrim, për vlerësimin e njohurive e aftësive të kandidatit. 

Baza ligjore për fushën e njohurive sipas pozicionit përkatës, gë do të testohet kandidati do të 

jetë:
a) Ligji 98/2016 "Për organizimin e pushtetit giyqësor 
b) Kodit i Procedures Civile;

c)Kodit i Procedurës Penale. 
d) Ligi nr 9131 datë 08.09.2003 Për rregullat e etikës në Administratën Publike"

Kandidati që grumbullon 70 % të pikëve nga vlerësimi me shkrim (60 pikë), kualifikohet për 

intervistën e strukturuar me gojë nga Këshilli. 

Vlerësimi nga Këshilli i Gjykatës sipas intervistës së strukturuar me gojë do të jetë me datë 

17.05.2021, i bazuar në kriteret si më poshtë 

a) Renditjen sipas listët së kandidateve sipas pikëzimit të marrë me shkrim nga Komisioni i 

Pranimit. 

b) 25 pikë për karakteristikat e veçanta të kandidatit në bazë të intervistës së strukturuar me 

gojë;

c) 15 pikë për përvojën/praktikën profesionale gë lidhen me vendin përkatës
Këshilli i Gjykatës deri më datë 21.05.2021 arsyeton dhe publikon vendimin për rezultatet e 

procedurës sé emërimit. Vendimi i arsyetuar u njoftohet kandidateve dhe publikohet vendimi
shkurtuar në faqen zyrtare të KLGJ-së djhe të Gjykatës. 

KËSHILLI I GJYKATËS


