
R E P U B L I K A  E S H Q I P E R I S E  
GJYKATA E RRETHIT ÇJYQËSOR POGRADEC 

KËSUILLI I G^YKATËS

Pogradec më 28.04.2021

Nr.

MBI VLERËSIMIN PROFESIONAL TË KANDIDATËVE ME PROCEDURËN E 
LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

“Sekretar gjyqësor”

Bazuar në Ligjin Nr.98 datë 06.10.2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë”, nenet 27, 28 dhe 38, që parashikojnë përkatësisht funksionimin dhe kompetencat e 
Këshillit të Gjykatës, Nenin 11 të Vendimit Nr. 622, datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, 
ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021 
“Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së 
lëvizjes paralele” Kreu II, Pika 7-12, Këshilli i Gjykatës në mbledhjen e tij online të zhvilluar në 
datë 28.04.2021;

KONSTATON se:

Për 2 (dy) vende vakante në pozicionin “Sekretar/e gjyqësor”, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec 

jane kualifikuar për fazën e dytë të konkurimit dy kandidate:

1. Adela Gjergo

2. Jona Kaçori

Nga vlerësimi profesional i kandidatëve, sipas pikës 7 të Udhëzuesit Nr.85, datë 11.03.2021 të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshilli i Gjykatës vëren së:

1. Kandidatja Adela Gjergo vlerësohet maksimalisht në të treja rubrikat me 65 
(gjashtëdhjetë e pesë) pikë.

2. Kandidatja Jona Kaçori vlerësohet maksimalisht në të treja rubrikat me 63 (gjashtëdhjetë

Në bazë të Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në 
shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele” Kreu II, Pika 7-12 Këshilli i 
Gjykatës, në kushtet kur asnjëra prej kandidateve nuk ka marrë mbi 70 pikë, duke mos u 
konsideruar të suksesshme, Këshilli i Gjykatës sipas pikës 12 përfundon procedurën e nisur pa 
asnjë të përzgjedhur dhe i kërkon Kancelarit të vijojë me procedurën e ngritjes në detyrë ose 
pranimin në shërbimin civil gjyqësor, nëpërmjet konkurimit të hapur brenda 24 (njëzet e katër) 
orëve nga marrja e vendimit;

e tre) pikë.



• Përfundimin e procedurës LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 
“Sekretar gjyqësor” pa asnjë të përzgjedhur.

• Vijimin e procedurës “Ngritje në detyrë” ose “Pranim në shërbimin civil gjyqësor” 
nëpërmjet konkurimit të hapur.

• Urdhërimin e kancelarit për njoftimin individualisht me email kandidatët që kanë 
konkuruar.

• Kandidatët kanë të drejtë të bëjnë ankim, me postë ose elektronikisht në Këshill, për 
rezultatet e vlerësimit, brenda 2 (dy) ditëvë nga data e njoftimit individual mbi rezultatin.

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec
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