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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E APELIT TIRANË 

Blv.  “Zhan D’Ark”, nr.33, Hyrja 1, Kodi Postar 1001,  

www.gjykata.gov.al, Email: flora.arifaj@gjykata.gov.al, 

 

Nr. 851 Prot.                                                                         Tiranë, më17/02/ 2021 

 

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE, NËPËRMJET 

PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE  

 

Bazuar në ligjin nr. 98 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 gjyqësor”, si dhe Vendimin nr.3, 

datë 16.02.2021 të Këshillit të Gjykatës, Gjykata e Apelit Tiranë, shpall procedurën e lëvizjes 

paralele, për pozicionin si më poshtë:   

1. Për 5 (pesë) vende, në pozicionin Sekretar Gjyqësor.   

 

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

- mban procesverbalin e seancës gjyqësore në mënyrë elektronike, në përputhje me dispozitat 

proceduriale në fuqi, 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; 

- merr në dorëzim dosjet nga zyra e regjistrimit pas hedhjes së shortit; 

- 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;   
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- merr vendimin e shkurtuar, me pjesën hyrëse dhe urdhëruese, të nënshkruar nga gjyqtarët e 

kolegjit përkatës, bashkë me dosjen, brenda ditës,  për të shënuar në regjistër datën e gjykimit, që 

në momentin që mbaron gjykimi i çështjeve, për të numërtuar vendimin dhe për t’i shënuar këto 

edhe në kapakun e dosjes. Brenda ditës, pas përfundimit të numërtimit, plotëson regjistrin 

themeltar me dispozitivin e vendimit të shpallur, plotëson dispozitivin në sistemin e menaxhimit 

të çështjeve gjyqësore dhe i kthen dosjen gjyqtarit relator për të arsyetuar vendimin;  

- lidh në mënyrë kronologjike dokumentacionin dhe aktet procedurale sipas kohës së krijimit; 

- merr në dorëzim dosjet nga ndihmësi ligjor për çështjet që kanë mbaruar, duke kontrolluar 

plotësimin e inventarit të dosjes, kundrejt nënshkrimit;  

- merr vendimin e zbardhur nga ndihmësi ligjor duke e formatuar atë, kur është rasti, dhe ja 

përcjell trupit gjykues për firmë; 

- 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;   

- plotëson rregullisht: Regjistrin themeltar të çështjeve gjyqësore, Indeksin alfabetik të 

vendimeve gjyqësore, Numëratorin e vendimeve gjyqësore, Librat e pasqyrimit të lëvizjes së 

dosjeve; 

- plotëson regjistrat me shkrim të qartë, të pastër i mban ato deri në përfundimin e çështjeve sipas 

viteve dhe në përfundim i dorëzon për ruajtje në arkivin e gjykatës kundrejt firmës së punonjësit 

të arkivës;  

-  mbasi përfundon firmosja e vendimeve, dosjet qepen me inventarin përkatës dhe sekretari 

kujdeset për respektimin e afateve procedurale për dorëzimin e dosjeve në sekretarinë gjyqësore 

brenda 3 (tre) ditëve kundrejt firmës së dorëzimit të Kryesekretarit të Gjykatës për të vazhduar 

procedurat e mëtejshme dhe informon eprorin direkt; 

- bën pritjen e popullit dhe lëshon kopje të njehsuara nga ana e kryesekretarit të Gjykatës, të 

vendimeve dhe akteve proceduriale palëve në proces;   

- mban kopjet e vendimeve origjinale për të gjitha çështjet dhe në përfundimin e tyre dorëzohen 

në arkiv për tu lidhur në kodekse;  

- ndihmon në çështje që lidhen me mbajtjen e dosjeve personale;  

- bashkëpunon me autoritetet kompetente për çështje të taksave dhe tarifave gjyqësore;   
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- ndihmon në krijimin e statistikave të gjykatës, sipas kritereve të përcaktuara për këtë qëllim dhe 

për saktësinë e të dhënave;   

- ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj.   

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

standarde të punës, miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Gjykatës.   

 

I. LËVIZJA PARALELE DHE KUSHTET E PËRGJITHËSHME DHE TË VEҪANTA  

Kanë të drejtë të aplikojnë për lëvizje paralele vetëm nëpunësit civil gjyqësor, të së njëjtës 

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

I.1. Kushtet minimale, që kandidati duhet të plotësojë për vendin e lirë, sipas procedurës 

për lëvizjen paralele, janë si më poshtë: 

- Të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën 

aplikon (dokument nga institucioni); 

- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi, (dokument nga institucioni); 

- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit, “mirë”; 

I.2. Kërkesat e posaçme për pozicionin sekretar gjyqësor, janë si më poshtë: 

- Të jetë diplomuar në drejtësi, të paktën në nivelin “Bachelor”;  

- të ketë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose 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 shumë të mira në përdorimin e Programeve të Microsoft-Word dhe Excel;   

- Të ketë aftësi të mira profesionale, organizative, etikë të lartë, komunikimi dhe të punës në 

grup dhe me të gjithë marrësit e shërbimit të Gjykatës, brenda dhe jashtë saj 
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II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT   

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 03.03.2021, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë 

nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm:  

–        Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron; 

–        Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://dap.gov.al/vende-vakante/duhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta 

–         Fotokopje të diplomës dhe listës së notave (për diplomat jashtë vendit, të përcillet 

njehsimi nga MAS); 

–          Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

–          Dokument që nuk ka masë disiplinore në fuqi, (dokument nga institucioni); 

–          Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

–          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka); 

–          Vetëdeklarim për vërtetimin e gjendjes gjyqësore, sipas linkut 

https://ëëë.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=ëeb&cd=1&ved=2ahUKEëjkgPfJsN

_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fëëë.dpbsh.gov.al%2Fsked

aret%2F1530789798-1445935373-

FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVaë0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc 

–          Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

–          Dokumentacion tjetër, mbi trajnimet, kualifikimet; 

–          Fotokopje e kartës së identitetit/pasaport; 

–          Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell s’kualifikim të kandidatit. 

 

III. VLERËSIMI I KANDIDATËVE   

http://dap.gov.al/vende-vakante/duhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVaw0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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III.1 Konkurimi zhvillohet në dy faza:  

1. Verifikimi paraprak i kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele të 

përcaktuara në shpalljen për konkurim, bazuar në dokumentacionin e paraqitur, do të kryhet 

brenda datës 09.03.2021. Njoftimi me emrat e nëpunësve fitues do të shpallet në faqen zyrtare të 

Gjykatës së Apelit Tiranë www.gjykata.gov.al. dhe në faqen zyrtare të KLGJ-së www.klgj.al  

2. Vlerësimi profesional do të kryhet nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë, 

për kandidatët fitues të fazës së parë, në datën 16.03.2021 ora 10.00, pranë ambienteve të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, me adresë Blv.“Zhan D’Ark”.   

 

III.2 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”; 

- Ligji nr.152/2013 “ Për nëpunësit civil”, i ndryshuar; 

- Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “ Për rregullat etike në administratën publike”; 

 

III.3 Vlerësimi i kandidatëve 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; 

c. 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse; 
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IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT   

Data e daljes së rezultateve do të jetë 17.03.2021.  

Në përfundim të daljes së rezultateve të vlerësimit profesional të kandidatëve, Kancelari njofton 

individualisht me email kandidatët që kanë konkurruar për rezultatin e tyre.  

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E APELIT TIRANË 

Blv. “Zhan D’Ark”, Tiranë 


