
 

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

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË 
 

Nr. _126_Prot. Krujë më 30.04.2021 

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL 

GJYQËSOR 

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST ARKIVE) 

Në mbështetje të nenit 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e  

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. __ Prot datë 30.04.20201, “Për 

lëvizjen  paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor  shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për kategorinë  

ekzekutive, për pozicionin:  

 

I. 1 (një) pozicion – specialist arkive, kategoria ekzekutive (kategoria IV b)  

 

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë gjyqësor të së njëjtës kategori për  

procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga ky pozicion, në përfundim të procedurës së  

lëvizjes paralele, rezulton ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurrimin nëpërmjet procedurës  

së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.  

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë  

ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë! 

 
Afati për dorezimin e dokumenteve për 

LËVIZJE PARALELE: 14Maj 2021 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për 

PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL GJYQËSOR: 20 maj 2021 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin si më sipër është:  

Specialist Arkive: 

a. mban dhe administron dokumentacionin gjyqësor, i cili përfshin dosje, regjistra dhe akte të tjera 

gjyqësore, si dhe akte që lidhen me veprimtarinë administrative të gjykatës, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për arkivat shtetërore;  



b. merr masa që ambienti i arkivit të jetë i siguruar nga thyerjet e të ketë mjete mbrojtëse kundër 

zjarrit dhe të plotësohen kushtet teknike e teknologjike të domosdoshme për ruajtjen e arkivit ;  

c. merr masa për ruajtjen e dokumenteve të gjykates, të cilat përbëhen nga fashikujt gjyqësore 

penalë dhe civile, vendimet e të cilëve kanë marrë formë të prerë, merr masa për mbajtjen dhe 

përpunimin mbi baza shkencore të dokumentacionit administrativ;  

d. vendos në dispozicion të gjyqtarëve, dosjet për llogari të gjykimit;  

e. shumëfishon dosjet dhe vendimet të cilat administrohen në kodekse;  

f. në përputhje me ligjin, merr masat teknike për asgjësimin e dokumentacionit që u ka kaluar afati 

i ruajtes së tyre;  

g. bashkëpunon me Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor për ruajtjen, përpunimin dhe 

administrimin e dokumentacionit gjyqësor, i cili i nënshtrohet procedurës së arkivimit;  

h. zbaton me përpikmëri për aq sa i përket, të gjithë urdhërat e miratuar nga titullari i gjykatës dalë 

në zbatim të Vendimit të Këshillit të Lartë të Arkivave “Për njehsimin e dokumenteve në 

Republikën e Shqipërisë”. 

I. LëVIZJA PARALELE 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunesit civile gjyqësore të së njejtës 

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

1.1. KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VECANTA 

Kandidatet duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a) të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;  

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë”. 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon: 

 

 Specialist arkive: 

a- Të zotërojnë diplomë në drejtësi, ekonomi ose fusha të përshtatshme me përshkrimin e  

punës 

b- Të ketë përvojë pune të paktën 1 (një) vit punë.  

 
1.2. DOKUMENTACIONI, MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT 

Kandidatet duhet të dorezojnë pranë Gjykates së Rrethit Gjyqesor Krujëdokumentet si më poshtë: 

a - Jeteshkrim i plotësuar në perputhje me dokumentin tip që e gjeni në link-un: 

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomen Bachelor; për diplomat jashtë vendit, të 

përcillet njëhsimi nga MAS); 

c - Fotokopje te librezës së punës (të gjitha faqet që vertetojne eksperiencen në punë); 

 d - Fotokopje të leternjoftimit (ID);  



e - Vertetim të gjendjes shëndetësore;  

f- Vetedeklarim te gjendjes gjyqesore sipas formularit tip: 

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

kAhVGzqYKHZK5DSUQFiAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fëëë.dpbsh.gov.al%2Fskedare

t%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVae0 

aZgs8pyzv0 vDOmbrbHc 

g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;  

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;  

i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet  

 

Dokumentet duhet te dorezohen me poste apo me e-mail ne adresën: gjykatakrujë@yahoo.com  

brenda dates 14.05.2021 ose në adresën: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, Rruga e Malit, Krujë. 

Mosparaqitja e plotë e dokumentacionit sjell skualifikim të kandidatit. 

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Gjykatë, brenda 2 ditëve kalendarike nga  

data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 2 ditëve kalendarike nga data e  

depozitimit të saj.  

 
1.3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Ne datën 17.05.2021, Kancelari i Gjykatës do të shpallë në faqen zyrtare të KLGJ www.klgj.al  

dhe të Gjykatës, listën e kandidatëve, që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e  

veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet vlerësimi profesional nga  

Këshilli i Gjykatës.  

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta  

do të njoftohen nga Kancelari individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail-it, për shkaqet e  

moskualifikimit. 

 

I.4.FUSHA E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 

ZHVILLOHET INTERVISTA  

 

Specialist arkive: 

a. Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

b. Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, i ndryshuar 

c. Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e  Shqipërisë 

 
I.5. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 
 
Kandidatët do të vlerësohen: 
 

a) 40 (dyzet) pikë për rezultatet e vlerësimit në punë. 

b) 50 (pesëdhjetë) 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 (dhjetë) pikë për trajnimet apo kuaffikimet e lidhura në fushën përkatëse. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKE%c3%abjkgPfJsN_kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dpbsh.gov.al%2Fskedaret%2F1530789798-1445935373-FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc


I.6. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 

KOMUNIKIMIT 

Në përfùndim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do të shpallet në faqen zyrtare 

të KLGJ www.klgj.al dhe të Gjykatës. 

I. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË 

EKZEKUTIVE 

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës 

së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicion vakant, ky pozicion është i vlefshëm për 

konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë 

ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare të KLGJ, dhe të Gjykatës duke filluar 

nga data 17.05.2021. 

II.  KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATINË PROCEDURËN E 

PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR DHE KRITERET E VEÇANTA 

Sipas nenit 55 të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, 

për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil 

gjyqësor, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin 
civil”, i ndryshuar. 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil 

gjyqësor janë: 

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 në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 

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

një kundërvajtjeje penale me dashje; 

f - Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon: 
Specialist arkive: 

a. Të zotërojnë diplomë në Shkenca Juridike, Ekonomike, ose në fusha të përshtatshme me 

përshkrimin e punës 

b. Të ketë përvojë pune jo më pak 1 (një) vit. 

11.2. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në lnk-un: 
b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor; për diplomat jashtë vendit, të 
përcillet njehsimi nga MAS); 



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

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  

f-Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore sipas formulant tip: 

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

JsN 

kAhVGzqYKHZK5DSUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fëëë.dpbsh.gov.al%2Fsk

edaret%2F1530V89V98-14459353V3- 

FORMULAR%2520VETEDEKLARIMI.docx&usg=AOvVaë0 aZgs8pyzv0 vDOmbrbHc 

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;  

h - Vërtetim nga gjykata 

 i - Vërtetim nga prokuroria 

 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo me e-mail në adresën: email : 

gjykatakrujë@yahoo.com ose adresa postare Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, Rruga e Malit, 

Krujë. 

 Mosparaqitja e plotë e dokumentacionit sjell skualifikim të kandidatit. 

11.3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 24.05.2021, KLGJ do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe të Gjykatës listën e 

kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e pranimit në kategorinë 

ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe 

intervista e strukturuar me gojë. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe 

kriteret e veçanta do të njoftohen nga Kancelari i gjykatës individualisht në mënyrë elektronike 

nëpërmjet adresës së e-mail-it, për shkaqet e moskualifikimit. 

Ankesat nga kandidatët e pakualifkuar paraqiten tek Kancelari i Gjykatës, brenda 2 ditëve 

kalendarike nga data e njofimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 2 ditëve kalendarike 

nga data e depozitimit të saj. 

 

II.4. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 

ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA 

 

Kandidatet do te testohen me shkrim ne lidhje me: 

Specialist arkive: 

a. Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

b. Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, i ndryshuar 
c. Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e  Shqipërisë 
 

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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
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=AOvVa%c3%ab0_aZgs8pyzv0_vDOmbrbHc
mailto:gjykatakrujw@yahoo.com


Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 

a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për  

pozicionin;  

b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;  

c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën 

II.4. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatet do te vleresohen: 

a. 60 (gjashtëdhjetë) pikë për vlerësimin me shkrim.  

b. 40 (dyzet) pikë për vlerësimin nga Këshilli.  

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, KLGJ do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në 

faqen e Gjykatës Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht 

në mënyrë elektronike nëpërmjet adresës së e-mailit, për rezultatet.  

 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor  për 

kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen e KLGJ dhe të Gjykatës, për  fazat 

e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil gjyqësor të kategorisë  ekzekutive:  

 

- Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak.  

- Datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurrimi.  

 

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e  

Këshillit të Lartë Gjyqësor www.klgj.al dhe të Gjykatës Kruje duke filluar nga data 17.05.2021. 

 

 

KESHILLI I GJYKATES 

 

 

   KANCELARI              ZV. KRYETARE             KRYETARE 

ARGJEND QESJA                     ELISABETA GJONI             ALMA KOLGJOKA (HOXHA) 

  


