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V E N D I M 

 

Mbi emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin 

 “sekretar/e gjyqësor”  

 

Këshilli i Gjykatës së Apelit Vlorë, bazuar në nenet 27, 28 e 37/ç të ligjit nr.98/2016, “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 33, 34 të vendimit nr.622, datë 

10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor”, Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, 

 

VËREN 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 84, datë 11.03.2021 “Për detajimin e numrit të punonjësve 

për vitin 2021”, ka miratuar detajimin e numrit të punonjësve shtesë për vitin 2021 në sistemin 

gjyqësor. 

Me shkresën nr. 1090/19 Prot, datë 16.03.2021 të Këshillit i Lartë Gjyqësor, për Gjykatën e Apelit 

Vlorë janë miratuar 3(tre) punonjës shtesë në pozicionet: 

1(një) Ndihmës ligjor 

1(një) Specialist i Marrëdhënieve me publikun dhe me Median. 

1(një) Sekretar gjyqësor. 

 

Këshilli i Gjykatës së Apelit Vlorë, bazuar në udhëzimin nr 85, datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor “Për poçesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet proçedurës 

së lëvizjes paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, shpalli proçedurën 

për 1(një) pozicion – “Specialist i Marrëdhënieve me publikun dhe me median” dhe për 1(një) pozicion 

– “Sekretar gjyqësor”. 

 

Kancelare e Gjykatës, me shkresën nr, 364 Prot, datë 22.04.2021, njoftoi përfundimin e verifikimit 

paraprak, për përmbushjen e kritereve, në lidhje me proçedurën e lëvizjes paralele në pozicionin 

“specialist I marrdhënieve me publikun dhe mediat”, ku rezultoi se nuk u paraqit asnjë kandidaturë.  

Më pas u vijua me proçedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor dhe me shkresën nr. 390 Prot, 

datë 04.05.2021, Kancelarja njoftoi se nuk u kualifikua  asnjë kandidaturë në pozicionin “specialist 

I marrdhënieve me publikun dhe mediat” 



Sa më sipër Gjykata e Apelit Vlorë përfundoi proçedurat në lidhje me pozicionin “ specialist I 

marrdhënieve me publikun dhe mediat”, pa asnjë kandidaturë. 

 

Kancelare e Gjykatës, me shkresën nr, 360 Prot, datë 22.04.2021, njoftoi përfundimin e verifikimit 

paraprak, për përmbushjen e kritereve, në lidhje me proçedurën e lëvizjes paralele në pozicionin 

“sekretar gjyqësor”, ku rezultoi se nuk u paraqit asnjë kandidaturë.  

Më pas u vijua me proçedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “sekretar/e 

gjyqësor” dhe me shkresën nr. 391 Prot, datë 04.05.2021, Kancelarja njoftoi se kanë plotësuar 

kriteret e përgjithshme dhe të veçanta kandidatët të cilët do ti nënshtrohen testimit me shkrim: 

1- Adelajda Rista 

2- Kamila Asllanaj 

3- Sabrina Azizaj 

4- Silva Kapaj. 

Testimi me shkrim u zhvillua në datë 10.05.2021. 

Përpilimi I pyetje u krye nga Komisioni I Pranimit I përbërë prej Kancelares Frida Gani, anëtare 

znj. Etrita Petriti, Shefe Sektori, Sektori I Administrimit të Prokurimeve, pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, anëtare znj. Valbona Musta, Kryesekretare e Gjykatës së Apelit Vlorë. 

Bazuar në nenin 30 të Vendimit 622, datë 10.12.2021 të “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë 

dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Kancelare Gjykatës, me 

shkresën nr. 414 Prot, datë 10.05.2021, njoftoi kandidatët për rezultatin e testimit me shkrim si dhe 

datën dhe orën e zhvillimit të intervistës së strukturuar me gojë. 

 

Intervista e strukturuar me gojë u zhvillua në datë 12.05.2021 në ambientet e Gjykatës së Apelit 

Vlorë.  

Kandidatet në proçes konkurimi plotësuan formularin e deklarimit, në të cilin deklaruan se pranonin 

regjistrimin audio të intervistës së strukturuar me gojë.  

Pas përfundimit të zhvillimit të kësaj interviste, Këshilli i Gjykatës, paraqet, vlerësimin 

përfundimtar, për të gjithë kandidatët, sipas anekseve të miratuar në udhëzimin nr.85, datë 

11.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë; 

Testimi me shkrim mbi 42 pikë 

Intervista e strukturuar me gojë 25  

Përvoja profesionale 15 pikë. 

Këshilli i Gjykatës ka vendosur kualifikimin për fazën e emërimit, kandidaten konkurente për 

pozicionin “sekretar/e gjyqësore”, znj Sabrina Azizaj, vlerësuar në total me 76 pikë. 

 

PËR KËTO ARSYE 

 



Gjykata e Apelit Vlorë, bazuar në bazuar në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 33, 34 të vendimit nr.622, datë 10.12.2020 të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil 

gjyqësor”, udhëzimit nr 85 datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor ,“Për proçesin e plotësimit 

të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet proçedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi 

mori dhe mendimin me shkrim të kandidates konkurrente, të kualifikuar për fazën e emërimit nga 

Këshilli,  

 

VENDOSI 

 

1. Emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor të Znj. Sabrina Azizaj, në pozicionin 

“sekretar/e gjyqësore” pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

2. Kandidatja fituese Sabrina Azizaj, brënda 5 (pesë) ditëve pune nga data e nxjerrjes së 

aktit të emërimit, duhet të bëj dorëzimet përkatëse në pozicionin e punës që ka pasur më 

parë, (nëse ka patur) dhe të paraqitet në Gjykatën e Apelit Vlorë, të nesërmen e datës së 

përfundimit të dorëzimit të detyrës së mëparshme. 

3. Me paraqitjen në punë të Znj. Sabrina Azizaj, do të lidhet edhe kontrata e punës me kohë 

prove midis  Gjykatës së Apelit Vlorë dhe Znj. Sabrina Azizaj. 

4.  Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të publikohet 

në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

KËSHILLI I GJYKATËS SË APELIT VLORË 

 

 

    KANCELARE                                   ZV/KRYETAR                            KRYETARE 

 

    FRIDA GANI         SOKOL NGRESI                      ILIBA BEZATI 

 


