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Lënda  : Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit       

                   “Lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor”.                                               

 

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

Në zbatim të nenit 57, të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, të neneve 9 dhe 17, 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, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurimit të hapur",  në përfundim të 

afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale për pozicionet e lira në shpalljen e datës 

02/11/2021 dhe nga verifikimi paraprak i dokumentacionit të kandidatit, për përmbushjen e 

kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpallura për konkurrim, Kancelari i Gjykatës së Lartë 

për pozicionet e shpallura njofton se :  

 Me procedurën e “Lëvizjes Paralele”: 

I. Kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme për procedurën e lëvizjes paralele, për 1 

(një) vend vakant në pozicionin  “Sekretar/e gjyqësore“, Drejtoria e Administrimit 

Gjyqësor janë: 

 

1. Mimosa Seferi 

2. Olta Saliasi 

3. Ornela Kaja 
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II. Kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme të procedurës lëvizje paralele për 2(dy) 

vende vakante në pozicionin ”Specialist”, në Qendrën e Dokumentacionit janë: 

 

1. Kristi Kola 

2. Erinda Avdyli 

3. Olta Saliasi 

 

III. Kandidatët që plotësojnë kushtet e përgjithshme për procedurën e lëvizjes paralele për 1 

(një) vend vakant “Specialist” në Shërbimin e Protokollit janë: 

 

1. Mimosa Seferi 

Nëse pas vlerësimit profesional nga ana e Këshillit të Gjykatës nuk rezulton asnjë fitues për secilin 

pozicion ose mbeten ende vende të paplotësuara, vijohet me procedurën e pranimit në shërbimin 

civil gjyqësor.  

Këshilli i Gjykatës do të vijojë me vlerësimin profesional të kandidatëve të mësipërm dhe do të 

shpallë rezultatet brenda datës 26.11.2021. 
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