
GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT

N r ./g S Prot., Tiranë më 16/03/2022

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
GJYQËSOR

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

N ë m bështetje të nenit 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, të Ligjit nr. 98/2016, “Për O rganizim in e 
Pushtetit G jyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, V endim it nr. 622, datë 
10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranim in në shërbim in civil 
gjyqësor”,Gjykata Adm inistrative e A pelit shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të 
pranim it në shërbim in civil, për kategorinë ekzekutive, per pozicionet:

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 dorëzim in e dokum enteve për

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

l.Sekretari gjyqësor kryen detyra procedurale, në përputhje me legjislacionin procedural në 
fuqi.

I. 2 (dy) Sekretar Gjyqësor, Kategoria IV - a

LEVIZJE PARALELE: 31.03.2022

Afati për dorëzim in e dokum enteve për 

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR: 07.04.2022



2. Sekretari gjyqësor ushtron në veçanti funksionet e m ëposhtm e:

a) vërteton aktet e gjykatës dhe lëshon vërtetim e apo kopje të njësuara m e origjinalin të 
akteve procedurale gjyqësore. Kur përdoren pajisje regjistrimi apo pajisje që kryejnë 
funksione të ngjashme, sekretari garanton që regjistrim i ose riprodhim i është origjinal dhe i 
paprekur;

b) është përgjegjës për krijim in e dosjeve dhe ndihm on gjyqtarin për m bajtjen e dosjeve 
sipas një rregulli të caktuar, si dhe për regjistrim in dhe zbatim in e urdhrave të shpallur apo të 
nxjerrë nga gjykatat dhe gjyqtarët;

c) ndihm on në m bajtjen e regjistrave, si dhe për regjistrim et në regjistra dhe ndihm on në 
m bajtjen dhe përdorimin e m jeteve teknike, audiovizive dhe kom pjuterike atje ku këto jan ë  të 
disponueshm e;

ç) ndihm on në çështje që lidhen me m bajtjen e dosjeve personale;

d) bashkëpunon me autoritetet kom petente për çështje të taksave dhe tarifave gjyqësore;

dh) ndihm on në krijim in e statistikave të gjykatës, sipas kritereve të përcaktuara për këtë 
qëllim  dhe për saktësinë e të dhënave;

e) ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj.

1. LËVIZJA PARALELE

Për këtë procedurë kanë të drejtë të apJikojnë vetëm nëpunësit civilë gjyqësorë të së njëjtës 
kategori, në të gjitha gjykatat pjesë e shërbimit civil gjyqësor.

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a) të je të  nëpunës civil gjyqësor i konfirm uar, brenda së njëjtës kategori për të cilën 
aplikon;

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c) të ketë të paktën vlerësim in e fundit “M irë” .

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE A FA TII DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokum entet si m ë poshtë: 

a- Jetëshkrim  i aplikantit (ww .gjykata.gov.al);
b- Fotokopje të diplom ës (përfshirë edhe diplomën Bachelor, për diplom at jash të  vendit, të 

përcillet njehsimi nga MAS). 
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);



d- Fotokopje të letërnjoftim it (ID); 
e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim  të gjendjes gjyqësore (http:/drejtw sia.gov.al/w p-

coutent/uploads/2018/10/form ulari-i-vetdeklarim it_gjendja-gjyqw sore.pdf); 
g- V lerësim in e fundit nga eprori direkt; 
h- Vërtetim  nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i- Çdo dokum entacion tjetër që vërteton dokum entet e përm endura në jetëshkrim in tuaj (për 

trajnim e dhe kualifikim e);

D okum entet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në G jykatën A dm inistrative të 
Apelit (Rruga “ Ismail Q em ali”, N jësia Bashkiake nr. 2, Tiranë), ose në e-mail 
info@ gjykataadm inistrativeeapelit.al brenda datës 31.03.2022.

M osparaqitja e plotë e dokum entacionit sjell s’kualifikim  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.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 04.04.2022 Kancelari do të shpalië në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë G jyqësor, 
në faqen zyrtarë të G jykatës A dm inistrative të A pelit (w w w .g iv k a taad m in is tra tiv eean e lit.a l 
dhe w w w .g jykata .gov .a l) dhe stendat e inform im it të publikut të G jykatës Adm inistrative të 
Apelit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçm e për procedurën e 
lëvizjes paralele.

N ë të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e 
veçanta do të njofitohen nga Kancelari individualisht, nëpërm jet adresës së e-mail-it, për 
shkaqet e moskualifikim it.

FUSHA E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 
ZHVILLOHET INTERVISTA

Data ora dhe vendi i zhvillim it të intervistës me gojë do të njoftohet në datën 04.04.2022 

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë:

1 .Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

2.Kodi i Procedures Civile;

3. Kodi i Procedurave Adm inistrative i Republikës së Shqipërisë;

4.Ligji nr.49/2012 “Për gjykatat adm inistrative dhe gjykim in e m osm arrëveshjeve 
adm inistrative” i ndryshuar;
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5.Ligji nr.98/2016 “ Për Organizim in e Pushtetit G jyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

6.Ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

7.Ligji n r.l 15/2016 “Për organet e qeverisjes së sistem it të drejtësisë” ;

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokum entacionin e dorëzuar:

a. 40 pikë për rezultatet e vlerësim it në punë.
b. 50 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet e përvojës 

së përgjithshm e të përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvojën 
profesionale që Iidhet me fushën e pozicionit përkatës.

c. 10 pikë për trajnim e apo kualifikim et e lidhura m e fushën përkatëse.

Totali i pikëve të vlerësimit është 100.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT DHE MËNYRA 
E KOMUNIKIMIT

Në përfundim  të vlerësim it të kandidatëve, inform acioni për fituesin do të shpallet në faqen 
zyrtare të KLGJ w ww .klgj.al dhe të G jykatës Adm inistrative të Apelit 
(www.givkataadministrativeeanelit.al dhe www.gjykata.gov.al).

2. PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR

Vetëm në rast se nga pozicioni i renditur në fillim  të kësaj shpalljeje, në përfundim të 
procedures 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 12.04.2022.

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E 
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR DHE KRITERET E VEÇANTA

Sipas nenit 55 të Ligjit 98/2016 ' ‘Për organizim in e pushtetit gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë, për këtë procedure kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jash të  sistem it të 
shërbim it civil gjyqësor, që plotësojnë kërkesat e përgjithshm e sipas nenit 21, të ligjit 
152/2013 "‘Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.
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Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil 
gjyqësor janë:

a- Të je të  shtetas shqiptar;

b- Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c- Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;

d- Të je të  në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

e- Të mos je të  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 je të  m arrë m asa disiplinore e largimit nga shërbim i civil apo shërbimi civil
gjyqësor, që nuk është shuar sipas ligjit.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

a) Të jetë diplom uar në drejtësi, të paktën në nivelin “ Bachelor” .

b) Të ketë të paktën 1 vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër që 
lidhet me gjykatën.

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATII DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokum entet si më poshtë: 

a- Jetëshkrim  i aplikantit (ww w .gjykata.gov.al);
b- Fotokopje të diplom ës (përfshirë edhe diplom ën Bachelor; për diplom at jash të  vendit,

të përcillet njehsimi nga MAS);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letëm joftim it (ID);
e- Vërtetim  të gjendjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim  të gjendjes gjyqësore (w w w .gjykata.gov.al). 
g- Çdo dokum entacion tjetër që vërteton trajnim et, kualifikim et, arsim im  shtesë, 

vlerësim et pozitive apo të tjera të përm endura në jetëshkrim in tuaj; 
h- Vërtetim  nga gjykata 
i- Vërtetim  nga prokuroria

Dokum entet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në G jykatën Adm inistrative të 
A pelit (Rruga “ Ismail Q em ali”, N jësia Bashkiake nr. 2, Tiranë), ose në e-mail 
info@ gjykataadm inistrativeeapelit.al brenda datës 07.04.2022.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

N ë datën 12.04.2022, Kancelari do të shpallë, në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë G jyqësor, 
në faqen zyrtare të G jykatës A dm inistrative të A pelit dhe stendat e inform im it të publikut të
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Gjykatës A dm inistrative të Apelit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e 
veçanta për procedurën e pranim it në kategorinë ekzekutive si dhe datën, vendin dhe orën e 
saktë ku do të zhvillohet testim i me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranim it në kategorinë ekzekutive 
dhe kriteret e veçanta do të njofitohen nga Kancelari i gjykatës individualisht në m ënyrë 
elektronike nëpërm jet adresës së e-m ail-it, për shkaqet e m oskualifikim it.

A nkesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten tek Kancelari i G jykatës, brenda 2 ditëve 
kalendarike nga data e njoftim it individual dhe ankuesi m err përgjigje brenda 2 ditëve 
kalendarike nga data e depozitim it të saj.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 
ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA 

Kandidatët do të testohen me shkrim për njohuritë mbi:

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

2. Kodi i Procedures C ivile ;

3. Kodi i Procedurave Adm inistrative i Republikës së Shqipërisë ;

4. Ligji nr.49/2012 “ Për gjykatat adm inistrative dhe gjykim in e m osm arrëveshjeve 
adm inistrative”, i n d ry sh u ar;

5. Ligji nr.98/2016 ”Për organizim in e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” ;

6. Ligji nr.96/2016 ”Për statusin e gjyqtarëvedhe prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë” i n d ry sh u a r;

7. Ligji n r.l 15/2016 “ Për organet e qeverisjes së sistem it të drejtësisë” ;

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

a- N johuritë, aftësitë, kom petencën në lidhje me përshkrim in e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të m ëparshme;

c- M otivimin, aspiratat dhe pritshm ërinë e tyre për karrierën.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 

b- V lerësim in nga Këshilli, deri në 40 pikë;



DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT DHE MËNYRA E 
KOMUNIKIMIT

N ë përfundim  të vlerësim it të kandidatëve, KLGJ do të  shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe 
në faqen e G jykatës A dm inistrative të A pelit (w w w .g iv k a taad m in is tra tiv eean e lit.a l dhe  
w w w .g jvkata .gov .a l) të gjithë kandidatët pjesëm arrës në këtë procedure do të njoftohen 
individualisht në m ënyrë elektronike nëpërm jet 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 
Administrative të Apelit (www.givkataadministrativeeanelit.al dhe 
www.gjykata.gov.al), 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 m arrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshm e faqen 
e Këshillit të Lartë G jyqësor www .klgi.al dhe të G jykatës duke filluar nga data 12.04.2022.

KËSHILLII GJYKATËS 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT

Rr “Ismail Qemali", Përballë Liceul Artistik, Tiranë Telefon 042223588, www.gjykataadm inistraliveeapelit.al
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