
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

 

 

Nr. 37/3 Prot.                                                                                             Tiranë, më 03.03.2021 

 

NJOFTIM 

PËR SHPALLJE PROCEDURE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

Bazuar në ligjin nr. 98/2016 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”, Vendimin nr.643, datë 

23.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave standarte për 

organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës 

së Lartë”, si dhe Vendimin nr.1, datë 21.01.2021 dhe nr.37, datë 02.03.2021 të Këshillit të 

Gjykatës, Gjykata e Lartë, shpall procedurën e pranimit në shërbimin civil gjyqësor, për 

pozicionin si më poshtë: 

 

 Për 1 (një) vend, në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe 

Sigurisë. 

 

Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e përgjithshme për 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor, sipas nenit nr. 55, 56 të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta 

sipas Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”. 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Drejtor është si  më poshtë: 

 Mirëmban sistemin ekzistues të kompjuterave dhe aparaturave të tjera elektronike, duke 

përfshirë hardware dhe software;  

 Propozon ide dhe strategji lidhur me mjetet dhe teknologjinë e avancuar të informacionit 

dhe sigurisë në Gjykatë;  

 Bashkëpunon dhe mban lidhje me sektorët e tjerë për përditësimin e të dhënave të 

sistemit dhe përmirësimin e teknologjisë në Gjykatë, pasi konsultohet me drejtorinë 

përkatëse në KLGJ; 

 Monitoron, administron dhe mirëmban infrastrukturën kompjuterike dhe informatike në 

Gjykatën e Lartë me anë të operacioneve periodike për të garantuar funksionimin e tyre 



normal, përfshirë këtu (por duke mos u kufizuar me to) testimin e pajisjeve, monitorimin, 

përditësimin, dhe kryerjen e kopjeve rezervë dhe raporteve, etj.; 

 Ofron mbështetje pa vonesë në raste kërkesash për problemet kompjuterike nga stafi i 

Gjykatës; 

 Mirëmban dhe mbështet infrastrukturën informative të Gjykatës së Lartë: rrjetin e 

brendshëm kompjuterik (LAN/WAN) dhe siguron komunikimin e të dhënave; 

 Instalon, mirëmban dhe mbështet aplikacione të ndryshme software në Gjykatë; 

 Përgjigjet për përditësimin e informacioneve në faqen zyrtare të Gjykatës, pas përgatitjes 

së përmbajtjes së tyre nga drejtoritë përkatëse; 

 Harton dhe zbaton politikën e sigurisë informative të Gjykatës duke instaluar, 

konfiguruar, dhe mirëmbajtur sisteme kundër programeve dashakeqëse, ndërhyrëse (mure 

mbrojtës, antiviruse, etj.); 

 Ofron udhëzime dhe trajnime për stafin e Gjykatës, sipas nevojës, për përdorimin e 

programeve që përdoren në Gjykatë; 

 Analizon kërkesat e reja të teknologjisë dhe përpilon analiza konkurruese; 

 Harton dhe monitoron respektimin e standardeve të teknologjisë së informacionit që janë 

tepër të rëndësishme për integritetin, sigurinë dhe performancën e infrastrukturës teknike 

të Gjykatës; 

 Mbikëqyr zbatimin dhe performancën e të gjitha nismave që Gjykata ndërmerr në lidhje 

me teknologjinë; 

 Përgatit në  bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor statistika për qëllime 

raportimi periodik pranë  Këshillit të Lartë Gjyqësor, apo institucione të  tjera sipas rastit 

ose për përdorim të  brendshëm të  matjes së  elementëvë  të  ndryshëm të  administrimit 

gjyqësor dhe të  performancës së  Gjykatës dhe nëpunësve civil gjyqësore të saj në  tërësi; 

 Përgjigjet së bashku me përgjegjësin e sektorit të sigurisë për funksionimin dhe 

mirëmbajtjen e sistemit konvencional dhe/ose elektronik/digjital të sigurisë së Gjykatës, 

si dhe të çdo lloj problemi që lidhet me të; 

 Përgjigjet së bashku me përgjegjësin e sektorit të sigurisë për masat e sigurisë gjatë 

zhvillimit të seancave gjyqësore me pjesëmarrje të palëve, që nga momenti i ardhjes së 

tyre deri në përfundimin e seancës dhe shoqërimin e tyre jashtë mjedisit të Gjykatës; 

 Merr masa dhe jep udhëzime për sigurinë fizike të gjyqtarëve dhe punonjësve të tjerë të 

Gjykatës gjatë kohës që ato janë brenda mjedisve të Gjykatës, duke urdhëruar shoqërimin 

nga specialisti i sigurisë të cdo personi të jashtëm në zyrat e Gjykatës, gjatë gjithë kohës 

që janë në mjediset e saj; 

 Merr masa kur është e nevojshme të asistojnë punonjësit e Drejtorisë së Administrimit 

Gjyqësor si dhe të Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë kur i 

shërbejnë drejtpërdrejt publikut. 

 

 

I. NGRITJA NË DETYRË DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË VEҪANTA 



 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil 

gjyqësor si më poshtë: 

 të jetë shtetas shqiptar;  

 të ketë zotësi të plotë për të vepruar;  

 të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;  

 të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën;  

 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;  

 ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil apo shërbimi civil 

gjyqësor, që nuk është shuar sipas ligjit. 

 

Kërkesat e veçanta janë si më poshtë: 

 Të jetë diplomuar në fushën e Informatikës, Elektronikës të paktën në nivelin ‘Master 

Shkencor’ ose të barazvlefshme me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit arsimit të 

lartë;  

 Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në një institucion që lidhet me sistemin e drejtësisë. 

Pasja e përvojave të mëparshme në nivel drejtues është përparësi. 

 Të ketë përvojë në hartimin e programeve kompjuterike (database, rrjetet kompjuterike).  

 Të ketë certifikime profesionale në fushën e IT;  

 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;  

 Të ketë aftësi shumë të mira të komunikimit dhe organizimit të punës.  

 

 

II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 17.3.2021, pranë Sektorit të Burimeve 

Njerëzore dhe Shrëbimeve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve të 

Gjykatës së Lartë ose nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm: 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

 CV e përditësuar. 

 Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave. 

 Fotokopje të librezës së punës, 

 Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka). 

 Dokument të gjuhës së huaj. 

 Vërtetim të gjendjes shëndetsore (raport i aftësisë në punë). 

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore). 

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

 Fotokopje e kartës së identitetit. 

 Vërtetim banimi. 

 Vërtetimin se nuk ka masë disiplinore në fuqi. 



Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

III. VLERËSIMI I KANDIDATËVE 

 

Konkurrimi zhvillohet në këto faza: 

1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kritereve të përgjithshme dhe të veçanta për 

pozicionin e punës dhe kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda 

datës 19.3.2021, në ambientet e Gjykatës së Lartë, dhe brenda datës do të shpallet në faqen 

zyrtare të KLGJ-së dhe në faqen zyrtare të gjykatës lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e 

përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim.  

2. Testimi me shkrim dhe intervista me goje. Testimi me shkrim do të zhvillohet më 

datë 23.3.2021. Kandidatët njoftohen individualisht për rezultatin e tyre, brenda 24 (njëzet e 

katër) orëve nga vendimi. Kandidati që grumbullon mbi 70 % të pikëve nga vlerësimi me shkrim 

(42 pikë), kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë.  

3. Intervista me gojë do të zhvillohet më datë 30.3.2021 në ambjentet e Gjykatës së Lartë. 

 

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

Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor” dhe aktet nënligjore përkatëse të KLGj-

së dhe Këshillit të Ministrave për teknologjinë e informacionit dhe sigurinë në gjykata.   

 

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet, si më poshtë:  

a. 60 pikë për rezultatet e testit me shkrim; 

a. 40 pikë nga Komisioni i Pranimit dhe Këshilli i Gjykatës: 

Brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga përfundimi i afatit të paraqitjes së kërkesave, ftohen 

kandidatët për intervistë dhe kandidati për vendin e lirë përkatës zgjidhet, duke marrë 

parasysh kriteret sipas pikëzimit si vijon:  

a) renditjen në listën e kandidatëve, sipas pikëve të vlerësimit me shkrim;  

            b) 25 pikë për karakteristikat e veçanta të kandidatit në bazë të intervistës së strukturuar                                      

me gojë 

c) 15 pikë për vitet e përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvoja të tjera 

profesionale që lidhen me vendin përkatës.  

 

Kandidatët që marrin 70% të pikëve totale të vlerësimit kualifikohen për fazën e emërimit nga 

Këshilli i Gjykatës. 

 

IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Data e daljes së rezultateve do të jetë 6.4.2021. 

Pas arsyetimit dhe publikimit të vendimit për rezultatet e procedurës së emërimit nga Këshilli, ky 

vendim do t’u njoftohet të gjithë kandidatëve. Këshilli, pas marrjes së mendimit me shkrim nga 

kandidati fitues, shpall fituesin në faqen zyrtare rë KLGJ-së dhe në faqen web të gjykatës 

www.gjykataelarte.gov.al . 

http://www.gjykataelarte.gov.al/


 

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet adresës së e-mail të kandidatit 

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E LARTË 

Rr. Ibrahim Rugova, Nr.20, 1001 Tiranë 

 


