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GJYKATA E LARTË 
KËSHILLI I GJYKATËS 

 

Nr. ______ prot                                                                                           Tiranë, më 4.3.2022 

 

Lënda:        Raport mbi vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për vendet vakante të shpallura 
pranë Gjykatës së Lartë me procedurën e “Lëvizjes paralele dhe pranim në 
shërbimin civil gjyqësor”. 

 

Bazuar në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar, vendimin nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizje paralele ,ngritje në detyrë dhe 
pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vendimi nr. 643, datë 
23.12.2020, “Për miratimin e rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave 
dhe përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë”, si dhe pas zhvillimit të 
testimit me shkrim për vendin vakant “specialist finance dhe buxheti”, Këshilli i Gjykatës u vu 
në dijeni mbi kualifikimin e kandidatëve që kishin marrë më shumë se 70% të pikëve në 
vlerësimin profesional sipas procedures së “ Lëvizjes paralele dhe të kandidatëve  që arritën të 
marrin mbi 70% të pikëve të vlerësimit të  testimit me shkrim dhe që u kualifikuan në fazën e 
dytë të intervistës së strukturuar me gojë . 
 
Kandidatët që u kualifikuan në fazën e dytë të intervistës së strukturuar me gojë ishin: 
 

 Me procedurë të “Lëvizjes paralele” për vendin vakant “sekretare gjyqësore”, 
Drejtoria e Administrimit Gjyqësor:  

 
1. Katerina Bilo 
2. Mimoza Seferi 
3. Rezarta Sotira 
4. Xheni Truma  

 

 Me procedurë për “Pranim në shërbimin civil gjyqësor“ për vendin vakant 
“specialist finance dhe buxheti“, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe 
Shërbimeve 

 
1. Luena Zaimi 
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Këshilli i Gjykatës së Lartë, i mbledhur më datë 2.3.2022, realizoi intervistën e strukturuar me 
gojë për kandidatët e mësipërm për të dy procedurat dhe bëri vlerësimin profesional dhe 
vlerësimin e intervistes së strukturuar me gojë. 
 
Në përfundim të këtyre vlerësimeve dhe në zbatim të pikës 3 të nenit 32 të vendimit nr. 622, datë 
10.12.2020, “Për lëvizje paralele ,ngritje në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshilli i Gjykatës së Lartë bëri vlerësimin përfundimtar të 
kandidatëve dhe rezulton se: 
 
 Për proceduren e “Levizjes paralele”  
 
1. Znj. Xheni Truma u vlerësua në total me 87 (tetëdhjetë e shtatë) pikë; 
2. Znj. Rezarta Sotira u vlerësua në total me 85.33 (tetëdhjetë e pesë presje tridhjetë e tre) pikë; 
3. Znj. Katerina Bilo u vlerësua në total me 81.67 (tetëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë e 

shtatë) pikë; 
4. Znj. Mimosa Seferi u vlerësua në total me 81.33 (tetëdhjetë e një presje tridhjetë e tre) pikë. 

 
Për proceduren “Pranim në shërbimin civil gjyqësor“ 
 

1. Znj. Luena Zaimi u vlerësua në total me 75 (shtatëdhjetë e pesë) pikë; 
 
Për sa më sipër, kandidatët që janë vlerësuar me mbi 70% të pikëve totale të vlerësimit (mbi 70 
pikë) dhe shpallen fitues për vendet vakante për të cilat kanë konkurruar janë: 
 

1. Znj. Xheni Truma, për vendin vakant “Sekretare gjyqësore, Drejtoria e Administrimit 
Gjyqësor”; 

2. Znj. Luena Zaimi, për vendin vakant “Specialiste finance dhe buxheti, Drejtoria e 
Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve“, 

 
duke u kualifikuar për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës.   
 
Bazuar në pikën 1 të nenit 33 të vendimit nr.622, date 10.12.2020 Këshilli i Gjykatës ka 
arsyetuar dhe publikuar vendimin për rezultatet e procedurës së emërimit, duke vendosur mbi 
kualifikimin për emërim të tyre. 
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