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1. Hyrje 

Ky manual do të shërbejë si udhëzues për kryerjen e aplikimit për t’u regjistruar si Ekspert Gjykate 

në Regjistrin Elektronik të Ekspertëve nëpërmjet portalit eAlbania. Portali mund të aksesohet 

nëpërmjet link-ut - https://e-albania.al/ 

2. Login në sistem  

Për t’u loguar në sistem duhet të jeni i regjistruar më parë në këtë portal. Hyrja realizohet duke 

klikuar butonin ‘Hyr’ në krye të faqes.  

Portali shfaq tre mënyra identifikimi: 

-Identifikimi i punonjësve qeveritarë 

-Identifikimi i punonjësve qeveritarë me certificate 

- Identifikimi i qytetarëve me lexues kartë identiteti 

 

Përzgjidhni opsionin e parë, ‘Identifikimi i punonjësve qeveritarë’. 

https://e-albania.al/


Më pas vendosni NID dhe fjalëkalimin personal në fushat përkatëse në faqen e identifikimit dhe 

klikoni mbi butonin ‘Hyr’.  

 

 

3. Aplikim për Ekspert Gjykate 

Për të nisur aplikimin si Ekspert Gjykate, kërkoni shërbimin si më poshtë:   

 



Portali do t’ju mundësojë leximin e seksionit shpjegues të këtij shërbimit. Ky shërbim i mundëson 

të gjithë të interesuarve të aplikojnë për të qenë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve për një 

ose më shumë fusha ekspertize, duke përcaktuar gjithashtu dhe Gjykatën/at për të cilat janë të 

disponueshëm.   

 

Pasi të keni lexuar dhe të jeni informuar mbi shërbimin e ‘Aplikim për Ekspert Gjykate’, klikoni 

mbi butonin ‘Përdor’,  për të nisur me aplikimin dhe plotësuar formularin përkatës. 

Në rast se keni një aplikim të regjistruar atëherë do të hapet lista e aplikimeve dhe çështjeve tuaja 

për t’i gjurmuar 

Aplikimi është i ndarë në katër (4) seksione si më poshtë: 

1. Të dhënat personale të ekspertit 

2. Formimi profesional 

3. Të dhënat e aplikimit 

4. Dokumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Të dhënat përsonale të ekspertit 

Fushat me të dhënat personale do të gjenerohen në mënyrë automatike nga Ndërveprimi i Gjendjes 

Civile, të cilat lidhen me NID të llogarisë suaj. 

 

 

Për të shtuar një adresë të re, klikoni mbi butonin  

Plotësoni fushat me të dhënat përkatëse dhe më pas klikoni mbi butonin , në mënyrë të tillë 

që të dhënat e shtuara të ruhen. Për çdo adresë pune të shtuar, duhet të klikoni sërish butonin  

sepse në të kundërt adresa e re nuk do të shtohet në tabelë. 

 

Shënim: Simboli (*) tregon që fusha është e detyrueshme për t'u plotësuar. 

 

 



 

 

 

3.2 Formimi profesional 

Nëse llogaria juaj është e lidhur me NIPT, atëhëre NIPT do të gjenerohet automatikisht. Në qoftëse 

e ushtroni veprimtarinë tuaj me një NIPT të ndryshëm nga ai që gjenerohet automatikisht, për t’a 

shtuar NIPTI-n përzgjidhni opsionin ‘Tjetër’.  

  

Kujdes Ju NUK keni të drejtë të vazhdoni më tej me aplikimin nëse keni detyrime tatimore të 

papaguara. Portali nuk ju lejon të kryeni aplikimin deri në momentin që do të shlyhen detyrimet 

tatimore të papaguara. 

Pasi të vendosni NIPT-in ju jepet mundësia të plotësoni të dhënat në lidhje me formimin 

professional dhe licencën. 

 
Plotësoni të gjitha fushat e kërkuara dhe do të vihet re që, në varësi të Autoritet lëshues do të 

përcaktohen dhe Fushat e ekspertizës.  

Kujdes Ngarkimi i dokumentave është i detyrueshëm, ato duhet të jenë në formatin PDF. Ju duhet 

të siguroheni që dokumentat NUK janë më shumë se 5MB. Për dokumentet 



e kërkuar për ngarkim në sistem duhet të ngarkoni dokumentet origjinalë të skanuara me ngjyra 

ose fotokopjen e noterizuar të dokumentit, në mënyrë që të dhënat të jenë evidente dhe të vlefshme. 

Për të aplikuar për disa fusha ekspertize klikoni butonin ‘Shto licencë’ dhe plotësoni të dhënat e 

kërkuara si më poshtë: 

- Numri i licencës 

- Data e lëshimit 

- Data e përfundimit (Data e përfundimit mund të lihet bosh nëse licenca që jeni duke shtuar 

nuk ka një datë përfundimi) 

- Autoriteti lëshues 

- Fusha e ekspertizës 

- Kopje e licencës 

Në rast se Autoriteti lëshues nuk gjendet në listë, ju mund të përzgjidhni opsionin ‘Tjetër’ dhe të 

plotësoni manualisht të dhënat mbi Autoritetin lëshues dhe fushën e ekspertizës në fushën që 

shfaqet si më poshtë: 

 
 

Shënim: Simboli (*) tregon që fusha është e detyrueshme për t'u plotësuar. 

3.3 Të dhënat e aplikantit 

Plotësoni të dhënat tuaja në lidhje me vitet e përvojës profesionale, si dhe vitet e përvojës si ekpert 

në gjykatë. Për çdo gjykatë që dëshironi të shtoni, klikoni butonin ‘Shto gjykatë’ . 

 

Shënim: Simboli (*) tregon që fusha është e detyrueshme për t'u plotësuar. 

 

3.4 Dokumente 

Kujdes Dokumenti i cili vërteton përvojën tuaj profesionale në fushën për të cilën aplikoni për t’u 

regjistruar në Regjistrin Elektronik të Ekspertëve, është libreza e punës. Ky dokument është i 



nevojshëm, pasi me anë të tij vërtetohet përvoja profesionale ku shënohen punëdhënësi, pozicioni 

i punës së mbajtur si dhe periudha e punësimit.  

Libreza ose vërtetimet e kontributeve shoqërore janë dokumente shtesë të cilat nuk përmbajnë të 

dhëna mbi pozicionin e punës të mbajtur dhe si rrjedhim përvoja profesionale nuk mund të 

evidentohet në mënyrë të plotë e të saktë. Dokumentat e ngarkuara duhet të jenë në formatin PDF. 

Ju mund të bashkoni dy dokumenta në një, por duhet të siguroheni që dokumentat NUK janë më 

shumë se 5MB. Për dokumentet e kërkuar për ngarkim në sistem duhet të ngarkoni dokumentet 

origjinalë të skanuara me ngjyra ose fotokopjen e noterizuar, në mënyrë që të dhënat të jenë 

evidente dhe të vlefshme. 

 

Klikoni mbi “Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të 

dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj 

qytetarit. Me klikimin e këtij butoni, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga 

nëpunësi i administratës. “ 

Shënim: Simboli (*) tregon që fusha është e detyrueshme për t'u plotësuar. 

Pasi janë plotësuar të gjithë fushat e nevojshme klikoni butonin ‘Apliko’ për të regjistruar 

aplikimin. 

 

Shënim: Ju mund të bëni një aplikim të ri vetëm në rastet kur aplikoni për herë të parë për 

regjistrim në Regjistrin Elektronik të Ekspertëve ose kur të gjitha aplikimet e mëparshme janë 

refuzuar. 



 

 

4 Kërkesë për modifikim 

 

Shënim: Nëse kërkesa/t e paraqitura më parë nga ana juaj, për regjistrim  në Regjistrin Elektronik 

të Ekspertëve janë aprovuar dhe tashmë jeni ekspert i regjistruar në këtë regjistër dhe dëshironi 

të shtoni/ndryshoni fusha të reja ekspertize, gjykatat, dokumentet ose të dhënat personale, 

ndryshimi bëhet nëpërmjet modifikimit të të dhënave sipas hapave të mëposhtëm: 

Në fushën ‘Kërko shërbimin’ kërkoni me emrin e shërbimit ‘Aplikim 

për ekspert gjykate’, klikoni opsionin që  shfaqet dhe fund të faqes së 

re që do të hapet mund të aksesoni këtë shërbim duke klikuar mbi 

butonin ‘Përdor’. 

Më pas në listën e aplikimeve, klikoni mbi butonin ‘Detaje’ të aplikimit që dëshironi të modifikoni. 

Në faqen e re që hapet, shfaqen detajet e aplikimit, ku do të përzgjidhni ‘Kërkesë për modifikim’ 

për të bërë modifikimin e të dhënave.  

 

Ju keni të drejtë të modifikoni çdo të dhënë, me përjashtim të ‘Vitet e përvojës profesionale’ dhe 

‘Vitet e përvojës si ekspert në gjykatë’. 

Këtu ju mund të përzgjidhni se në cilin seksion dëshironi të modifikoni të dhënat: 

- Të dhënave personale të ekspertit 

- Formimit profesional 

- Të dhënave të aplikimit 

- Dokumenteve 

Të dhënat personale të ekspertit 

Mund të shtoni një adresë pune, duke klikuar mbi butonin ‘Shto adresë pune’. Do të plotësohen të 

gjitha fushat e kërkuara në këtë seksion: 



- Qyteti 

- Rruga 

- Nr. Banimi 

Në përfundim të plotësimit të fushave, klikoni mbi butonin ‘Shto’  dhe do të bëhet shtimi i 

adresës së re në tabelë. Për të fshirë një adresë pune nga tabela, klikoni mbi butonin ‘Fshi’.  

Formimi profesional 

Për të aplikuar për regjistrim në një fushë tjetër ekspertize, veç asaj për të cilën jeni regjistruar 

tashmë,  mund të bëni modifikim të të dhënave në seksionin “Formimi profesional” duke shtuar 

një licencë të re  dhe duke plotësuar fillimisht të dhënat e kërkuara në tabelë: 

- Nr. i licencës 

- Dt lëshimi 

- Dt përfundimi 

- Autoriteti lëshues (përzgjidhni nga opsionet e listuara) 

- Fusha e ekspertizës (përzgjidhni nga opsionet e listuara) 

- Kopje e licencës (ngarkoni dokument) 

Në përfundim të plotësimit të të dhënave në tabelë, klikoni mbi butonin ‘Shto licencë’. 

 

Të dhënat e aplikimit 

Për të modifikuar të dhënat e aplikimit përzgjidhni gjykatën, në fushën ‘Gjykata’ dhe klikoni mbi 

butonin ‘Shto gjykatë’ për të bërë shtimin e saj në tabelë. Për të fshirë një nga gjykatat e shtuara 



në tabelë, klikoni mbi butonin ‘Fshi gjykatë’. 

 

Dokumente 

Përzgjidhni:  Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të 

dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj 

qytetarit. Me klikimin e këtij butoni, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga 

nëpunësi i administratës.  

Ngarkoni të gjithë dokumentët e nevojshme, në formatin (.pdf) dhe me madhësi jo më të madhe 

se 5MB. 

- Vërtetim mbi përvojën profesionale si ekspert në fushën specifike apo të ngjashme 

- Vërtetim mbi trajnimin profesional në fushën përkatëse (*) 

- Kopje të librezës së punës apo librezës së sigurimeve shoqërore ku të përfshihen të dhënat 

që vërtetojnë pagesën e kontributeve shoqërore (Kujdes Dokumenti i cili vërteton përvojën 

tuaj profesionale në fushën për të cilën aplikoni për t’u regjistruar në Regjistrin Elektronik 

të Ekspertëve, është libreza e punës. Ky dokument është i nevojshëm, pasi me anë të tij 

vërtetohet përvoja profesionale ku shënohen punëdhënësi, pozicioni i punës së mbajtur si 

dhe periudha e punësimit. Libreza ose vërtetimet e kontributeve shoqërore janë dokumente 

shtesë të cilat nuk përmbajnë të dhëna mbi pozicionin e punës të mbajtur dhe si rrjedhim 

përvoja profesionale nuk mund të evidentohet në mënyrë të plotë e të saktë.) 

- Jetëshkrim 



 

Pasi janë kryer të gjitha modifikimet e nevojshme, klikoni mbi butonin ‘Dërgo’. 

5. Kërkesë për ndryshim statusi 

Nëse kërkesa/t e paraqitura më parë nga ana juaj, për regjistrim në Regjistrin Elektronik të 

Ekspertëve janë aprovuar dhe tashmë jeni ekspert i regjistruar në këtë regjistër dhe dëshironi të 

ndryshoni statusin si ekspert, mund të bëni modifikim të statusit. 

Statuset regjistrimit tuaj në Regjistrin Elektronik të Ekspertëve janë: 

Aktiv- Qëndron gjatë gjithë kohës kur ju ushtroni aktivitetin tuaj si ekspert gjykate. 

Pezulluar-Vendoset kur ndaj jush caktohet masa ndaluese në kuptim të Kodit të Procedurës Penale 

apo ku ju merreni si i pandehur në një process gjyqësor. Ky status ndryshon/hiqet në varësi të 

dispozitivit të vendimit të formës së prerë të dhënë nga gjykata. 

Çregjistrruar- Vendoset kur eksperti vdes ose dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen 

e një krimi. 

Joaktiv- Vendoset nëse ju vendosni të largoheni nga Shqipëria apo të mos ushtroni ekspertizën për 

një periudhë kohe të caktuar. 

Në fushën ‘Kërko shërbimin’ kërkoni me emrin e shërbimit ‘Aplikim 

për ekspert gjykate’, klikoni opsionin që  shfaqet dhe fund të faqes së 

re që do të hapet mund të aksesoni këtë shërbim duke klikuar mbi 

butonin ‘Përdor’. 



Më pas në listën e aplikimeve, klikoni mbi butonin ‘Detaje’ të aplikimit që dëshironi të modifikoni. 

Në faqen e re që hapet, shfaqen detajet e aplikimit, ku do të përzgjidhni ‘Kërkesë për ndryshim 

statusi’.  

Duhet të plotësohen të gjithë të dhënat e kërkuara në këtë faqe: 

- Statusi (përzgjidhni statusin: ‘pezulluar’, ‘çrregjistruar’, ‘joaktiv’) 

- Komentet (lini komente lidhur me kërkesën për ndryshim statusi) 

- Kërkesë ndryshim statusi (Ngarko dokument, kliko mbi butonin ‘Shto’, shfaqet dokumenti 

i shtuar në listë) 

 

6. Plotësim dokumentacioni  

Në rastin kur Ministria e Drejtësisë ju kthen aplikimin për plotësim dokumentacioni, statusi aktual 

i aplikimit, i cili gjendet në listën ‘Aplikimet e mia’ e cila hapet pasi klikoni butoni përdor te detajet 

të shërbimit ‘Aplikim për Ekspert Gjykate’, do të jetë ‘Në pritje të plotësimit të dokumentacionit’  



 
Për të plotësuar dokumentet e kërkuara, klikoni mbi aplikim, nga ku shfaqen ‘Detajet e aplikimit’ 

dhe ‘Dokumentat’. Tek ‘Detajet e aplikimit’ në seksionin ‘Të dhënat e aplikimit’ mund të shihni 

komentin e dërguar nga ministria për plotësimin e dokumentacionit.  

 

Për të vijuar me plotësimin e dokumentacionit klikoni ‘Dokumentat’. Në ‘Plotësim 

dokumentacioni’ shfaqen të listuara dokumentat të cilat duhen plotësuar, ku për çdo dokument do 

të keni mundësi të lexoni komentin përkatës. Pas ngarkimit të çdo dokumenti, duhet të klikoni 

butonin ‘Shto’ .  



 

Dokumentat e ngarkuara duhet të jenë në formatin PDF dhe jo më shumë se 5MB. Në fund të 

ngarkimit të dokumentave duhet të klikoni mbi butonin ‘Dërgo’  

7. Refuzimi i Aplikimit 

Në rastin kur aplikimi juaj refuzohet, statusi aktual i aplikimit do të jetë ‘Refuzuar aplikimi’ në 

listën ‘Aplikimet e mia’ e cila hapet pasi klikoni butoni përdor te detajet të shërbimit ‘Aplikim për 

Ekspert Gjykate’. 

 
 

Për të parë arsyen e refuzimit të aplikimit, klikoni butonin ‘Detajet’ tek lista e ‘Aplikimet e mia’. 

Tek ‘Detajet e aplikimit’, në seksionin ‘Të dhënat e aplikimit’ mund të shikohet komenti përkatës 

me arsyen e refuzimit të aplikimit. 



 

8. Ankimi në rast refuzimi 

Në rast se aplikimi juaj refuzohet, dhe pretendoni se plotësoni kriteret ligjore, në zbatim të pikës 

18 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr.10619, datë 19.10.2018, ‘Për krijimin, administrimin 

dhe vënien në dispozicion për publikun të Regjistrit Elektronik për Ekspertët’, të ndryshuar, sipas 

së cilës ju keni të drejtën e ankimit pranë Ministrit të Drejtësisë, brenda 5 ditëve nga marrja e 

njoftimit. 

Nëse jeni brenda afatit për ankësë, në faqen ‘Aplikimet e mia’ e cila hapet pasi klikoni butoni 

përdor te detajet të shërbimit ‘Aplikim për Ekspert Gjykate’, shfaqet mesazhi në tabelë nën ‘Statusi 

aktual i aplikimit’, ‘Refuzuar aplikimi (Ka afat për ankesë)’. 

Për të dërguar ankimin, klikoni mbi butonin “Detaje” në listën e aplikimeve për aplikimin e 

refuzuar dhe në faqen e re që do të hapet “Detajet e aplikimit” përzgjidhni “Ankesë”. 

Do të vijohet me plotësimin e të dhënave të kërkuara në këtë faqe: 

- Objekti i ankesës 

- Arsyeja e refuzimit 

- Përshkrim i ankesës 

- Ankesë (do të ngarkohet dokument) 



Shënim: Të gjitha fushat të cilat përmbajnë simbolin (*) janë të detyrueshmë për tu plotësuar.  

Mund të përzgjidhni një ose disa nga opsionet për arsyen e refuzimit nga ato të renditura në “Arsyet 

e refuzimit”. Nëse asnjë nga këto opsione nuk aplikohen për rastin tuaj, ju mund të përzgjidhet 

opsioni ‘Të tjera (nëse ka)’ dhe mund të vendoset arsyeja juaj në fushën që do të shfaqet nën këtë 

opsion.  

Do të ngarkohet dokumenti i ankesës suaj në fushën “Ankesë” i cili duhet të jetë në formatin PDF 

dhe që sigurohuni qe dokumenti NUK është më shumë se 5MB.  

Pasi përzgjidhet dokumenti i cili do të ngarkohet, klikoni mbi butonin ‘Shto’  dhe dokumenti 

i ngarkuar do të shtohet në tabelë. Për të fshirë dokumentin nga tabela klikoni mbi butonin ‘Fshi’ 

dhe ky dokument do të fshihet nga tabela. 

Në përfundim të plotësimit të të gjithë fushave të kërkuara në këtë faqe, klikoni mbi butonin 

“Dërgo” dhe realizohet dërgimi i ankesës suaj me sukses. 
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