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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

VENDIM 

Nr. 469, datë 13.10.2021 

 

PËR 

PËRFUNDIMIN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË 

KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

Z. {…} 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e datës 13.10.2021, si u njoh me materialet e çështjes 

dhe relacionin “Për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelarit në 

detyrë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin z. {…}" dhe pasi shqyrtoi propozimin e ardhur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ; 

 

 

V Ë R E N: 

 

I. PROCEDURA  

 

1. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 53, 55 dhe 83 të ligjit nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, vendimin nr. 424, datë 12.10.2020 

“Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për 

kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor” dhe vendimin nr. 496, datë 21.10.2020 “Për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kancelarëve në detyrë”,   ka filluar procedurën e verifikimit 

për plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e pasurisë dhe figurës 

për kancelarët në detyrë, ndër të cilët edhe për z. {…}, kancelar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kurbin. 

 

2. Gjatë procedurës së verifikimit është konstatuar se z. {…} ka mbushur moshën për daljen 

në pension. Konkretisht, nga përmbajtja e dokumentacionit të administruar gjatë procedurës së 

verifikimit dhe të dhënave të dokumentit të identifikimit, rezulton se ai është i datëlindjes 

07.07.1955 dhe në datë 07.07.2021 ka mbushur moshën 66 vjeç. 

 

3. Për është konstatuar më sipër, i është kërkuar informacion Departamentit të Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë KLGJ-së, nëse prej tyre kishte filluar procedura 



2 

 

për përfundimin e marrëdhënies së punës për z. {…} bashkë me dokumentacion përkatës.  Nga 

ky Departament është përcjellë pranë Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit informacioni përkatës duke referuar ndër të tjerash se z. {…}, aktualisht me detyrë 

kancelar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, ka plotësuar moshën për pension pleqërie, 

bazuar në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar. Në këto kushte, bazuar në këtë ligj si dhe pikën 4 të VKM Nr. 478 dt. 16.06.2010 

“Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, nga organet e administratës shtetërore, pas plotësimit 

të kushteve për pension pleqërie”, për z. {…} është propozuar ndërprerja menjëherë e 

marrëdhënieve të punës. 

 

4. Konstatimi i mësipërm i mbushjes së moshës për pension pleqërie, me pasojë 

përfundimin e marrëdhënies së punës për shkak të ligjit,  i është njoftuar z. {…} në rrugë 

elektronike në dt. 24.09.2021. Po në rrugë elektronike në dt. 27.09.2021, z. {…} ka konfirmuar 

marrjen e njoftimit dhe nuk ka ngritur pretendime për faktin e konstatuar.  

 

 

II. VLERËSIMI MBI FAKTIN E KONSTATUAR 

 

5. Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka në kompetencë të tij ndër të tjera emërimin e kancelarëve 

të gjykatave. Në nenin 59, pika 1, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë” përcaktohet se: “Organi kompetent për emërimin e kancelarit, 

këshilltarit dhe ndihmësit ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor ...”. Ndërkohë lidhur me vijimin e 

marrëdhënieve të punës dhe përfundimin e saj, në nenin 80 të ligjit nr. 98/2016, parashikohet  se: 

“3.Organi kompetent për ndërprerjen e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin, 

këshilltarin dhe ndihmësin ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe për nëpunësit e tjerë civilë 

gjyqësorë është Këshilli i Gjykatës ku ai ushtron detyrën.” Në këtë dispozitë parashikohet se 

ndërprerja e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor i nënshtrohet rregullave të parashikuara 

në ligjin “Për nëpunësin civil”, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj.  

 

6. Në nenin 65, pika 1 të ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”, i ndryshuar 

përcaktohen rastet e përfundimit të marrëdhënies së punës, duke u përcaktuar se : 

 

1. Marrëdhënia në shërbimin civil përfundon për shkak të ligjit kur:  

a) nëpunësi vdes apo kur merr formë të prerë vendimi për deklarimin e vdekjes së tij; 

b) nëpunësi humbet shtetësinë shqiptare apo merr formë të prerë vendimi i gjykatës për kufizimin 

apo heqjen e zotësisë për të vepruar;  

c) plotësohet mosha për pensionin e plotë të pleqërisë;  

ç) konstatohet pavlefshmëria e aktit të emërimit;  
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d) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. 

2. Përfundimi i marrëdhënies në shërbimin civil, për shkak të ligjit, konstatohet 5 ditë nga 

ndodhja apo njohja e tij nga:  

a) njësia e burimeve njerëzore të institucionit, ku nëpunësi ushtron detyrën;  

b) DAP-i për anëtarët e TND-së. 

 

7. Për sa parashikohet në dispozitën e mësipërme, rezulton se një ndër rastet e përfundimit 

për shkak të ligjit të marrëdhënies në shërbimin civil, është ai i mbushjes së moshës për pension 

të plotë pleqërie. Mosha e pensionit përcaktohet në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 31 të së cilit 

parashikohet se :  “Personat e siguruar, që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite sigurim shoqëror, 

kanë të drejtë për pension pleqërie, kur arrijnë moshën e përcaktuar në nenin 92 të këtij ligji.”. 

Në nenin 92 të ligjit, parashikohet se :” 1. Mosha dhe periudha e sigurimit për pension pleqërie, 

deri në arritjen e moshës dhe plotësimin e periudhës së sigurimit, që përcaktohet në pikën 1, të 

nenit 31, të këtij Ligji, do të rriten sipas tabelave që vijojnë:...” Referuar tabelave të integruar në 

këtë nen të ligjit, rezulton se z. {…} ka mbushur moshën e daljes në pension pasi aktualisht ka 

mbushur moshën 66 vjeç (07.07.1955-07.07.2021/ 66 vjeç). 

 

 

III. KONKLUZIONI 

 

8. Sa më lart, në kushtet e konstatimit të mbushjes së moshës për daljen në pension për z. 

{…}, vlerësohet se është vërtetuar një ndër shkaqet ligjore të përfundimit të marrëdhënies së 

punës, sipas parashikimeve të nenit 65, pika 1 të ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e nëpunësit 

civil”, i ndryshuar dhe për këtë arsye marrëdhënia e punës duhet të deklarohet e përfunduar për 

shkak të ligjit.   

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur në nenin 90 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i 

ndryshuar, nenin 80 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar dhe nenin 65, pika 1, shkronja c), të Ligjit nr. 152/2013 “Për statusin e 

nëpunësit civil”, i ndryshuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

 

        V E N D O S I : 

 

1. Përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të z. {…}, kancelar në detyrë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, për shkak të mbushjes së moshës për pension pleqërie. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z. {…} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

  

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 


