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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. 208 datë 20.05.2021 

 

“PËR  

DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}” 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 20.05.2021, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “ Mbi projekt-vendimin mbi kërkesën e gjyqtares {…} për dhënie leje të 

papaguar”, përgatitur nga relatorja, znj. Brunilda Kadi, si dhe pasi shqyrtoi propozimin e 

Komisionit për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale,  

 

 

VËREN: 

 

1. FAKTET E ÇËSHTJES 

 

1.1 Më datë 28.04.2021 Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ka paraqitur 

“Kërkesë për leje të papaguar për arsye familjare për një periudhë 1 (një) vjeçare”, protokolluar pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor me nr. 1827 prot, datë 28.04.2021.  

1.2 Në kërkesën me shkrim znj. {…} parashtron se; Unë, magjistrate {…}, aktualisht ushtroj 

funksionin si gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Parashtroj para jush këtë kërkesë për 

të më miratuar leje një vjeçare të papaguar për arsye familjare. Në nenin 24, paragrafi 3 i ligjit 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, përcaktohet se; 3. Magjistrati mund të kërkojë 

leje të papaguar deri në 2 vjet për qëllime kualifikimi profesional dhe specializime në një institucion 

trajnimi, ose për arsye familjare pse shëndetësore. Leja e papaguar mund të merret e gjitha njëherësh 

ose në periudha të ndryshme sipas kërkesës së magjistratit. Në kuadër të kërkesës time për përfitimin 

e lejes së papaguar në kuptim të dispozitës së cituar më sipër, po paraqes rrethanat familjare që më 

kanë detyruar të kërkoj këtë leje, të cilat janë si më poshtë: Në datën 27.05.2019, pas një lidhje të 

qëndrueshme 10 vjeçare, unë kam lidhur martesë ligjore me bashkëshortin tim, shtetasin Endrit 

Topalli, i cili ka dy shtetësi shqiptare dhe amerikane. Ai së bashku me familjen e tij jetojnë në Shtetet 
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e Bashkuara të Amerikës, në shtetin e Miçinganit. Unë kam aplikuar për bashkim familjar me 

bashkëshortin tim, duke plotësuar formularët përkatës pranë Departamentit të Emigracionit të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasi kam plotësuar të gjithë dokumentacionin përkatës, më datë 

11.03.2021 nga Ambasada Amerikane në Shqipëri më është miratuar viza e emigracionit me afat 

skadence deri më datë 02.09.2021. Me qëllim që të përfitoj statusin e rezidentit në SHBA, jam e 

detyruar që të udhëtoj drejt vendbanimit aktual të bashkëshortit ti. Kjo procedurë është bërë nga ana 

ime, për të krijuar mundësinë për hyrje-dalje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa pengesa apo 

procedura burokratike siç është marrja e vizave të përkohshme dhe për të realizuar të drejtën për 

jetë familjare.  Është fakt i njohur publikisht se aktualisht e gjithë bota është në një pandemi globale 

për shkak të infeksionit Covid 19. Duke qenë në kushtet e një pandemie globale, procesi i pajisjes me 

“Green Card”, është një proces i paparashikueshëm, marrë parasysh këtu edhe faktin që është 

krijuar një numër i madh aplikimesh, për shkak të pezullimit të shqyrtimit të kërkesave të regjistruara 

në dy vitet e fundit. Aktualisht, për marrjen e dokumentave të rezidencës, zyrat e emigracionit të 

shtetit amerikan, kërkojnë një kohë relativisht të gjatë dhe nuk dihet me saktësi përfundimi i kësaj 

procedure. Për këtë qëllim kërkoj që të më miratohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, një vit leje e 

papaguar për të realizuar efektivisht të drejtën time për jetë private dhe familjare, ku bën pjesë edhe 

e drejta e bashkimit familjar. Theksoj se pas përfundimit të kësaj procedure, do të kthehem në 

Shqipëri për të përmbushur detyrimet që lidhen me ushtrimin e funksionit si gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier. Referuar parashikimit të nenit 24, paragrafi 4 i ligjit 96/2016 rezulton se: 

4. Këshillat mund të japin lejen e papaguar pasi kanë marrë mendimin e kryetarit të gjykatës ose 

prokurorisë, nëse leja nuk bie ndesh me interesat kryesorë të funksionit dhe nuk vë në rrezik në tërësi 

përmbushjen e funksionit me eficencë dhe në kohë, në gjykatë ose në prokurori”, në ditët në vijim do 

ju paraqes edhe mendimin e Zv/Kryetares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lidhur me këtë 

kërkesë. Për sa më sipër kërkoj mirëkuptimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në shqyrtimin e situatës 

faktike në të cilën gjendem dhe miratimin e kërkesës për leje të papaguar për një periudhë 1 (një) 

vjeçare, me datë fillimi të lejes nga data 01.06.2021.” 

1.3 Për qëllime të vërtetimit të situatës faktike të përshkruar në këtë kërkesë, magjistratja ka 

paraqitur: Çertifikatë natyralizimi, fotokopje të vizës së emigracionit lëshuar më datë 11.03.2021, 

fotokopje të pasaportës biometrike të saj dhe të bashkëshortit si dhe fotokopje të lejes së drejtimit 

mjetit të bashkëshortit, Çertifikatë martese, datë 02.03.2021 dhe mendimin me shkrim të 

zëvendëskryetares të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nëpërmjet shkresës nr. 2747 prot datë 

05.05.2021, protokolluar në KLGJ me nr. 1827/2 prot, datë 07.05.2021, 

 

 

 

 

 

 

2. PROCEDURA E ZHVILLUAR 
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2.1 Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, zhvilloi procedurën 

administrative në përputhje me pikën VII të Vendimit Nr. 72 dt. 20.05.2019 “Për lejet e papaguara 

të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, ku u kërkua gjyqtares dhe u dërgua nga ana 

e saj mendimi i Zv/Kryetares së gjykatës si dhe u kërkua nga kancelarja e gjykatës, informacion 

në lidhje me ngarkesën e gjyqtarëve dhe të gjyqtares {…} si dhe informacion nëse kishte gjyqtare 

që kanë përfituar nga e drejta e barrë lindjes si dhe specifikimi i momentit se kur ka filluar kjo leje.  

 

2.2 Zv/Kryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nëpërmjet shkresës nr. 2747 prot., datë 

05.05.2021, ka përcjellë mendim, duke parashikuar ndër të tjera se; ”Mendoj se në rastin konkret 

duhet vlerësuar fakti se ndërkohë punohet me organikë gati të plotë, dhe në rast largimi të 

gjyqtares me leje të papaguar nuk cenohet funksionaliteti i gjykatës”. 

 

2.3 Kancelarja e gjykatës nëpërmjet postës elektronike më datë 05.05.2021 dhe 11.05.2021, 

paraqiti informacionin e kërkuar në lidhje me ngarkesën e gjyqtares, e cila kishte në shqyrtim 51 

çështje, ngarkesën e gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ku ngarkesa mesatare për çdo 

gjyqtar ishte 106 çështje, si dhe informacionin në lidhje me faktin nëse kishte gjyqtare që kishin 

përfituar nga e drejta e barrë lindjes si dhe specifikimi i momentit se kur kishte filluar kjo leje, nga 

ku ka rezultuar se znj. Marsela Dervishi kishte filluar lejen e lindjes në datë 20 maj 2020 dhe e 

përfundon në datë 17 maj 2021 dhe znj. Ejona Lazellari, kishte filluar lejen e lindjes në datë 06 

korrik 2020 dhe e përfundon në datë 19 qershor 2021.  

 

2.4 Pas përfundimit të procedurës si më sipër, brenda 7 ditëve nga depozitimi i kërkesës së 

gjyqtares, në mbledhjen e datës 17.05.2021, Komisioni vendosi që kjo çështje t’i kalojë për 

shqyrtim Mbledhjes Plenare. 

 

2.5 Çështja u morr në shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit më datë 20.05.2021, brenda afatit 

15 ditor nga paraqitja e propozimit në referim të parashikimeve të pikës 6 shkronja “b” të Vendimit 

nr.72 datë 20.05.2019 të KLGJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KUADRI LIGJOR I ZBATUESHËM 
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3.1 Neni 24 i Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se:  

“1. Përveç pushimeve vjetore, magjistrati gëzon të drejtën të marrë në përputhje me Kodin e 

Punës:  a) pushime të tjera;  b) leje prindërore... 6. Këshilli përcakton rregulla më të detajuara 

për kriteret dhe procedurat për dhënien e lejes së papaguar.” (neni 24 pika 6 i Ligjit nr. 96/2016). 

 

3.2  Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar vendimin nr.72 datë 20.05.2019 për “Lejet e papaguara 

të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, në të cilin përcaktohen kriteret dhe procedura 

e dhënies së këtyre lejeve.  

 

3.3 Sa i përket llojit të lejeve të papaguara që jepen nga Këshilli, neni  24 të Ligjit nr.96/2016 dhe 

Vendimi nr.72 datë 20.05.2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor, në pikën 4 parashikojnë tre lloje të 

lejes, dhe konkretisht : 

a. Leje prindërore; 

b. Leje për qëllime kualifikimi dhe specializimi në një institucion trajnimi, jashtë 

periudhës së trajtimin vazhdues; 

c. Leje për arsye familjare dhe/ose shëndetësore; 

 

3.4 Lidhur me kushtet për dhënien e lejes për arsye familjare dhe/ose shëndetësore,  pika 8 e 

Vendimit nr. 72 datë 20.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, parashikon kushtet si më poshtë: 

“Leja për arsye familjare dhe/ose shëndetësore për një periudhë nga 30 ditë deri në 2 vjet, jepet 

nga Këshilli si më poshtë:  

a)Gjyqtari që kërkon këtë leje, paraqet kërkesën me shkrim në Këshill, të paktën 30 ditë para kohës 

kur kërkon të fillojë kjo leje. Në rast të nevojave urgjente kërkesa paraqitet menjëherë pa vonesë. 

Kërkesa duhet të përmbajë përshkrimin e arsyes dhe afatin e lejes së kërkuar. Kërkesës duhet t’i 

bashkëngjitet dokumentacioni justifikues si dhe mendimi me shkrim nga kryetari i gjykatës në 

lidhje me cenimin ose jo të funksionalitetit të gjykatës;  

b)Kërkesa e gjyqtarit trajtohet nga Komisioni përkatës, i cili brenda 7 ditëve i përcjell Mbledhjes 

Plenare propozimin për miratimin ose refuzimin e lejes. Këshilli merr vendim për këtë kërkesë 

brenda 15 ditëve nga paraqitja e propozimit;  

c)Kjo leje mund të jepet e gjitha njëherësh, ose në periudha të ndryshme, sipas kërkesës së 

gjyqtarit, por në total jo më shumë se 2 vjet. Në vendimin për dhënien e lejes, Këshilli shprehet 

edhe në lidhje me rihedhjen ose jo në short të çështjeve që gjyqtari ka në shqyrtim;  

ç) Këshilli mund të refuzojë kërkesën për këtë leje, sipas parimit të proporcionalitetit, duke 

respektuar të drejtën për jetë private dhe familjare, si dhe pa vënë në rrezik përmbushjen e 

funksionit me efiçiencë dhe në kohë.” 

 

 

4. ANALIZA  LIGJORE E ÇËSHTJES 
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4.1 Nga informacioni i marrë nga dosja personale e gjyqtarit,  rezulton se znj. {…} është emëruar 

gjyqtare me vendimin nr. 477 dt. 20.10.2020 të KLGJ, dhe është caktuar gjyqtare pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 506, dt. 27.10.2020.   

 

4.2 Gjyqtarja {…}, ka paraqitur kërkesën për leje të papaguar më datë 28.04.2021, ndërkohë që 

leja kërkohet të fillohet në datë 01.06.2021, pra, kërkesa është paraqitur më shumë se 30 ditë para 

kohës së fillimit të trajnimit të saj. Sipas kësaj kërkesë, gjyqtarja paraqet dhe rrethanat familjare 

mbi të cilat bazon kërkesën për leje. 

 

4.3  Arsyeja për këtë leje, e paraqitur nga gjyqtarja, është e pranueshme, pasi lidhet drejtpërdrejtë 

me të drejtën e saj për jetë familjare. Kjo e drejtë i garantohet asaj, si çdo shtetasi, nga neni 8 i 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe neni 53 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. 

 

4.4  Referuar pikës pikën 8/a të Vendimit nr.72 datë 20.05.2019 te KLGJ, ku parashikohet se: 

”Gjyqtari që kërkon këtë leje, paraqet kërkesën me shkrim në Këshill, të paktën 30 ditë para kohës 

kur kërkon të fillojë kjo leje. Në rast të nevojave urgjente kërkesa paraqitet menjëherë pa vonesë. 

Kërkesa duhet të përmbajë përshkrimin e arsyes dhe afatin e lejes së kërkuar. Kërkesës duhet t’i 

bashkëngjitet dokumentacioni justifikues si dhe mendimi me shkrim nga kryetari i gjykatës në 

lidhje me cenimin ose jo të funksionalitetit të gjykatës”, gjyqtarja ka paraqitur kërkesën me shkrim 

më datë 28.04.2021, ndërkohë që leja kërkohet të fillohet në datë 01.06.2021. Pra, kërkesa është 

paraqitur më shumë se 30 ditë para kohës së fillimit të trajnimit për të cilin kërkohet dhënia e lejes. 

Gjithashtu, në kërkesën e gjyqtares përcaktohet qartë arsyeja e kërkimit të lejes, duke kërkuar leje 

për arsye familjare sipas përcaktimeve të nenit 24, paragrafi 3 i ligjit 96/2016 si dhe  kohëzgjatja 

e lejes, duke kërkuar leje për një periudhë 1 (një) vjeçare, duke filluar nga data 01.06.2021. 

Kërkesa e gjyqtares shoqërohet me dokumentacionin provues si dhe me mendimin me shkrim i 

zëvendëskryetares të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, dërguar nëpërmjet shkresës nr. 2747 prot 

datë 05.05.2021, protokolluar në KLGJ me nr. 1827/2 prot, datë 07.05.2021. 

 

4.5  Mungesa e gjyqtares në ushtrimin e funksionit të saj pranë gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier,  

për shkak të ngarkesës që ka ajo si gjyqtare dhe e gjithë gjykata në tërësi, nuk vë në rrezik 

përmbushjen e funksionit me efiçencë dhe në kohë. 

 

4.6  Sa i përket çështjeve gjyqësore të cilat gjyqtarja {…} ka në shqyrtim në kreun VII, pika 8, 

shkronja ç) të vendimit nr. 72, datë 20.05.2019, parashikohet se :”Në vendimin për dhënien e lejes, 

Këshilli shprehet edhe në lidhje me rihedhjen ose jo në short të çështjeve që gjyqtari ka në 

shqyrtim”. Çështjet që gjyqtarja ka në shqyrtim ditën e fillimit të lejes së papaguar, duhet të 

rindahen me short midis gjyqtarëve të tjerë, duke marrë në konsideratë : 

- Numrin e çështjeve që gjyqtarja {…} ka aktualisht në shqyrtim, 51 çështje, krahasuar me 

organikën gati të plotë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, me 11/gjyqtarë, e cila 
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mundëson një rishpërndarje të 51/çështjeve në masën rreth 5/çështje për gjyqtar, ngarkesë 

kjo e përballueshme për secilin gjyqtar ; 

- Ngarkesën mesatare të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, e cila aktualisht 

rezulton te jetë rreth 106 çështje për gjyqtar ; 

- Parashikimet e nenit 25 pika 3 shkronja d) të Ligjit 98/2016, ku rindarja e çështjeve me 

short lejohet kur është e nevojshme për shkaqe të justifikuara. 

 

 

4.7  Për sa më sipër, rezulton se kërkesa e Gjyqtares {…} për leje të papaguar për arsye familjare, 

për një periudhë 1 (një) vjeçare,  duke filluar kjo leje më datë 01.06.2021, duhet pranuar, pasi 

përmbush kriteret e përcaktuara në neni 24 të Ligjit nr. 96/2016 dhe Vendimin nr.72, datë 

20.05.2019 për “Lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor’’. 

 

 

5. KONKLUZIONI 

 

Për sa arsyetohet më lart, Këshilli vlerëson se kërkesa e gjyqtares {…} për dhënie leje  të 

papaguar,  përmbush kushtet ligjore dhe ato të përcaktuara në aktin nënligjor të KLGJ dhe si e 

tillë duhet të miratohet. Në lidhje me të drejtën e ankimit, në referim të parashikimeve të nenit 

100  të Ligjit nr.115/2016, ndryshuar me ligjin nr. 47/2016, kundër vendimit mund të bëhet ankim 

në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e njoftimit të 

vendimit. 

 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 61, 68 të Ligjit  nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë” të ndryshuar, nenit 24 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, Vendimin nr. 72 datë 20.05.2019  “Për 

lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, me propozim të Komisionit 

të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, bazuar në kërkesën e znj. {…} më datë 

28.04.2021, 

 

 

 

 

 

 

VENDOSI: 
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1. Miratimin e kërkesës së znj. {…}, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, për dhënie leje 

të papaguar për arsye familjare, për një periudhë  1 (një) vjeçare, e cila fillon në datën 

01.06.2021. 
 

2. Rindarjen me short të të gjitha çështjeve që gjyqtarja {…} ka në shqyrtim në momentin e fillimit 

të lejes së papaguar.  
 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {…} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 
 

4. 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. 

 

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 


