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                                             KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

                                                                    

VENDIM 

Nr. 575, datë 07.12.2021 
 

 

“PËR  DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…} ” 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 07.12.2021, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “Mbi projektvendimin “Për dhënie leje të papaguar gjyqtares {…}”, 

përgatitur nga relatorja, znj. Brikena Ukperaj, si dhe pasi shqyrtoi propozimin e Komisionit për 

Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale,  

 

VËREN: 

 

I. FAKTET E ÇËSHTJES 

1. Në datë 17.11.2021, me nr. 5301 prot., është regjistruar në Këshillin e Lartë Gjyqësor 

kërkesa e znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, aktualisht e 

komanduar në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin në Këshill, për dhënie leje të 

papaguar, për një periudhë 1 (një) vjeçare, për arsye familjare. 

2. Në kërkesën me shkrim znj. {…} parashtron rrethanat familjare mbi të cilat bazohet 

kërkesa për leje të papaguar, duke evidentuar faktin se bashkëshorti i saj z. Alger Osmani do të 

ndjekë studimet pranë Chicago Kent Collage of Law, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 

periudhën kohore 03.01.2022 deri në datë 23.12.2022. Në kuadër të këtij angazhimi, znj.{…} 

parashtron se së bashku me dy fëmijët e mitur, kanë aplikuar për pajisjen  me vizë si familjarë të 

aplikantit kryesor (bashkëshortit). Në datë 26.10.2021 ata janë pajisur me vizat përkatëse nga 

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe në datë 24.12.2021 do të 

udhëtojnë familjarisht për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim ndjekjen e programit të 

studimeve nga bashkëshorti i saj.  

3. Sa i përket arsyeve konkrete për të cilat kërkohet dhënia e lejes së papaguar, znj. {…}, 

ndër të tjera, parashtron se : “...Arsyet për të cilat kërkoj përfitimin nga leja e papaguar, lidhet jo 

vetëm me të drejtën për jetë familjare por edhe me detyrimin familjar për rritjen dhe 

përkujdesjen ndaj fëmijëve të mitur, pasi mirërritja e tyre varet tërësisht dhe në mënyrë 

ekskluzive nga prezenca ime si nënë.” Po ashtu, znj.{…} parashtron se edhe ajo është pranuar 

nga i njëjti universitet për të ndjekur studimet master, por për shkaqe personale dhe familjare që 

konsistojnë në nevojën për përkujdesjen ndaj të fëmijëve të mitur (5 dhe 8 vjeç) në muajt e parë 
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të zhvendosjes, nuk mund të ndjekë studimet në muajin janar 2022, sikundër është pranuar, por 

do të aplikojë për ndjekjen e tyre në muajin gusht, në sezonin e vjeshtës. 

4. Bashkëlidhur kërkesës me shkrim, znj.{…} ka paraqitur dokumentacionin mbështetës si 

më poshtë: 

(i) Letër e pranimit për vazhdimin e studimeve master nga Chicago Kent Collage of Law, 

Ilinios Intitute of Technology, drejtuar z. Alger Osmani dhe znj. {…}1; 

(ii) Fotokopje e vizës së emigracionit lëshuar në datë 26.10.2021 nga Ambasada e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës në Shqipëri; 

(iii)Certifikatë familjare me datë 15.11.2021; 

(iv) Bileta udhëtimi. 

 

II. PROCEDURA E ZHVILLUAR 

5. Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me qëllim trajtimin e 

kërkesës së znj. {…}, duke iu referuar parashikimeve të nenit 24, të ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe vendimit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 72, datë 20.02.2019 “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, kërkoi nga znj. {…}, informacion në lidhje me ngarkesën aktuale 

në punë, në cilësinë e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, pranë Njësisë së Vlerësimit Etik dhe 

Profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

6. Në datë 22.11.2021 znj. {…} paraqiti raport me shkrim lidhur me ngarkesën aktuale të 

saj në punë, duke evidentuar se : 

(i) ka përfunduar të gjitha raportet analitike lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të 

përshpejtuar të detyruar për periudhën e vlerësimit viti 2019; 

(ii) ka përfunduar zhvillimin e procedurave të shortit dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme 

për formimin e dosjes së vlerësimit për të gjitha procedurat e vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për periudhën e vlerësimit 

2013-2016; 

(iii)në lidhje me procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-

2019, nga 8 (tetë) procedura vlerësimi në të cilat është caktuar me short në cilësinë e 

nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, ka përfunduar raporti analitik për 2 (dy) gjyqtarë, 

është zhvilluar shorti dhe pritet të plotësohet dosja e vlerësimit për 4 (katër ) gjyqtarë 

dhe nuk është zhvilluar ende shorti për shkak se pritet të dërgohen statistikat e 

korrigjuara për 2 (dy) prej tyre.  

7. Nga informacioni i marrë nga dosja personale e gjyqtarit,  rezulton se znj. {…} është 

gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit së Rrethit Gjyqësor Lushnje. Me vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 453, datë 19.10.2020, znj. {…} është komanduar në pozicionin e nëpunësit 

 
1 Me njoftimin e datës 22.11.2021 znj. {…} iu kërkua paraqitja e dokumentacionit në gjuhën shqipe. Po në të njëjtën 

datë ajo depozitoi dokumentacion përkatës lidhur me pranimin për kryerjen e studimeve nga universiteti, të 

përkthyer në gjuhën shqipe.  
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përgjegjës për vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional në KLGJ, për një 

periudhë 2 (dy) vjeçare, duke filluar nga data 20.10.2020 deri në datë 20.10.2022. 

8. Pas përfundimit të procedurës si më sipër, në mbledhjen e datës 01.12.2021, Komisioni 

vendosi që kjo çështje t’i kalojë për shqyrtim Mbledhjes Plenare. 

9. Çështja u morr në shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit më datë 07.12.2021, 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. 

 

III.  KUADRI LIGJOR I ZBATUESHËM 

10. Neni 24 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë” parashikon 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). 

11. 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. 

12. Në lidhje me kushtet për dhënien e lejes për arsye familjare, pika VII e vendimit nr. 72, 

datë 20.05.2019  “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, 

parashikon se : “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 

 

 

IV.  ANALIZA  LIGJORE E ÇËSHTJES  

13. Lidhur me lejen e papaguar, në nenin 24 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikohet se magjistrati mund të 

për përfitojë leje prindërore ose pushime të tjera. Në këtë nen parashikohen disa kritere për 

dhënien e lejes së papaguar nga Këshilli dhe njëkohësisht parashikohet se: “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). Në bazë të këtij parashikimi, 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 lejeve të papaguara. 

 

14. Sa i përket llojit të lejeve të papaguara që jepen nga Këshilli, neni 24 i 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; 

 

15. Në kërkesën e saj znj.{…} kërkon leje të papaguar për arsye familjare, sipas 

përcaktimeve të nenit 24, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, me 

qëllim përkujdesjen ndaj fëmijëve të mitur, gjatë kohës që familja do të zhvendoset në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, për shkak të studimeve që do të ndjekë bashkëshorti i saj.  

 

16. Sa i përket kushteve për dhënien e lejes për arsye familjare, sipas parashikimeve të pikës 

8 të vendimit nr. 72, datë 20.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në rastin konkret, rezulton 

se: 

(i) Gjyqtarja {…} ka paraqitur kërkesën në datë 17.11.2021, duke përcaktuar si kohë të 

fillimit të lejes së kërkuar datën 24.12.2021, datë e përcaktuar për udhëtimin e familjes së 

saj drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës;  

(ii) Kërkesa përmban përshkrimin e arsyes për të cilën kërkohet leja e papaguar e cila 

konsiston në nevojën për tu përkujdesur për fëmijët e mitur në muajt e parë që ata do të 

ndryshojnë vendbanimin, për shkak të studimeve të bashkëshortit dhe të drejtën për jetë 

familjare, për të qëndruar së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët gjatë kohëzgjatjes së 

periudhës së studimeve. Po ashtu kërkesa ka të përcaktuar afatin 1 (një) vjeçar për të cilin 

ajo kërkohet.  

(iii)Kërkesa është e shoqëruar me dokumentet shkresore që provojnë arsyen e largimit të 

përkohshëm të familjes së saj drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qëllim 

ndjekjen e studimeve pasuniversitare nga bashkëshorti, si dhe zhvendosjen e përkohshme 

të saj me qëllim përkujdesjen ndaj familjes dhe posaçërisht fëmijëve të mitur të moshës 5 

dhe 8 vjeç. Shkaku i bërë prezent nga gjyqtarja, referuar situatës nga e cila diktohet 

zhvendosja e familjes përkohësisht në një shtet tjetër, përbën në rastin konkret një shkak 

të përligjur për kërkesën për leje të papaguar të znj. {…}. Kjo pasi leja kërkohet pikërisht 
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për t’iu përkushtuar përkujdesjes dhe mirëqenies së fëmijëve të mitur,  me qëllim për të 

lehtësuar përshtatjen e tyre me jetesën në një vendbanim dhe mjedis social të ri, si dhe 

për t’i ofruar mbështetjen bashkëshortit të saj gjatë periudhës që ia do të ndjekë studimet 

pasunivesitare. 

(iv) Rrethanat familjare të bëra prezent nga gjyqtarja, posaçërisht nevoja e domosdoshme për 

kujdesin dhe prezencën e nënës gjatë kohës që fëmijët e mitur do të ndryshojnë 

vendbanimin duke u vendosur në një mjedis të ri dhe të panjohur social,  lidhet në 

mënyrë të drejtpërdrejtë me interesin më të lartë të fëmijëve të mitur duke marrë  rëndësi 

thelbësore dhe lidhet pazgjidhshmërisht me nevojën për leje të papaguar. Në respektim të 

këtij parimi, Kodi i Familjes parashikon dhe rithekson detyrimin për respektimin e 

interesit më të lartë të fëmijës në një sërë dispozitash të tij ndër të cilat neni 2 parashikon 

se: “Prindërit, organet kompetente dhe gjykatat, në vendimet dhe veprimtarinë e tyre, 

duhet të kenë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës”. 

(v) Sa i përket parimit të ruajtjes së funksionalitetit, në rastin konkret, znj. Terpollari nuk 

ushtron funksionin e gjyqtares pasi është e komanduar në pozicionin e nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në lidhje me funksionalitetin 

e njësisë në të cilën ajo është e komanduar, referuar ngarkesës aktuale dhe ecurisë së 

procedurave të vlerësimit të përshkruara në raportin e paraqitur prej saj, vlerësohet se 

dhënia e lejes së kërkuar nga gjyqtarja për një periudhë 1/vjeçare, nuk cenon 

funksionalitetin e njësisë përkatëse të Këshillit. Për pasojë, dhënia e lejes për arsye 

familjare për një periudhë 1/vjeçare për gjyqtaren {…}, duke vlerësuar të drejtën për jetë 

familjare si dhe në veçanti parimin e “interesit më të lartë të fëmijës”, në proporcion me 

funksionalitetin e njësisë në të cilën gjyqtarja është aktualisht e komanduar, vlerësohet se 

nuk do të dëmtonte përmbushjen me eficencë dhe në kohë të detyrave të nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin. 

17. Për sa më sipër rezulton se kërkesa e gjyqtares {…} për leje të papaguar për arsye 

familjare,  për një periudhë 1 (një) vjeçare,  përmbush kriteret e përcaktuara në neni 24, të ligjit 

nr. 96/2016 dhe atyre të përcaktuara në vendimin nr.72, datë 20.05.2019 për “Lejet e papaguara 

të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”. Lidhur me kohën e fillimit të lejes së 

papaguar, Këshilli vlerëson se data 24.12.2021 e propozuar nga gjyqtarja, i krijon asaj 

mundësinë e mbylljes së raporteve analitike që janë në përfundim e dorëzimin e punës.  

18. Sa i përket procedurave të vlerësimit në të cilat znj. Terpollari është përzgjedhur me short 

në cilësinë e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, në referim të kreut VII, pika 8, shkronja ç) të 

vendimit nr. 72, datë 20.05.2019, Këshilli vlerëson se zëvendësimi i saj si nëpunëse përgjegjëse 

për vlerësimin duhet të bëhet në ditën e fillimit të lejes së papaguar, ngarkesë pune e cila do të 

rishpërndahet me short tek nëpunësit e tjerë të vlerësimit që ushtrojnë detyrën pranë së njëjtës 

Njësie.  

 

V. KONKLUZIONI 

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

papaguar, për arsye familjare, për një periudhë 1/vjeçare, përmbush kushtet ligjore dhe ato të 



6 

 

përcaktuara në aktin nënligjor të KLGJ dhe si e tillë duhet të pranohet. 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 

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”, i ndryshuar, nenin 24, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimin nr. 72, datë 20.05.2019 

“Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”,  

 

VENDOSI : 

 

1. Miratimin e kërkesës së znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, 

aktualisht e komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për dhënie leje të papaguar për arsye 

familjare, për një periudhë  1 (një) vjeçare, nga data 24.12.2021 deri në datë 24.12.2022. 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {…} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.  

3. Ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative dhe Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

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 

 


