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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 

 

Nr. ____ Prot.                     Tiranë, ___.___.2022 

VENDIM 

Nr. 398, Datë 23.09.2022 

PËR  

REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…}  

PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 23.09.2022, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “Mbi projektvendimin për refuzimin e kërkesës së gjyqtares {…} për dhënie 

leje të papaguar”, përgatitur nga relatorja, znj. Yllka Rupa, si dhe pasi shqyrtoi propozimin e 

Komisionit për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale,  

 

VËREN: 

1. FAKTET E ÇËSHTJES 

1.1 Në datën 23.08.2022 Znj.{…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, ka 

paraqitur kërkesë për leje të papaguar për arsye familjare, protokolluar në Këshilli me aktin nr. 

4561 Prot.   

1.2 Në kërkesën me shkrim znj. {…} parashtron se në datën 29.10.2021, ka ardhur në jetë 

fëmija i saj i parë, i cili nuk ka mbushur ende 10 muaj. Gjatë kësaj periudhe, për rritjen dhe 

përkujdesjen e tij ka marrë lejen e lindjes, e cila i përfundon në datën 25.09.2022. Gjyqtarja 

parashtron se bashkëshorti i saj ushtron aktivitet privat të regjistruar si person fizik me objekt 

veprimtarie zhvillim software dhe ai aktualisht ofron shërbime për kompaninë ndërkombëtare të 

teknologjisë Google Ireland Limited. Pavarësisht se bashkëshorti i saj kryen punën në distancë 

(online), natyra e punës është e tillë që kërkon angazhimin e tij të vazhdueshëm, në orare të 

papërcaktuara paraprakisht në varësi të problemeve të çastit që mund të japin software-t e 

zhvilluara dhe/ose të monitoruara prej tij. Për rrjedhojë, ai e ka objektivisht të pamundur të 

kujdeset për fëmijën, qoftë dhe për intervale të shkurtra kohore.  

1.3 Për këto arsye, referuar punës së bashkëshortit dhe pamundësisë së tij për të pezulluar 

përkohësisht, po ashtu dhe vështirësive për t’u koordinuar me orare me njëri-tjetrin në 

përkujdesjen për fëmijën, gjyqtarja ka kërkuar marrjen e lejes së papaguar për një periudhë prej 8 

muaj, duke kërkuar mirëkuptimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor (në vijim KLGJ), për mbajtjen 

parasysh të interesit më të lartë të fëmijës. 



                                                                                                                                                                                         2 

 

1.4 Kërkesës me shkrim i është bashkëlidhur certifikata familjare, ekstrakti i regjistrit tregtar për 

të dhënat e subjekti person fizik, Raport për leje barrëlindje dhe faturë tatimore me nr.15/2022. 

 

2. PROCEDURA E ZHVILLUAR 

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” duke administruar kërkesën, 

aktet bashkëlidhur, të dhënat e vëna në dispozicion nga administrata e KLGJ dhe Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 

2.2 Konkretisht, Komisioni administroi informacionin lidhur me statusin profesional të gjyqtares 

dhe funksionalitetin e Gjykatës në të cilën ajo është emëruar.  

a. Lidhur me statusin profesional të gjyqtares {…}, nga informacioni i marrë nga dosja 

personale e gjyqtares, rezulton se ajo është emëruar gjyqtare mbi bazën e vendimit Nr. 

483, datë 20.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Me vendimin Nr. 505, datë 

27.10.2020 ajo është caktuar në pozicionin e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. Znj.{…} ka ushtruar efektivisht detyrën e gjyqtares, vetëm për 11 muaj pasi në 

datën 27.09.2021 gjyqtarja ka përfituar të drejtën e barrëlindjes, e drejtë kjo që përfundon 

në datën 26.09.2022. Në këto rrethana, znj. {…} rezulton se nuk ka më shumë se një vit 

pune të pandërprerë si gjyqtare. 

b. Në lidhje me funksionalitetin e Gjykatës, Zv. kryetari i gjykatës me shkresën nr.94 Prot., 

datë 01.09.2022, protokolluar në Këshill me aktin nr.4561/2, datë 06.09.2022 ka dhënë 

mendim lidhur me kërkesën e gjyqtares duke parashtruar se: “...pas konsultimit edhe me 

trupën gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, çmoj se nëse pranohet kërkesa 

juaj për dhënien e lejes së papaguar për periudhën e kërkuara prej jush, cenohet 

funksioni me efiçencë dhe në kohë i gjykatës, kjo referuar numrit të gjyqtarëve që 

ushtrojnë aktualisht detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, si dhe numri 

relativisht i lartë i çështjeve që janë për shqyrtim. Gjithashtu, referuar urdhrit të 

brendshme të gjykatës dalë me nr.89 prot datë 26.07.2022 “Mbi shpërndarjen e 

gjyqtarëve në seksione dhe trupa gjykues” do të pasjellë shpërndarjen e trupit gjykues që 

ju jeni caktuar si gjyqtare në kushtet kur dhe trupi gjykues u jeni caktuar nuk është i 

plotësuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve në këtë gjykatë”. Lidhur me ngarkesën 

aktuale të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, nga informacioni i përcjellë nga 

kancelarja e gjykatës, në datën 07.09.2022, rezulton se ngarkesa aktuale, në datën e 

përcjelljes së informacionit, është mesatarisht 187 çështje për gjyqtar.  

 

2.3 Pas përfundimit të procedurës si më sipër, në mbledhjen e datës 15.09.2022 Komisioni 

vendosi që kjo çështje t’i kalojë për shqyrtim Mbledhjes Plenare. 
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2.4 Çështja u morr në shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit në datën 23.09.2022, 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 

3.1 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). 

 

3.2 Në lidhje me lejen prindërore neni 132/1 i Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë  

parashikon se: “1. Punëmarrësi, i cili ka më shumë se një vit pune të pandërprerë tek i njëjti 

punëdhënës, ka të drejtë për një leje të papagueshme, jo më pak se 4 muaj, derisa fëmija që ka në 

ngarkim të arrijë moshën 6 vjeç. E drejta për të kërkuar lejen prindërore është individuale për 

secilin prind dhe nuk është e transferueshme, me përjashtim të rasteve kur njëri prind vdes. Leja 

mund të jepet e ndarë, por jo më pak se një javë në vit. Kohëzgjatja përcaktohet me marrëveshje 

me shkrim midis punëdhënësit dhe punëmarrësit”. 

 

3.3 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 procedurat e dhënies së këtyre lejeve. 

 

3.4 Lidhur me kushtet për dhënien e lejes prindërore, pika V e Vendimit nr. 72 datë 20.05.2019  

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

1. Leja prindërore i jepet nga Këshilli, gjyqtarit që ka ushtruar funksionin më shumë se 

një vit të pandërprerë, si më poshtë; 

a. Për një periudhë jo më pak se 4 muaj dhe jo më shumë se dy vjet në total për çdo 

fëmijë, derisa fëmija që ka në ngarkim, të arrijë moshën 6 vjeç;  

b. E drejta për të kërkuar lejen prindërore është individuale për secilin prind dhe 

nuk është e transferueshme, me përjashtim të rasteve kur njëri prind vdes. Leja 

mund të jepet e ndarë, por jo më pak se një javë në vit; 

c. Në rastin e birësimit të fëmijës, leja prindërore jepet brenda 6 vjetëve, që nga dita 

e birësimit të fëmijës, por jo më vonë se kur fëmija mbush moshën 12 vjeç; 

ç. Gjyqtari që kërkon këtë leje, e paraqet kërkesën me shkrim në Këshill, të paktën 

30 ditë para kohës kur kërkon të fillojë kjo leje si dhe përcakton kohëzgjatjen e 

saj. Bashkë me kërkesën, gjyqtari paraqet dokumentacionin justifikues dhe 

mendimin me shkrim nga kryetari i gjykatës; 

d. Kërkesa e gjyqtarit trajtohet nga Komisioni përkatës, i cili brenda 7 ditëve i 

përcjell Mbledhjes Plenare propozimin për miratimin e lejes dhe afatin e fillimit 
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të saj. Këshilli  merr vendim për këtë kërkesë brenda 15 ditëve nga paraqitja e 

propozimit. Në vendimin për dhënien e lejes, Këshilli shprehet edhe në lidhje me 

rihedhjen ose jo në short, të çështjeve që gjyqtari ka në shqyrtim. 

e. Në rast të cenimit të funksionalitetit apo përmbushjes së detyrës me efiçiencë dhe 

në kohë, Këshilli mund të shtyjë datën e fillimit të lejes deri në 6 muaj. 

 

3.5 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: 

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; 

d. 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. 

4.1 Lidhur me lejen e papaguara, në nenin 24 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” 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. 

 

4.2 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 parashikohen kriteret dhe procedura e dhënies së lejeve të papaguara. 
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4.3 Sa i përket llojit të lejeve të papaguara që jepen nga Këshilli, neni  24 të Ligjit nr.96/2016 

dhe në vendimi nr.72 datë 20.05.2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor, në pikën 4 të tij, parashikojnë 

tre lloj lejesh të papaguara: 

a. Leje prindërore (e cila parashikohet shprehimisht në nenin 24 pika 1 shkronja 

“b” te Ligjit nr.96/2016 dhe neni 132/1 i Kodit të Punës); 

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

periudhës së trajtimin vazhdues; 

c. Leje për arsye familjare dhe/ose shëndetësore. 

       

4.4 Në kërkesën e Znj.{…} parashtrohet se kërkohet leje e papaguar për arsye familjare, por 

referuar përmbajtjes së kërkesës dhe shkaqeve të parashtruara në të, Këshilli vlerësoi dhe 

analizoi kriteret për të dy llojet e lejeve të papaguara, asaj prindërore dhe asaj për arsye familjare.  

 

4.5 Duke e trajtuar kërkesën e gjyqtares, si kërkesë për leje prindërore, lidhur me plotësimin e 

kushteve si më sipër, rezulton se në momentin e paraqitjes së kësaj kërkese, Gjyqtarja {…}, nuk 

ka ushtruar detyrën për të paktën një vit në mënyrë të pandërprerë (kusht ligjor i përcaktuar në  

nenin 132/1 të K.Punës dhe pika V e Rregullores së Këshillit). Për këtë shkak vlerësohet se nuk 

plotësohet kushti ligjor për përfitimin e lejes prindërore, përcaktuar në nenin 132/1 të Kodit të 

Punës, nenin 24 pika 1 shkronja ”b”  të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe pikën V të Vendimit nr. 72 datë 20.05.2019  “Për 

lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”.  

 

4.6 Para se të vlerësohen kushtet dhe kriteret e dhënies së lejes për arsye familjare, Këshilli 

vlerëson të evidentojë faktin se, në rastin konkret, pavarësisht se kërkesa objekt shqyrtimi 

rezulton të jetë kërkesë për leje prindërore, megjithëse nuk është specifikuar qartë nga gjyqtarja 

që ka paraqitur kërkesën, këto dy lloje të lejes së papaguar aplikohen në raste të ndryshme dhe 

nuk janë alternativa të aplikimit mbi të njëjtat rrethana. Leja për arsye familjare nuk mund të 

përfshijë në të edhe lejen prindërore, e cila është një kategori specifike e parashikuar nga ligji 

(Kodi i Punës) dhe që mund të përfitohet nga çdo prind punëmarrës, pavarësisht profesionit që ai 

ushtron, nëse plotësohen kushtet ligjore të përfitimit të saj.  

 

4.7 Nëse kërkesa e gjyqtares do të trajtohej si kërkesë për leje të papaguar për arsye familjare,  

kërkesa nuk përmbush kushtet ligjore të përfitimit të saj, në kushtet kur zëvendëskryetari i 

gjykatës ka shprehur mendimin e tij në lidhje me cenimin e funksionalitetit të gjykatës, në rast 

miratimi të kërkesë për leje të papaguar.  

 

4.8 Referuar pikës VII të Vendimit nr. 72 datë 20.05.2019  “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve 

që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor” është parashikuar mundësia e refuzimit sipas parimit të 

proporcionalitetit, duke respektuar të drejtën për jetë private dhe familjare, si dhe pa vënë në 

rrezik përmbushjen e funksionit me efiçencë dhe në kohë.  
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4.9 Dhënia e lejes për arsye familjare, ndërkohë që kërkesa në thelb i referohet lejes prindërore, 

nuk përmbush kushtet ligjore të përfitimit të saj, çka do të përbënte shkak për zbatim jo të njëjtë 

të dispozitave të aktit nënligjor në situata dhe ndaj subjekteve të ndryshëm. 

 

4.10  Njëkohësisht, dhënia e lejes për arsye familjare, duke vlerësuar të drejtën për jetë private 

dhe familjare në proporcion me funksionalitetin e gjykatës me qëllim dhënien e drejtësisë në 

kohë, vlerësohet se do të dëmtonte në shkallë më të lartë funksionalitetin e gjykatës ku gjyqtarja 

{…} ushtron funksionin e saj, sesa nevojat që gjyqtarja pretendon se e kanë diktuar, duke e 

trajtuar shkakun ligjor të ndryshëm për “lejen prindërore” nga “leja familjare”. Nuk identifikohet 

asnjë rrethanë e posaçme që të përligjë “nevojën familjare”, pasi nevoja për përkujdesje ndaj 

fëmijës së mitur përben shkak ligjor për kërkimin e “lejes prindërore” dhe jo asaj “familjare”.   

 

5. MOSCËNIMI I INTERESIT MË TË LARTË TË FËMIJËS 

5.1 Lidhur me respektimin e parimit të interesit më të lartë të fëmijës, Këshilli shqyrtoi dhe 

vlerësoi kuadrin ligjor që rregullon çështjen konkrete në raport me këtë parim duke mbajtur 

parasysh mbrojten kushtetuese të tij. Konkretisht në nenin 54 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë parashikohet se : 

1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të 

veçantë nga shteti. 

2. Fëmijët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga 

martesa. 

3. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe 

përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që 

mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal. 

 

5.2 Parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës sanksionohet në nenin 3 të Konventës së 

Kombeve të Bashkuara (OKB) për të drejtat e fëmijëve në të cilin përcaktohet se: “Në të gjitha 

vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione  publike ose private të 

përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative  apo organet legjislative, interesi 

më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese.” Ky nen thekson nevojën për t’i 

kushtuar vëmendje prioritare interesit të fëmijës. Ai nuk është i kufizuar me veprimet që merren 

në mënyrë të drejtpërdrejtë me fëmijën, siç janë proceset gjyqësore ku përcaktohet ushtrimi i 

përgjegjësisë prindërore apo kujdestaria e tyre, por përveç kësaj, është përshtatur për të gjitha 

veprimet të cilat në mënyrë direkte apo indirekte mund të kenë ndikim tek fëmija duke e kthyer 

parimin e interesit më të lartë të fëmijës në një detyrim parësor që duhet të udhëheqë çdo lloj 

vendimmarrje apo disponimi që ka ndikim në jetën dhe mirëqenien fizike, psiko-sociale, 

ekonomike ose emocionale të fëmijës. 
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5.3 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”. 

 

5.4 Në kuadër të garantimit të mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, të sanksionuar në 

Kushtetutë dhe në instrumentat ndërkombëtarë për të drejtat e fëmijëve, ligjvënësi me qëllim 

përafrimin e legjislacionit me Direktivat e BE-së, Kodi i Punës u ndryshua me ligjin 136/201, i 

cili ka hyrë në fuqi në datë 22.06.2016, duke parashikuar “Lejen Prindërore” si të drejtë vetjake 

(e patransferueshme) të punëmarrësit, që nuk mund t’i refuzohet nga punëdhënësi, nëse 

punëmarrësi plotëson kushtet e dispozitës dhe që duhet konceptuar si mundësi e prindit për t’iu 

përkushtuar në kohë fëmijës që rritet. 

 

5.5 Qëllimi i lejes prindërore, është të mundësojë dhe risë zhvillimin social të marrëdhënieve 

prindërore,  midis prindërve në marrëdhënie pune dhe fëmijëve të tyre, në fazën e parë të jetës që 

lidhet me fëmijërinë, ose në rastin e prindërve birësues, që lidhet me periudhën direkt pas 

birësimit. Ligjvënësi, parashikon që kjo leje është individuale, pra që ajo i jepet secilit prind në 

mënyrë të pavarur, dhe nuk është e transferueshme. Kjo përpjekje bëhet me qëllim të 

shpërndarjes sa më të barabartë të përgjegjësisë prindërore, tek të dy prindërit, dhe se të dy 

prindërit duhet të lidhen emocionalisht me fëmijët e tyre. Kjo është edhe arsyeja pse leja, përveç 

në rast të vdekjes së njërit nga bashkëshortët, nuk është e transferueshme, sepse ajo lidhet me një 

detyrim prindëror individual, ku secili nga prindërit ka përgjegjësinë e vet në mënyrë të 

barabartë. 

 

5.6 Të drejtën e përfitimit të “lejes prindërore” e ka dhe çdo gjyqtar që plotëson të njëjtat kritere 

të vendosura në K.Punës. Nga ana tjetër, gjyqtarit që plotëson kushtet e nenit 132/1 të K.Punës, 

për shkak të nenit 54 pika 4 të Kushtetutës por dhe parashikimit ligjor, nuk mund t’i refuzohet 

“leja prindërore”, pavarësisht dëmtimit ose jo të funksionalitetit të gjykatës. 

 

5.7 Në rastin konkret, referuar fakteve dhe rrethanave të analizuara më sipër, rezultoi se nuk 

plotësohen kushtet ligjore të parashikuara nga neni 132/1 i Kodit të Punës dhe pika V e vendimit 

nr. 72 datë 20.05.2019 të KLGJ, për përfitimin e lejes prindërore dhe për këtë shkak Gjyqtarja 

Afërdita Caco nuk mund të përfitojë këtë lloj leje, pavarësisht faktit nëse  dëmtohet ose jo 

funksionaliteti i Gjykatës ku ajo ushtron funksionin. Nëse kërkesa e saj do të plotësonte kushtet 

ligjore të parashikuara nga neni 132/1 i Kodit të Punës në të cilin referon drejtpërdrejt neni 24 i 

Ligjit nr. 96/2016, kjo kërkesë nuk do të mund të refuzohej për asnjë arsye, duke garantuar 

respektimin e parimit të interesit më të lartë të fëmijës në vendimmarrjen e Këshillit. 

 

 

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

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

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

100  të Ligjit nr.115/2016, i 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” të ndryshuar, nenit 24 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, nenit 132/1 të Kodit të Punës së R. 

Shqipërisë dhe Vendimin nr. 72 datë 20.05.2019  “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, 

VENDOSI : 

 

1. Refuzimin e kërkesës së Znj.{…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë, për dhënie leje të papaguar për periudhën 26 shtator 2022 deri në 26 maj 2023. 

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

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. 

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 


