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                                          KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr._________, Prot.                                                           Tiranë, më_____._____.2022 

 

VENDIM 

 

Nr. 442, datë 01.11.2022 

PËR 

PËR NDËRPRERJEN E AFATIT TË LEJES SË PAPAGUAR PRINDËRORE PËR 

GJYQTAREN {…} 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 01.11.2022, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “Mbi projektvendimin “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

gjyqësor nr. 268, datë 19.07.2022, “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore për 

gjyqtaren {…}”, përgatitur nga relatorja, znj. Irena Plaku, si dhe pasi shqyrtoi propozimin e 

Komisionit për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, 

 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

  

1. Në datën 11.10.2022, është paraqitur në Këshillin e Lartë Gjyqësor kërkesa e znj. {…}, 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, me objekt “Kërkesë për ndërprerje të Vendimit 

në lidhje me lejen e papaguar prindërore për periudhën 31 korrik 2022 – 31 mars 2023”, i 

regjistruar me aktin nr.5334 Prot., datë 11.10.2021.1 Baza ligjore ku mbështet kërkesën 

gjyqtarja është neni 24 i Ligjit Nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimi nr.72, datë 20.05.2019 i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.   

 

2. Në kërkesën për ndërprerjen e lejes së papaguar prindërore, gjyqtarja ka parashtruar 

rrethanat mbi të cilat bazon kërkimin e saj për ndryshimin e kohëzgjatjes së lejes së papaguar. 

Gjyqtarja parashtron se kërkesa për ndërprerje të lejes përligjet nga fakti se : 

                                                           
1 Depozituar dhe me anë të postës elektronike kontakt@klgj.al, me e-malin e datës 11.10.2022, i regjistruar me 

nr.5334 prot., datë 11.10.2022.  
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- rezultatet e kontrollit mjekësor të fëmijëve, planifikuar në gusht 2022, kanë qenë 

pozitive dhe nuk ka nevojë për kontrolle të mëtejshme apo ndjekje mjekësore të tyre që 

kërkojnë prezencën e saj me shkëputje nga puna ; 

- përfitimi i pensionit të parakohshëm nga nëna e saj në SHBA, lehtëson dhe ndihmon në 

rritjen e fëmijëve.   

 

3. Në këto rrethana, ajo parashtron se ka rënë shkaku për të cilën ajo ka kërkuar lejen 

prindërore, që të kujdesej për dy fëmijët e saj në moshë të mitur, të ardhur në jetë në datë 

19.07.2020. 

 

4. Më herët, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendim nr. 209, datë 20.05.2021, pasi ka 

shqyrtuar kërkesën e gjyqtares, lidhur me shkaqet e parashtruara për dhënien e lejes së papaguar 

prindërore, ka vendosur: 

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

dhënie leje prindërore për periudhën 14 qershor 2021-31 dhjetor 2021... 

 

5. Në vijim, me vendimin nr.595, datë 23.12.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi ka 

shqyrtuar përsëri për të njëjtat shkaqe kërkesën e Znj. {…} për zgjatjen e afatit të lejes 

prindërore, ka vendosur: 

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

zgjatjen e afatit të lejes prindërore të dhënë me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr.209, datë 20.05.2021, për një periudhë tjetër 7-mujore, deri në datë 31.07.2022... 

 

6. Së fundmi, me vendimin nr.268, datë 19.07.2022 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka shqyrtuar 

përsëri për të njëjtat shkaqe kërkesën e {…} për zgjatjen e afatit të lejes prindërore, duke 

vendosur; 

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

zgjatjen e afatit të lejes prindërore të dhënë me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr.209, datë 20.05.2021, zgjatur edhe një herë me vendimin nr. 595, datë 23.12.2021 

për një periudhë tjetër 8-mujore, nga data 31.07.2022 deri në datën 31.03.2023... 

 

II. PROCEDURA E ZHVILLUAR 

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

e kërkesës së gjyqtares {…}, për ndërprerjen e lejes prindërore, veç kërkesës së paraqitur nga 

gjyqtarja, administroi të dhënat e dosjes personale të gjyqtares si dhe vendimet e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr. 209, datë 20.05.2021, nr.595, datë 23.12.2021, nr.268, datë 19.07.2022, me 

anë të cilës janë trajtuar kërkesat e saj për dhënien e lejes prindërore dhe zgjatjen e kësaj leje. 

8. Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarinë Profesionale, zhvilloi procedurën 

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



3 

 

papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, brenda 7 ditëve nga 

depozitimi i kërkesës së gjyqtares dhe në mbledhjen e datës 25.10.2022 vendosi që kjo çështje 

t’i kalojë për shqyrtim Mbledhjes Plenare. 

 

9. Kjo kërkesë u mor në shqyrtim në Mbledhjen Plenare të Këshillit më datë 01.11.2022, 

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. 

 

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.   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”. 

 

12. 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. 

 

13. 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;  
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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 

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. 

 

IV. ANALIZA  LIGJORE E ÇËSHTJES  

 

14. Referuar përmbajtjes së dispozitave të sipërcituara, rezulton se nga ana e ligjvënësit dhe 

më pas Këshillit, janë përcaktuar kriteret dhe afatet për dhënien e lejës prindërore si dhe 

procedurat përkatëse që ndiqen për dhënien e lejeve të veçanta. Në kuptim të ligjit, leja 

prindërore si një ndër lejet e papaguara, jepet mbi bazën e një kërkese të parashtruar nga 

magjistrati, ndërsa fillimi dhe kohëzgjatja e saj përcaktohet mbi bazën e marrëveshjes ndërmjet 

punëdhënësit/KLGJ dhe punëmarrësit/magjistratit, duke garatuar nga njëra anë të drejtat 

thelbësore të punëmarrësit, në rastin konkret të magjistratit dhe nga ana tjetër interesat e 

punëdhënësit/moscënimin e funksionalitet. Për pasojë kuptohet se, po me kërkesë të magjistratit 

dhe me marrëveshje ndërmjet palëve, afati i lejes mund të ndryshohet, të shkurtohet ose zgjatjet, 

brenda afatit tërësor 3/vjeçar.  

 

15. Në rastin konkret, nga ana e gjyqtares është paraqitur një kërkesë për ndërprerjen e lejes 

prindërore të papaguar, që në thelb në kuptim të ligjit, nënkupton ndryshimin e kushteve të 

marrëveshjes për kohëzgjatjen e lejes. Për shkak të të drejtave që lidhen me statusin e gjyqtarit, 

paraqitja e kërkesës nga ana e gjyqtares, për ndryshimin e kohëzgjatjes së lejes së papaguar, 

nuk mund të refuzohet nga Këshilli.  

 

V. KONKLUZIONI 

 

16. Për sa arsyetohet më lart, Këshilli vlerëson se kërkesa e gjyqtares {…} për ndërprerjen 

e lejes prindërore, përmbush kriteret e përcaktuara në nenin 24, të ligjit nr. 96/2016, si dhe 
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vendimit nr.72, datë 20.05.2019 për “Lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor” dhe si e tillë duhet të pranohet.  

 

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

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

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

 

VENDOSI : 

 

1. Ndërprerjen e lejes së papaguar prindërore për gjyqtaren {…} miratuar me vendimet e 

tij nr.209, datë 20.05.2021, nr.595, datë 23.12.2021 dhe nr. 268 dt.19.07.2022 të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor.   

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

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 


