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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. 530 datë 28.10.2020 

 

“PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE SHTESË 

TË PAPAGUAR” 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 28.10.2020, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “ Mbi projekt-vendimin për refuzimin e kërkesës së gjyqtares {…} për dhënie 

leje shtesë 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 Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, më datë 09.10.2020, ka  

paraqitur nëpërmjet postës elektronike, kërkesë për leje shtesë pa të drejtë page për një periudhë 

1 vjeçare, kërkesë të cilën, sipas përmbajtjes së këtij e-maili, e ka nisur dhe në rrugë postare, por 

që nuk ka mbërritur pranë Këshillit.  

    1.2   Në kërkesën e nisur nëpërmjet postes elektronike, znj. {…} parashtron;   

“Me shkresën e titulluar “Njoftim”, më datë 20.3.2020, si dhe me e-mailin e dërguar në adresën 

elektronike zyrtare, Ju kam vënë në dijeni për pamundësinë e paraqitjes time në detyrë në datë 1 

prill 2020, kohë kur më mbaronte leja 2 vjeçare e akorduar nga ish KLD, për shkak se situata e 

pandemisë me gjeti jashtë vendit. Për dijeni, të njëjtin njoftim ja kam dërguar edhe Kryetarit në 

detyrë të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

Në komunikimet e mësipërme Ju kam kërkuar “të merrej në konsideratë kjo pamundësi objektive, 

për të justifikuar mosparaqitjen në detyrë, për aq kohë sa të deklarohej në rrugë zyrtare heqja e 

gjendjes së pandemisë dhe mundësimi i udhëtimit të sigurt nga pikëpamja shëndetësore”.  
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Gjatë kësaj kohe, kam qenë në pritje të një përgjigje nga ana Juaj, por duke qenë se deri më sot 

nuk kama marrë një të tillë, heshtjen e kam konsideruar si miratim.  

Në situatën kur jam shprehur për “heqjen zyrtarisht të gjendjes së pandemisë”, jo vetëm unë 

por, askush nuk mund të merrte me mend zgjatjen e saj kohore. Po kështu as që mund të 

konceptohej se, edhe mbas një periudhe kaq të gjatë, udhëtimi do të vazhdonte të ishte i pasigurt 

në pikëpamjen shëndetësore.  

Është e vërtetë që sot fluturimet janë rihapur dhe formalisht kjo nuk mund të përbëjë më një 

pengesë për kthimin tim në Shqipëri. Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sigurinë në 

pikëpamje shëndetësore gjatë udhëtimit. Unë jam një person që përfshihem në grupin e riskuar si 

përsa i përket moshës, ashtu edhe problemeve shëndetësore që kam (hypertension, probleme të 

rrugëve të frymarrjes, veshkave).  

Në këto rrethana, personalisht, vlerësoj se nuk mund të udhëtoj e sigurt, në një fluturim që më së 

paku do të zgjaste 24 orë. Duke qenë se po kalon një kohë relativisht e gjatë nga momenti që 

duhet të paraqitesha në detyrë, e po kalon parashikimet e mija dhe zyrtarisht gjendja e 

pandemisë vazhdon të qëndrojë, po Ju drejtohem me një kërkesë për miratimin e një leje shtesë 

për një periudhë 1-vjeçare, me shpresën se deri në atë moment situata do të normalizohet. 

Paralelisht me këtë e-mail, kërkesën po e dërgoj edhe në rrugë postare. Mbetem në pritje të një 

përgjigjeje nga ana Juaj“. 

 

2. PROCEDURA E ZHVILLUAR 

 

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 vlerësoi se, për shkak të 

rrethanave dhe urgjencës së trajtimit, të vijojë me trajtimin e kësaj kërkese, edhe pse ajo ka 

mbërritur pranë Këshillit vetëm në formën e postës elektronike. 

 

 

3. KUADRI LIGJOR I ZBATUESHËM 

 

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). 
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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 Lidhur me kushtet për dhënien e lejes për arsye familjare dhe/ose shëndetësore, pika 7 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.” 

3.4 Neni 23 pika 10 i Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, parashikohet se: 

“Magjistrati nuk mund të kryejë mungesa në detyrë, me përjashtim të rasteve të justifikuara, të 

parashikuara në legjislacionin në fuqi. Kryetari, me vendim të arsyetuar me shkrim, zbret nga 

periudha e pushimit vjetor të të njëjtit vit ditët e mungesës së pajustifikuar. Magjistrati ka të 

drejtë të ankimojë vendimin e Kryetarit, në Këshill brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit të 

vendimit. Nëse zbritja nuk mund të realizohet, kryetari njofton Këshillin, i cili merr masa që 

magjistrati të mos paguhet për ditët që ka mungua .”, 

 

 

4. ANALIZA  LIGJORE E ÇËSHTJES. 

 

4.1  Në lidhje me shqyrtimin në themel të kësaj kërkese, vlerësohet se; Me Vendimin Nr.26, 

datë 09.02.2018, “Për dhënie leje për arsye shëndetësore familjare gjyqtares {…}”, Këshilli i 

Lartë i Drejtësisë, i ka akorduar  leje, gjyqtares {…}, për shkëputje të përkohshme nga puna. Kjo 

leje ka filluar nga 01.04.2018, për një periudhë 2 (dy) vjeçare dhe përfundonte në datë 

31.03.2020. 

4.2 Bazuar në rrethanat faktike dhe kuadrin ligjor që rregullon këtë situatë, Këshilli vlerëson 

se ; kërkesa e gjyqtares {…}, për t’i dhënë leje të paguar shtesë, edhe për një vit, është e 
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pabazuar në ligj. Në nenin 24 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, përcaktohet se;   

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

Punës: a) pushime të tjera; b) leje prindërore.  

2. Leja e veçantë miratohet nga kryetari i gjykatës ose prokurorisë. Këshillat miratojnë lejen 

prindërore, pasi kanë marrë mendimin e kryetarit të gjykatës ose prokurorisë.  

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 ose shëndetësore. Leja e 

papaguar mund të merret e gjitha njëherësh ose në periudha të ndryshme sipas kërkesës së 

magjistratit.  

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 efiçencë dhe në kohë, në gjykatë ose në prokurori.  

5. Periudha e lejes së papaguar nuk merret në konsideratë për vjetërsinë në punë ose për efekt të 

përfitimeve të tjera.  

6. Këshilli përcakton rregulla më të detajuara për kriteret dhe procedurat për dhënien e lejes së 

papaguar. 

4.3  Lidhur me kushtet për dhënien e lejes për arsye familjare dhe/ose shëndetësore, pika 7 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. 

4.4  Bazuar në këto rregullime ligjore, afati maksimal për të marrë leje të papaguar për arsye 

familjare dhe/ose shëndetësore, është 2 vjet. Ndërkohë,  nga ana e gjyqtares {…}, ky afat 

maksimal i është dhënë me lejen e KLD-s,  dhe konsumuar prej saj. Nga ana tjetër, edhe  arsyeja 

që referon gjyqtarja, që është pamundësia për të udhëtuar nga SHBA në Shqipëri,  nuk është nga 

rastet që ligji parashikon si mundësi për magjistratin për të marrë lejë të papaguar.  
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4.5  Në lidhje me pretendimin e gjyqtares se;  me shkresën e titulluar “Njoftim”, më datë 

20.3.2020, si dhe me e-mailin e dërguar në adresën elektronike zyrtare, Ju kam vënë në dijeni 

për pamundësinë e paraqitjes time në detyrë në datë 1 prill 2020, kohë kur më mbaronte leja 2 

vjeçare e akorduar nga ish KLD, për shkak se situata e pandemisë me gjeti jashtë vendit. Për 

dijeni, të njëjtin njoftim ja kam dërguar edhe Kryetarit në detyrë të Gjykatës së Apelit Tiranë’’, 

Këshilli vlerëson se ; nuk është Këshilli organi kompetent për të vlerësuar,  nëse mungesa në 

detyrë e gjyqtares, është ose jo e justifikuar. 

4.6  Bazuar në nenin 23, pika 10 të ligjit 96/2016, i ndryshuar,  i cili  parashikon se ; 

Magjistrati nuk mund të kryejë mungesa në detyrë, me përjashtim të rasteve të justifikuara, të 

parashikuara në legjislacionin në fuqi. Kryetari, me vendim të arsyetuar me shkrim, zbret nga 

periudha e pushimit vjetor të të njëjtit vit ditët e mungesës së pajustifikuar. Magjistrati ka të 

drejtë të ankimojë vendimin e Kryetarit, në Këshill brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit të 

vendimit. Nëse zbritja nuk mund të realizohet, kryetari njofton Këshillin, i cili merr masa që 

magjistrati të mos paguhet për ditët që ka mungua .”, kompetencën për të vlerësuar  mungesën e 

justifikuar në detyrë,  e ka Kryetari i Gjykatës në të cilën gjyqtari e ushtron atë.  

 

 

5. KONKLUZIONI 

 

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

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 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”, 
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VENDOSI: 

 

1. Refuzimin e kërkesës së Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, për dhënie 

leje shtesë të papaguar për një periudhë 1-vjeçare. 

 

2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {…} dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

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 

 

 


