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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 

 

OPINION 

 

MBI  

KANDIDATEN QË KA APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR  

PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, ZNJ. MAELA ALICANAJ 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147/a, pika 1, shkronja “ë”, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenin 86, shkronja “d”, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe në nenet 53, 54, 57 dhe 58, të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mbi kërkesën e 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 200, datë 12.05.2021, 

ka shpallur kërkesën për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor, në pozicionin “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë”. 

 

Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është përcaktuar deri më datë 26.05.2021. 

 

Vendimi si më lart, sikundër edhe një njoftim publik, është publikuar po atë ditë, më datë 

12.05.2021, në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Brenda afatit të caktuar për paraqitjen e kërkesave për komandim, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

është paraqitur vetëm një kërkesë. 

 

Konkretisht, më datë 26.05.2021, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është protokolluar, me aktin 

nr. 2397, kërkesa e znj.Maela Alicanaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, 

nëpërmjet të cilës ka shfaqur interes për t’u komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në 

pozicionin e shpallur si “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë”. 

 

Duke qenë se Këshilli i Lartë Gjyqësor në rastin konkret, veç shpalljes së procedurës së 

komandimit është njëkohësisht dhe vetë institucioni që ka nevojë për gjyqtarin e komanduar, 

procedura e komandimit sipas Vendimit nr.200, datë 12.05.2020, kalon në dy faza verifikimi: 

 

1. Në fazën e parë, brenda dy javëve pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës përgatit një projekt-opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse 

komandimi nuk është në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron 

funksionin. Projekt-opinioni për çdo kandidat shqyrtohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor jo 

më vonë se një javë pas njoftimit të Kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet 

e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli mund të vendos 

përjashtimin nga komandimi të kandidatit kur komandimi nuk është në përputhje me 

interesat e lartë të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk 

plotëson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit. Ndërkohë, aplikimet e kandidatëve, 

për të cilët verifikohet plotësimi i kushteve të komandimit, i përcillen menjëherë për 

vlerësim dhe përzgjedhje Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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2. Në fazën e dytë, procedura e komandimit vijon me verifikimin dhe vlerësimin e kritereve 

të kandidimit për kandidatët që nuk janë përjashtuar nga kandidimi në fazën e parë. Ky 

vlerësim bëhet nga Komisioni Ad Hoc i ngritur për këtë qëllim nga Sekretari i Përgjithshëm 

i Këshillit, parashikuar kjo për analogji dhe për aq sa është e mundur, me rregullat për 

pranimin në shërbimin civil sipas legjislacionit për nëpunësin civil, ndërsa pozicioni për të 

cilin kërkohet komandimi i magjistratit bën pjesë në këtë shërbim. Ky Komision, nëpërmjet 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit, i paraqet këtij të fundit emrin e kandidatit të 

përzgjedhur për komandim. 

 

Sa më sipër, në përgatitjen e këtij Projekt-Opinioni për kandidaten znj.Alicanaj, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës verifikoi kushtet e komandimit, si dhe vlerësoi nëse komandimi nuk 

është në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku kandidatja ushtron funksionin, pra të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

 

Kushtet e komandimit përcaktohen në nenin 53, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Po ashtu ato janë përcaktuar në pikën 

6, të Vendimit të Këshillit nr. 200, datë 12.05.2021. Konkretisht, në këtë pikë të këtij vendimi 

përcaktohet se: 

“Kushtet e komandimit janë: 

a) Komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron 

funksionin e gjyqtarit; 

b) Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar; 

c) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

ç) Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë, duhet të ketë shërbyer jo më pak se pesë vjet 

si  gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit; 

d) Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi”. 

 

Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të pikës 6, të 

vendimit të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë, më datë 31.05.2021, nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjes personale të kandidates, rezulton se: 

- Kandidatja ushtron detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, emëruar me 

Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.478, datë 20.10.2020 dhe caktuar në pozicion 

me Vendimin e tij nr.519, datë 27.10.2020;  

- Kandidatja nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar; 

- Kandidatja nuk është dhe as ka qenë më parë e komanduar; 

- Kandidatja nuk ka masë disiplinore në fuqi.  

Sa më lart, verifikohet se kandidatja plotëson kushtet e komandimit, ndërsa për të nuk verifikohet 

të ekzistojë asnjë prej kushteve ndalues të komandimit. 

 

Lidhur me kushtin e komandimit se ai  nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e lartë të 

gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit, sipas shkronjës “a”, të vendimit të 

sipërcituar të Këshillit, nga informacioni i marrë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier dhe 

Opinioni i Kryetares së Gjykatës, dërguar me Shkresën nr.281 prot., datë 01.06.2021, 

rezulton se:  
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Sipas organikës aktuale në fuqi, numri i gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është 14. 

Aktualisht në detyrë janë 11 gjyqtarë, ndërsa 2 gjyqtarë janë me leje të papaguar, njëri për 

periudhën deri më datë 31.12.2021 dhe tjetri për periudhën deri më datë 01.06.2022. 

 

Ngarkesa aktuale e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier është 1004 çështje ose mesatarisht 

84 çështje për gjyqtar. 

 

Ngarkesa e gjyqtares Maela Alicanaj është 55 çështje.  

 

Në opinionin e Kryetares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, sa i përket kandidimit të 

znj.Alicanaj, ajo shprehet se: “Mendoj se në rastin konkret duhet vlerësuar fakti se ndërkohë 

punohet me organikë gati të plotë dhe me ngarkesë jo të lartë, dhe në rast largimi të gjyqtares nuk 

cënohet funksionaliteti i gjykatës”. 

 

Në rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i znj. Maela 

Alicanaj pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, përballë ngarkesës së çështjeve që Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Fier ka aktualisht, sikundër dhe pritshmërisë pozitive që do të passjellin, në reduktimin 

e gjyqtarëve të nevojshëm për gjykimin e çështjeve penale, ndryshimet e bëra në Kodin e 

Procedurës Penale me Ligjin nr. 41/2021, nuk do të passjell cënim, në një masë të atillë, të 

interesave të larta të kësaj gjykate, për sa kohë funksionaliteti i saj do të vijojë të ruhet. 

  

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor 

që të vendosë: 

 

Miratimin e opinionit për përfshirjen e kandidates znj. Maela Alicanaj, gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, në procedurat e komandimit pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

 

KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 

 

 

 


