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PROCESVERBAL  

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 14.01.2021, ora 14.00 

 

Drejton mbledhjen  -  

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit 

  

Rendi i Ditës :  

 

1. Kostituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me përbërjen e zgjedhur për të ushtruar 

funksionet dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore për vitin kalendarik 2021. 

2. Çështje të mbështetjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi me mjete buxhetore, personel 

administrativ, ambiente dhe pajisje pune nga Gjykata e Lartë për vitin 2021. 

3. Të tjera. 

 

Marrin pjesë : 

1. Ervin Pupe (Kryetar) 

2. Marsida Xhaferllari (zëvendës kryetare) 

3. Elsa Toska (anëtare) 

4. Adnan Xholi  (anëtar)  

5. Astrit Kalaja (anëtar) 

6. Elona Toro (anëtare) 

7. Gjon Fusha (anëtar) 

8. Genti Xholi (anëtar) 

9. Rilinda Selimi (anëtare)  

10. Fiona Papajorgji (anëtare zëvendësuese) 

11. Ilir Panda (anëtar zëvendësues)  

12. Kujtim Luli (anëtar zëvendësues) 

13. Zegjine Sollaku   (anëtare zëvendësuese) 

14. Kleanth Zeka (anëtar zëvendësues) 

15. Gentiana Xhelili (anëtare zëvendësuese) 

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

1. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit. 
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Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguar në nenin 233/2 të ligjit nr. 

115/2016:  

1. Bledar Dervishaj, përfaqësuesi me autorizim i Presidentit të Republikës së Shqipërisë, me 

anë të autorizimit nr. 77 prot, datë 12.01.2021. 

2. Korab Lita, zv/kryetar i Komisionit të Përhershëm Parlamentar “Për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut” në Kuvend.  

 

HAPET MBLEDHJA NË ORËN 14.00 

 

Ervin Pupe – Mirë se erdhët të gjithëve dhe me atë rast ju uroj punë të mbarë për këtë vit. Siç jeni 

në dijeni, sipas shortit të hedhur nga Presidenti në 04 Dhjetor 2020 është përzgjedhur anëtarësia 

dhe anëtarësia zëvendësuese e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2021. Në bazë dhe 

brenda afatit të përcaktuar në ligj, organizojmë këtë mbledhje të parë të Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi për vitin 2021. Verifikohet prezenca e anëtarëve dhe anëtarëve zëvendësues të K.E.D.  

(konstatohet prezenca e të gjithëve). Po kështu, referuar ligjit nr. 115/2016 verifikohet edhe 

prezenca e të ftuarve, respektivisht, Avokati i Popullit, me statusin vëzhgues i përhershëm pranë 

këtij Këshilli, me statusin e vëzhguesit përfaqësuesi i Presidentit zoti Bledar Dervishaj, nga 

Komisioni i Përhershëm Parlamentar “Për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 

Njeriut” është zoti Korab Lita, të cilët janë prezent. Ndërsa nga Kuvendi, përfaqësuesja e 

autorizuar e këtij institucioni, ka njoftuar pamundësinë e prezencës së saj në këtë mbledhje të parë. 

Në kushtet kur prezenca e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është e plotë,  deklaroj 

të hapur mbledhjen e tij të parë dhe sipas rendit të ditës vijojmë me pikën e parë të tij:                     

“Konstituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me përbërjen e zgjedhur për të ushtruar 

funksionet dhe përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore për vitin kalendarik 2021”.  

 

Pyeten anëtarët nëse janë dakort të vijohet me pikën e parë të rendit të ditës, dhe nuk ka 

kundërshtime.  

 

Ervin Pupe – Siç e thashë edhe më parë, Presidenti i Republikës në datën 4 Dhjetor 2020, në bazë 

të detyrimit Kushtetues, organizoi hedhjen e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED-së të vitit 

2021. Shorti ka qenë publik dhe transparent. Rezultati i shortit na është përcjell përmes shkesës së 

datës 07.12.2020 me numër protokolli 4153/4. Sipas kësaj shkresë, Këshilli i Emërimeve në 

Drejtësi do të ketë këtë përbërje anëtarësie dhe anëtarësie zëvendësuese:  

Marsida Xhaferllari nga Gjykata Kushtetuese 

Elsa Toska nga Gjykata Kushtetuese 

Ervin Pupe nga Gjykata e Lartë  

Adnan Xholi nga Prokuroria e Përgjithshme  

Astrit Kalaja nga Gjykata e Apelit   

Elona Toro nga Gjykata e Apelit  

Gjon Fusha nga zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit 

Genti Xholi nga zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit 

Rilinda Selimi nga Gjykatat Administrative 
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Dhe në cilësinë e anëtarit zëvendësues janë : 

Fiona Papajorgji nga Gjykata Kushtetuese  

Ilir Panda nga Gjykata e Lartë 

Kujtim Luli nga Prokuroria e Përgjithshme 

Zegjine Sollaku nga Gjykata e Apelit  

Kleanth Zeka nga zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit 

Gentiana Xhelili nga Gjykatat Administrative 

   

Me përbërjen si më lart, e konstatojmë të konstituar Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 

2021 dhe me këtë rast deklarojmë të hapur mbledhjen e parë të tij. Ky Këshill për shkak të ligjit 

drejtohet nga anëtari i shortuar nga Presidenti, nga rradhët e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, z. 

Ervin Pupe, ndërsa si  anëtar zëvendësues në këtë cilësi, do të jetë anëtari tjetër i Gjykatës së Lartë, 

zoti Panda. Në cilësinë e zëvendëskryetarit të KED-së së vitit 2021, është zonja Marsida 

Xhaferllari, e cila e merr këtë pozicion për shkak të ligjit.  

  

Ervin Pupe –  Nëse nuk ka ndonjë sugjerim apo ndërhyrje në lidhje më pikën e parë të rendit, më 

lejoni ta konsideroj të ezauruar atë dhe të kalojmë menjëherë në shqyrtimin e pikës së dytë të 

rendit të ditës.  

 

Dakort të gjithë të pranishmit.   

 

Ervin Pupe - Pika e dytë e rendit të ditës ka të bëjë me çështje që i takojnë aspektit mbështetës të 

punës së këtij Këshilli. Praktika dhe përvoja ka treguar se mbështetja administrative është e 

domosdoshme në realizimin e punës dhe arritjen e objektivave të Këshillit. Konkretisht, Gjykata e 

Lartë në bazë të ligjit, ofron një mbështetje të natyrës administrative, kjo me burime njerëzore, me 

burime administrative infrastrukturore dhe me burime financiare. Për KED e 2021 shtrohet për 

diskutim çështja nëse këtë strukturë mbështetëse që ne e kemi “të trashëguar” nga KED-të e tjera, a 

do të duhet të vazhdojmë të ruajmë këtë strukturë e numër apo do të duhet të ndryshojmë, 

pakësojmë apo ta shtojmë. Besoj se kjo varet nga intensiteti dhe volumi i punës që pritet të kemi në 

vijim. Konkretisht, puna e këtij Këshilli për vitin 2021 lidhet me përzgjedhjen e 3 anëtarëve të 

Gjykatës Kushtetuese sipas 3 vakancave që do të çel organi i emërtesës, Gjykata e Lartë. 

Aktualisht nga organi i emërtesës nuk janë çelur ende vankancat, e për pasojë çmoj që këtë kohë 

në dispozicion ta shfrytëzojmë në një drejtim tjetër, atë të përgatitjes së kushteve optimale për 

punën që pritet të bëjë Këshilli. Fillimisht unë po ju informoj për disa të dhëna mbi mbështetjen 

administrative të Këshillit 2020, dhe pastaj secili nga ju të shprehë mendimin, propozimin që ka në 

lidhje më vijueshmërinë e punës.  

Për informacion, deri më tash, Gjykata e Lartë, i ka ofruar Këshillit të  Emërimeve të vitit 2020 

mbështetje në:  

A - Burime njerëzore nga punonjësit e saj, në këto komponentë dhe me këto numra:   

(i) Ndihmësa ligjorë - 4 ndihmësa, 

(ii) Sekretarë – 5 sekretare,  

(iii) Punonjës protokolli – 1 punonjës  

(vi) IT- 1 punonjës,  
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(v) Media - 1 punonjës,  

(vi) Financa – 1 punonjës.  

B - Burime administrative – strukturore, Gjykata e Lartë i ka ofruar Këshillit që ky të zhvillojë 

aktivitetin e tij 2 ambiente + 1 të sigurta, për shkak edhe të dokumenteve të klasifikuara, si dhe  

gjithashtu është ofruar mbështetje në pajisje dhe kancelari, plus edhe në shërbim. Kjo përsa i 

përket anës administrative, strukturore që ne mund të përdorim administratën dhe shërbesat e 

Gjykatës së Lartë.  

C - Gjithashtu në aspektin e mbështetjes financiare, bazuar në nenin 219 të ligjit 115/2016 është 

Gjykata e Lartë ajo e cila e mbështet edhe në aspektin financiar, veprimtarinë e Këshillit. Përsa i 

përket burimeve financiare, ju informoj se nga komunikimet që kam patur, komunikime private (jo 

zyrtare) me drejtuesin e KLGj-së si dhe me Zyrën e Financës pranë Gjykatës së Lartë, më është 

thënë se në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar një zë për shpenzimet e KED-së, ku nuk hyjnë 

pagat për anëtarësinë. Besoj që ky është një problem.  

 

Ajo të cilën unë doja ta diskutonim dhe vendosnim së bashku është fakti nëse hipotetikisht me 

punën që pritet të bëhet nga Këshilli me në rast të çeljes së 3 vendeve vakante nga Gjykata e Lartë, 

a e kemi ne të plotë pjesën mbështetëse të Këshillit, që mundet të përballojmë dhe të realizojmë në 

kohën e kërkuar seleksionimin e dosjeve, vlerësimin dhe listimin e kandidaturave siç ligji kërkon, 

duke nënkuptuar këtu edhe punë të tjera si komunikimi me organe bashkëpunimi, hetim dhe 

vlerësim administrativ, përgatitje e përfaqësim gjyqësor, etj.? Meqenëse në cilësinë që kam duhet 

të filloj komunikimin për sigurimin e bazës mbështetëse të punës së Këshillit për këtë vit, dhe ju si 

anëtarësi të më jepni lejen për të filluar këtë komunikim, do të doja që ta çelja debatin dhe t’ju 

jepja fjalën të gjithë juve për të shprehur mendimin tuaj në lidhje me sa u tha. Po ja jap fjalën 

zonjës Xhaferllari.  

 

Marsida Xhaferllari – Faleminderit zoti Kryetar. Përvoja ime personale në KED-në e vjetshme ka 

qenë  e kufizuar për shkak të rolit si anëtar zëvendësues që kam pasur. Kështu që përshtypjet e mia 

janë më shumë përshtypjet e një të treti sepse e kam parë procesin nga jashtë por, nuk dua t’i 

referohem përshtypjeve subjektive. Ne mjafton t’i referohemi raportit vjetor që ka miratuar KED-

ja 2020 dhe në këtë raport vjetor lidhur me mbështetjen që Gjykata e Lartë ka dhënë, është 

etiketuar si mbështetje tejet e kufizuar. Në faqen e parafundit të raportit, është vlerësuar vullneti i 

mirë dhe bashkëpunimi i KED-së dhe Gjykatës së Lartë, por thuhet se mbështetja është e kufizuar 

dhe fjalia e fundit e këtij paragrafi thotë: “ .... kjo ka sjell rezultat pamundësinë objektive që 

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi të përmbush në mënyrën dhe në kohën e duhur disa nga 

detyrimet e tij. Unë mendoj që, juve duhet t’i trasmentoni drejtuesit të Gjykatës së Lartë, 

nënkryetarit, kërkesën për shtim të burimeve njerëzore, e para kjo. Lidhur me mbështetjen që 

Gjykata e Lartë, unë do të them një shqetësim timin që e kam ngritur edhe në mbledhjet, gjatë 

veprimtarisë së KED-së të vitit 2020 që lidhet me investimin që Gjykata e Lartë duhet të bëj në 

sistemimin e IT-së, sepse është viti i 3-të radhazi  që fillon veprimtaria e Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi dhe nuk është bërë asnjë hap në këtë drejtim. Bëhet fjalë për një detyrim ligjor që nuk 

është plotësuar, e kam fjalën këtu për procedurat e shortit të relatorëve që ligji thotë bëhet sipas 

sistemit elektronik të Gjykatës së Lartë dhe nuk është e ligjshme besoj të përsëritet i njëjti 

justifikim, që i gjithë sistemi do shumë ndryshime dhe kur të bëhet sistemi do ta bëjmë edhe këtë. 

Në përvojën time modeste, në institucionet e administratës publike organizimi i shortit kërkon një 
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modul fare të thjesht dhe unë personalisht e vlerësoj si çështje vullneti. Regjistrohen emrat e 

anëtarëve të KED-së dhe organizohet shorti në mënyrë elektronike, në mënyrë kjo që ne mos të 

procedojmë më manualisht për herë të 3-të radhazi. Kaq kisha unë për mbështetjen e Gjykatës së 

Lartë.  

 

Ervin Pupe– Është e vërtetë që në raportin e KED 2020, lidhur me kapacitetet njerëzore të ofruara 

nga Gjykata e Lartë, thuhet që pavarësisht se dëshira ka qenë e madhe për të ofruar mbështetje të 

plotë, mbështetja ka qenë e vogël. Unë duke qenë njëkohësisht edhe anëtari i Gjykatës së Lartë si 

dhe duke qenë se e njoh situatën aty, mund të them që edhe në Gjykatën e Lartë, situata nuk është 

e kënaqshme, pasi ka patur dhe ka vështirësi shumë të mëdha në aspektin njerëzor. Megjithatë nga 

sa thuhet në raport, për dy - tre sekretare shtesë në strukturë do ta kem në konsideratë për të 

kërkuar shtimin në stafin e sekretarisë, gjithmonë në varësi të intensiteti dhe volumit të punës, gjë 

të cilën unë do ia bëj të ditur përmes shkresës përcjellëse nënkryetarit të Gjykatës së Lartë. 

Përsa i përket sistemit të shortimin, sqaroj se paraprakisht bëra një takim me IT pranë Gjykatës së 

Lartë i deleguar edhe pranë KED-së 2020, dhe ai më shfaqi pamundësinë e realizimit elektronik të 

shortit, për shkak të teknologjisë. Ky është një problem i evidentuar edhe në funksionimet e KED-

ve të mëparshme dhe fatkeqësisht mund të them se për momentin nuk kemi avancim në këtë 

drejtim. Kam informacion që në Gjykatën e Lartë po punohet në këtë drejtim por nuk e di të them 

se sa kjo mund të bëhet e mundur ta përfitojmë brenda këtij viti. Kështu që fatkeqësisht mund të 

them që vërejtja dhe konstatimi i juaj është i drejtë, qëndron si problem, por për momentin nuk 

mund ta plotësojmë dot këtë detyrim të ligjit dhe do vijojmë me short manual. Parimisht, qoftë 

shorti elektronik, qoftë shorti manual synon drejt një përzgjedhje të paanshme dhe të rastësishme, 

gjë që nuk e kompromenton procesin, por edhe nuk e pengon atë. Pasi nuk mund ta lemë dot pa 

realizuar procedurën e shortit, por kjo është gjendja.  

 

Marsida Xhaferllari- Ka një gjë që po konfondohet. Unë e di që sistemi shortimit të çështjeve që 

regjistrohen tek ju është i komplikuar sepse lidhet me menaxhimin e çështjeve. Pra ajo që propozoj 

është të bëhet një modul fare i thjeshtë, që të regjistrohen emrat tanë dhe të hidhen në short. Kam 

përshtypjen se është shumë e thjeshtë kjo gjë, me aq përvojë modeste që unë kam me sistemet  

elektronike, se nuk jam IT. Gjithsesi nëse jepet me shkrim nga IT, pra ai që është specialist për 

këtë punë që s`e bën dot ... 

 

Ervin Pupe- E ka dhënë me shkrim. Megjithatë unë e mbajta shënim vërejtjen tuaj dhe do ta kem 

parasysh kur të përpiloj kërkesën drejtuar nënkryetarit të Gjykatës së Lartë.  

 

Elsa Toska- Faleminderit. Pyetja juaj në thelb ishte a kemi mjaftueshëm staf edhe për këtë na 

kërkoni dhe mendim. Sigurisht bashkohem me znj. Xhaferllari kur thotë që në mënyrë që të jemi 

objektiv mund t’i referohemi dy raporteve të KED 2019-2020, ku duket pra që KED sipas 

raporteve ka patur mangësi nga pikëpamje mbështetëse infrastrukturore dhe buxhetore. Megjithatë 

unë do thosha që nuk jam në gjendje të jap një mendim në këtë moment pavarësisht se çfarë thonë 

raportet pasi mendoj se jemi në një situatë ndryshe; jemi në një situatë ku kemi 3 vakancat e 

Gjykatës së Lartë. Jemi në një situatë ku le të themi e para duhet ndërtojmë disa pyetje dhe pyetjet 

për të cilat unë them që s’kemi dhe përgjigjet. E para njëherë a do hapen vakancat e Gjykatës së 

Lartë, e dyta sa kandidatë do na vijnë në këto vakanca, e treta këto kandidatë që do vijnë në këto 
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vakanca a do jenë le të themi të vetuar nga KPK dhe KPA ? Nëse do jenë të vetuar nga KPK dhe 

KPA, sa kohë pasi vijnë dhe aplikojnë për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe që dihet që dhe pas 

vendimit të formës së prerë të organeve të Vetingut përsëri kandidatët vetohen edhe për pjesën më 

pas. Për mua këto janë pyetje që në një mënyrë apo tjetër më kondicionojnë në dhënien e një 

mendimi lidhur me sa nevojë kemi për staf. Unë do thoja në parim që ne do të kemi nevojë për 

staf, duke parë se sa punë do kemi. Në kushte që aktualisht jemi akoma tek pjesa, a do bëhet 

Gjykata e Lartë me kuorumin e nevojshëm dhe a do hapen vakancat për Gjykatën Kushtetuese. 

Nuk jam në gjendje të jap një mendim. Këto janë thjesht konsiderata në parim. 

  

Ervin Pupe - Absolutisht që stafi mbështetës është në varësi të volumit të punës dhe për periudhë 

të pacaktuar por besoj shumë të shkurtër, ne nuk kemi volum pune, përderisa nuk janë hapur ende 

vakancat nga organi i emërtesës. Megjithatë ato mund të hapen shumë shpejt, mund të hapen 

ndoshta më vonë, por aktualisht ne kemi një kohë në dispozicion për të realizuar mjaftueshëm 

punë përgatitore dhe stafi i projektuar nga KED e 2020-ës është besoj i mjaftueshëm. Por kjo s’do 

të thotë që nesër nëse do na rritet volumi i punës do të vlerësojmë rritjen e mbështetjes njerëzore 

dhe nëse atë do ta gjejmë të pamundur apo do kemi nevojë për mbështetje shtesë, këtu do jemi, do 

mblidhemi dhe jam i gatshëm që me vullnetin tuaj t’i drejtohem nënkryetarit të Gjykatës së Lartë 

që të na mbështesë me staf shtesë. 

  

Adnan Xholi- Faleminderit, zoti Kryetar. Bashkohem me kolegen Toska përsa i përket pyetjeve 

hipotetike por, detyrohemi që për tu njohur me situatën duhet të mbështetemi tek raportet e KED-

së për vitet 2019-2020, sipas të cilave rezulton se është kërkuar shtesë stafi. Ndërkohë që të gjithë 

jemi koshientë se Gjykata e Lartë ka patur dëshirën e mirë për të ndihmuar KED në lidhje me 

shtimin e stafit ndihmës, megjithëse numri nuk paska qenë i mjaftueshëm. Duke patur në 

konsideratë faktin që Gjykata e Lartë nuk ka qenë plotësisht funksionale me zhvillimin e 

gjykimeve penale, civile dhe administrative, çka do të thotë se, në momentin që do plotësohet me 

gjyqtarë dhe do vijohet puna normalisht, për rrjedhojë, do kërkohet angazhimi totalisht i stafit të 

Gjykatës së Lartë edhe me çështje të tjera në varësi, si dhe të kërkesave që do bëhen për vendet 

vakante për Gjykatën Kushtetuese, besoj se do jetë e domosdoshme shtimi i stafit ndihmës, 

sidomos i ndihmësave ligjor dhe sekretares së protokollit. Pavarësisht se janë tre vakanca për në 

Gjykatën Kushtetuese por, numri i kandidatëve do të jetë relativisht më i madh, e për rrjedhojë të 

bëjmë një kërkesë të tillë sot mendoj se është e parakohshme. Por në momentin kur të hapet gara, 

nëse për këto vakanca mund të ketë p.sh 100 kërkesa, kjo do të thotë se numri i ndihmësave ligjor 

duhet të jetë maksimal. Ky është mendimi paraprak. 

 

Astrit Kalaja – Faleminderit zoti Kryetar. Unë vlerësoj që më shumë në këto momente që jemi 

duhet të kemi në konsideratë këshilltarët për shkak sepse rritja e numrit të këshilltarëve do të 

krijojë një shtrat, për arsyetimin dhe gjykimin e veprimtarisë më shpejt të punës sonë si anëtarë të 

KED. Sa i përket strukturës së sekretareve dhe pjesës tjetër të strukturës administrative, unë gjykoj 

që kjo është sensibël dhe varet mbi bazën e volumit të punës që do jetë dhe do jetë ai volum pune 

që do i japin karakter objektiv ose nevojë imediate shtimit të numrit të sekretareve ose stafit tjetër 

mbështetës. Për shkak se t’i kërkosh që sot rritjen e numrit në një kohë kur ne nuk dimë volumin e  

punës më duket pak si e pathemeltë si kërkesë pa objekt. Kurse sa i përket rolit të këshilltarëve do 

thoja se ajo duhet të rivlerësohet dhe përcaktohet në mënyrë që të kemi një, të njihemi dhe me 
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praktikën dhe me shumë gjëra të tjera. Kështu do thoja më imediate të rritet numri i këshilltarëve 

që të jenë në funksion dhe të kësaj faze parapërgatitje që do bëjmë për ushtrimin e veprimtarisë në 

bazë të Kushtetutës dhe ligjit dhe me pas numri i sekretareve.  

 

Ervin Pupe - E çmoni rritjen e numrit të këshilltarëve dhe sekretareve në këtë moment apo në një 

moment të dytë? 

 

Astrit Kalaja- Në momentin që ne të fillojmë veprimtarinë për qoftë për rishikimin ose jo për 

rishikimin se ndoshta s’ka nevojë për rishikimin e rregullores por, qoftë dhe punën me 

dokumentacionin ligjor dhe praktikën që është për të realizuar atë funksion që kemi besoj se në atë 

moment është e domosdoshme rritja e numrit të këshilltarëve në raport me kërkesat. 

 

Elona Toro- Jam dakort parimisht me shqetësimet që ngritën kolegët parafolës, pasi kjo situatë ka 

si bazë raportin e vitit të kaluar.Mungesa e burimeve njerëzore në lidhje me përballimin e 

kapacitetit  të punës do të kërkonte një studim paraprak pasi në pamje të parë janë dy paralele që 

nuk i dimë pikën e bashkimit të tyre. Ndoshta studim paraprak do ndihmojë se sa do të jetë 

ngarkesa e punës së KED-s në këtë vit për të parashikuar edhe burimet njerëzore apo paketën 

financiare që do të duhet të shoqërojë veprimtarine tonë. Parimisht do isha dakord me rritjen e 

numrit të stafit apo të këshilltarëve të përcaktuar në mënyrë të saktë. Por se sa nuk mund t’i japim 

dot një zgjidhje të menjëhershme ndoshta që ditën e sotme pa patur nje studim parashikues te 

ngarkeses hipotetike. Faleminderit!  

 

Gjon Fusha- Siç rezulton nga raporti ka një sërë mangësish që janë konstatuar gjatë veprimtarisë 

së KED. Për në vijim mendoj se duhet të bazohemi tek kërkesat e raportit përfundimtar të tyre dhe 

me vijimësinë që do sjellë procesi, gjithmonë në varësi të kërkesave të procesit. 

 

Genti Xholi- Pa kaluar në përsëritje edhe unë mbështes kolegët që është pak sa e parakohshme të 

themi vlerësimi i situatës së ardhshme, pavarësisht numrit 3 duhet marrë gjithnjë në proporcion me 

kërkesën dhe sidomos problematikën që ngriti parafolësja dhe stafi i personave që do konkurrojnë 

duke llogaritur se sa kohë burime njerëzore kanë në dispozicion institucionet e vetingut për të 

realizuar këtë proces duke llogaritur se sa kohë ju duhet atyre për të arritur në proces cilësor. Duhet 

të jetë në këtë moment në vëmendjen e Gjykatës së Lartë që dhe ajo të parashikojë përditshmërinë 

e saj të ardhshme në gjykimet e saj në staf dhe problematikën që mund t’i vërë përballë kësaj nga 

ana jonë. Gjithë ky është një proces që duhet të jetë të paktën nën vëmendjen e Kryetarit.  

 

Rilinda Selimi - Në vijim me sa u tha çështja e rendit të ditës me mbështetje personeli 

administrative është e qenësishme, në kuadrin e mbledhjes së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 

Nuk e di në sensin një personi juridik që konstituohet viti pas viti, nëse Rregullorja përcakton që 

Këshilli miraton aktet dhe ka dallim në mbledhjen e parë, apo aktet vijuese me të cilat miratojnë 

kërkesat për mbështetje me personel e me staf administrativ apo ambiente. Thashë në parantezë me 

për të vijuar mendimin ose dhe për ta shtruar për diskutim nëse është e nevojshme që një këshill, 

meqenëse ka vendimmarrje të mëparshme në lidhje me sa i takon stafit të angazhuar në detyra 

konkrete, pozicione për ta miratuar qoftë atë vendim në parim edhe për këtë vitet të punës së tij, në 

kuptimin që kjo mbledhje të dali me një vendim qoftë dhe në parim sa i takon stafit i cili do jetë në 
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përbërje të KED që sapo u konstituua në këtë mbledhje të parë. E shoh në këtë aspekt se 

konstituimi i këshillit me anëtarët normalisht do të pasohet dhe nga pjesa mbështetëse, ndihmëse 

administrative dhe të procedohet pse jo në mënyrë tjetër alternative. Se si procedohet me kërkesat 

në funksion të  kësaj mbledhje, se çfarë u diskutua dhe çfarë kërkesash kemi qoftë me miratimin e 

vendimeve të mëparshëm të atyre personave ndihmësave ligjorë, e shoh në këtë aspekt se ky 

Këshill duhet të miratojë në parim cili do jetë stafi mbështetës administrativ. 

Nga ana tjetër është e qartë dhe nga eksperienca personale që çështja e ndihmësave ligjorë apo e 

sekretareve është shumë e rëndësishme në mbarëvajtjen e punës së institucionit referoj dhe për 

eksperiencë në Gjykatën Administrative të Apelit është e rëndësishme. Në situatën ku jemi me 

KED, opinioni im ka gjasa të orientohet nga çfarë rezulton nga raportet dhe premisat dukeT se po 

ka një nevojë për shtim. Çështja tjetër që nuk e di nëse ka miratohet një vendim të mëparshëm për 

stafin ekzistues të trashëguar në ato pozicione, pra se si do procedohet në vijim me shtimin mundet 

që të duket e arsyeshme që të shikohet mbase me lindjen e nevojës, por edhe pse jo të bëhet një 

punë përgatitore për të etiketuar mbase persona që mund të jenë me pozicione përkatëse ndihmës, 

sepse mund të ndodhë të jenë të angazhuar diku, se gjykata ka çështjet e veta normalisht kështu që 

kjo është për këtu kam mendimin që të shikohet në rastet e lindjes së nevojës për këto akte. Kjo 

mbledhje të dal me akte përkatëse sa i takon stafit administrativ por dhe me kërkesa qoftë dhe me 

një parashtrimi Gjykatës së Lartë për nevoja që mendohet se do këtë dhe do rezultojë me një shtim 

të personelit, qoftë të ndihmësave qoftë dhe të sekretareve. Por duket interesant dhe me rëndësi 

pjesa për shortin elektronik; ka një vendim të posaçëm i cili bën fjalë vetëm për procedurat shortit 

elektronik dhe në dispozitat e tij përcakton, në pamundësi të procedohet me shortit manual dhe nuk 

e di pse nuk është e mundur nevoja e regjistrimit të gjithë anëtarëve të KED në sistemin e 

regjistrimit të çështjeve nga ana e IT !  

 

Fiona Papajorgji - Si anëtare e KED 2020, duke u bazuar në situatën e hasur gjatë funksionimit të 

KED 2020, e cila është pasqyruar edhe në raportin vjetor, mund të them se gjatë vitit 2020 janë 

hasur problematika përsa i përket mbështetjes së KED-së me burime njerëzore nga ana e stafit 

administrativ të Gjykatës së Lartë. Kjo edhe në varësi të ngarkesës së punës që ka KED për të 

kryer gjatë vitit. Vjet KED kishte për detyrë verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e 

kritereve profesionale e morale të kandidatëve për 3 vakanca në Gjykatën Kushtetutese, nga të cilat 

dy u rihapën dhe kuptohet që puna e kryer ka qenë është sikur të ishin shqyrtuar pesë vakanca, dhe 

pse efektivisht pastaj u përmbushën vetëm tre vende në Gjykatën Kushtetuese dhe problematikat e 

hasyra ishin jo të pakta. Kjo si përsa i përket punës së këshilltarëve të cilët edhe pse u angazhuan 

maksimalisht, kuptohet se kishin edhe punën e tyre primare në Gjykatën e Lartë, ashtu edhe nga 

ana e stafit tjetër administrativ. Përsa i përket punës që pritet të kryejë KED 2021, është vërtetë ajo 

që thatë; duhet parë nëse do hapen vakanca dhe sa do të jenë kandidatët për secilën prej tyre. Por 

unë nuk shoh asnjë problematikë që në qoftë se vijohet të paktën me personelin ekszistues;  nëse 

do të ketë volum pune, stafi përkatës do të punojë, nëse s’ka ai nuk do të angazhohet në 

veprimtarinë e KED-së. Në çdo rast stafi administrativ që eventualisht do të mbështesë KED-në 

duhet të garantohet.   

 

Ervin Pupe- Keni ndonjë propozim konkret znj. Papajorgji, gjithmonë duke i besuar shumë 

përvojës suaj. Pra referuar në problematikat e KED 2020, duke identifikuar difektet e hasura, 

konkretisht keni ndonjë propozim me qëllim që të shmangim sa më shumë mospërsëritjen? 
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Fiona Papajorgji- Personalisht unë nuk kam qenë relatore e ndonjë vakance. Relatorët mund të 

jepnin më me saktësi një numër të duhur si të sekretareve ashtu dhe të këshilltarëve ligjorë, por unë 

mendoj se numri ekzistues i stafit që është tashmë duhet të shtohet, përsa ishte perceptimi im nga 

volumi i punës që u realizua në KED 2020. Përsëris se stafi mirë është të garantohet, pavarësisht 

sesa punë do ketë, pasi në momentin që KED do të mund të kryejë veprimtarinë e saj, të mos 

angazhohet në atë kohë edhe për numrin e stafit mbështetës.  

 

Kujtim Luli-  Përshëndetje të gjithëve! Unë nuk kam ndonjë gjë të veçantë, do të uroja më parë 

suksese tashmë KED-së të konstituar. Në lidhje me stafin unë mendoj që ky është një institucion i 

sapo krijuar konstituar dhe ka nevojë në parim, që dhe struktura organike e pjesës mbështetëse me 

një akt të KED-së duhet të dalë dhe pjesa mbështetëse. Nëse ju vlerësoni, si dhe raportet parimisht 

janë shprehur se ka pasur probleme në pjesën mbështetëse atëherë, ky staf të vendoset në pjesën e 

strukturës organike, dhe sepse ky staf është staf i Gjykatës së Lartë, ky nuk është se po del nga 

godina dhe po shkon në një institucion tjetër. Në momentin që do të ketë ngarkesë, për shkak të 

angazhimit që do të ketë KED atëherë do i ofrohet, dhe në momentin që s’ka punë tjetër do merret 

me punë të tjera, kjo sipas vlerësimit tim.  

 

Erinda Ballanca- Janë part-time. 

 

Kleanthi Zeka - Vlerësoj se mbështetja me staf administrativ është e domosdoshme për punën e 

KED. Në lidhje me numrat nuk mund të flas; në optikën tonë kërkoj të jemi fleksibël, aq më tepër 

që jemi të angazhuar diku tjetër.  

 

Gentiana Xhelili- Kam një sugjerim ndoshta më shumë për prakticitet. Për të ndihmuar anëtarët 

që janë të përhershëm për një vit, a mund meqenëse s’kemi punë, ta shikojmë më vonë atë që unë 

mendoj se stafi duhet të jetë i plotë sipas një mesatare probabiliteti. Nëse kanë qenë pesë  

sekretare, katër ndihmësa, një IT, etj. Duhet parë ajo që ju thoni kanë qenë 3 vende vakante mund 

të jetë shtuar dhe përsëri keni patur 5 dhe këtu tani keni 3, mund që ndoshta ndonjë situatë e 

paparashikuar atëherë ti do marrësh dyfish tani; atëherë që të jesh praktik dhe që të jesh gati në 

momentin që do vijnë kanditadurat për vlerësim. Do ta ngresh si fillim stafin, pasi ky është një 

organ i rëndësishëm kushtetues dhe s’mund të lihet në momentin e fundit çështja e stafit me 

justifikimin se s’kemi fonde, s’kemi punë. Për aq kohë sa e parashikon Kushtetuta që KED liston  

anëtarët më të lartë të Gjykatës Kushtetuese, atëherë nisur nga rëndësia e veprimtarisë kjo nuk 

duhet neglizhuar, as në staf mbështetës i cili duhet të jetë i plotë. Nëse ishin 4 atëherë duhen 6 

minimumi (këshilltarë), nëse ishin 5 sekretare atëherë të kalojnë 7 sekretare.   

Në lidhje me shortin elektronik, unë nuk e shikoj ku është vështirësia. Mund të bëhet një short për 

anëtarë, shumë i thjesht, madje mund të merrni mbështetje edhe nga KLGj; KLGj ka aq shumë 

njohje në kuptimin e profesionalizmit që mund të dijë se çfarë funksionon më lehtë, nuk është një 

gjë që s’mund të zgjidhet.  

 

Erinda Ballanca– Unë modestisht do të paraqes ato problematika që kanë qënë dhe i kemi 

vërejtur dhe më parë dhe i kemi paraqitur dhe në raportet tona. Së pari, është evident fakti se 

pavarësisht mbështetjes dhe vullnetit me fjalë, mbështetja dhe vullneti financiar për Këshillin, ka 
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qenë i pamjaftueshëm. Në mënyrë të vazhdueshme ky Këshill është detyruar të punoj me 

kapacitete të kufizuara, materiale, teknike dhe financiare. Për mendimin tim problemi në rastin 

konkret qëndron me mënyrën, se si është parashikuar në ligj projekt buxheti i Këshillit. Pasi vërtet 

themi duhet ta mbështesë Gjykata e Lartë me staf, po a ka Gjykata e Lartë staf të mjaftueshëm vetë 

për t’ja vënë KED-ës në dispozicion? Kjo ishte pyetja e parë dhe pyetja e dytë është se a ka 

mundësi fizike dhe financiare të marrë Gjykata e Lartë staf në mënyrë të menjëhershme?  Për 

shkak të procedurave dhe parashikimeve specifike ligjore të bëra me reformën e re në drejtësi, 

Gjykata e Lartë e ka shumë të vështirë të rekrutoj këshilltar ligjor sa herë që t’i duhen. Pra, ka pak 

fleksibilitet për të zgjedhur këshilltar të rinj ligjor, sepse ata duhet të kenë disa kualifikime shumë 

specifike që e bëjnë shumë të vështirë marrjen e këtyre individëve në këtë moment. Pra, gjetjen e 

kandidaturave të përshtatshme në këtë moment. Këto kanë qënë probleme që ne i kemi pasur. 

Bëhet fjalë gjithmonë flas për staf part time, sepse të njëjtët anëtarë stafi këshilltar që ka Gjykata e 

Lartë dhe në fakt janë kualitativisht dhe cilësisht, janë këshilltarë  shumë të mirë, ata përdoren 

edhe për punën që duhet të bëjë Këshilli. Kemi pasur një problematikë në pjesën e dytë të vitit të 

kaluar për shkak se u plotësua me një numër apo pati fillimin e punës edhe Gjykata e Lartë dhe 

kuptohet duhet të vazhdonin dhe ata dosjet, për të bërë detyrën e tyre parësore. Dhe në këto kushte 

unë mendoj qoftë Ministri i Drejtësisë që e ka përparësi këtë çështje axhendën e integrimit 

evropian, qoftë Parlamenti, qoftë vetë ekzekutimi i Këshillit të Ministrave duhet ta kishin zgjidhur 

këtë problematik ose duke bërë amendamente dhe ndryshime ligjore në mënyrë që stafi, 

këshilltarët e këtij Këshilli mund të ishin persona part time, që mos ja vinte peshën dhe Gjykatës së 

Lartë dhe kishin gjithë mundësinë për ta bërë. Dhe duke parashikuar qartësisht zërin e duhur në 

buxhet. Ne vijojmë prapë për vitin e tretë, ky Këshill nuk ka fonde financiare. Nëse Këshilli nuk ka 

fonde financiare për t’u paguar i bie që duhet të fillojmë përsëri edhe njëherë historinë e 

vendimeve të Këshillit të Ministrave që janë për shtesë të buxhetit të Gjykatës së Lartë. Kjo është 

hera e tretë që po funksionon ky Këshill, nuk është hera e parë, nuk është ushtrimi i parë. Në 

buxhetin e Gjykatës së Lartë duhet të ishte miratuar një vlerë për qëllimin e ushtrimit të kësaj 

detyre, kjo qeveri duhet ta dinte që kishte një KED dhe do të duhet ta parashikonte këtë shpenzim 

financiar për shpërblimin e anëtarëve të KED-së, dhe të personelit mbështetës. VKM në vitin 2020 

ka ardhur vetëm në nëntor. Ne deri në nëntor të vitit 2020 anëtarët dhe stafi dhe anëtarët e Këshillit 

nuk kishin dijeni dhe nuk e dinin ende nëse për gjithë punën e tyre të bërë gjatë vitit 2020 do të 

merrnin ndonjë shpërblim apo jo. Ndërkohë që ata të vitit 2019 i kishin marrë. Përjashtohet nga 

marrja e shpërblimit Avokati i Popullit, përfaqësuesi i Presidentit të Republikës dhe vëzhguesit e 

tjerë. 

 

Ervin Pupe – Zonja Ballanca më falni t’ju ndërpres, po le të qëndrojmë tek objekti i diskutimit.  

 

Erinda Ballanca – Po pra tek objekti i diskutimit, se duhet një VKM. Po ne stafin e kemi këtu, ne 

pa staf pa shpërblim, në qoftë se nuk do kemi një financim për stafin ta keni të qartë stafi me orë të 

gjatë si punon KED-ja nuk mund të punojë se i ke sekretaret edhe paradite në punë. Vërtet mua 

nuk më njeh shteti orët jashtë orarit për shkak të funksionit që unë kam, por anëtarëve, personave 

të tjerë, sekretaret nuk i detyron të punojnë nga 12 orë apo nga 18 orë në ditë dhe pa i shpërblyer. 

Kjo është e vërteta. Ne e kemi pasur këtë problematikë gjatë dy viteve të kaluara dhe prandaj po 

jua them. Duhet qartësisht që Ministri i Drejtësisë ta kishte pasur në vëmendje që në buxhetin e 

Gjykatës së Lartë, ashtu si dhe Gjykata e Lartë kur ka propozuar buxhetin të kishte parashikuar 
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këtë zërin që u bë tashmë dy vjet, ka bërë dy herë propozime Ministri i Drejtësisë dhe unë prandaj 

po ju a sjell fletoren zyrtare. Mendoj se duhet të kishte dijeni e vëmendje e të kishte reflektuar që 

në buxhetin e Gjykatës së Lartë të ishte ky zë. Aq më tepër që ishte edhe personi i parë që duhet të 

trajtoj axhendën e integrimit sepse formimi i Gjykatës Kushtetuese është në elementët parësor të 

integrimit të vendit dhe unë nga ky këndvështrim besoj se këto janë detyra minimale shtëpie që 

duhet t’i bëjë gjithkush. Sa i përket çështjes së stafit unë mendoj ky Këshill do të këtë nevojë që në 

fillim, edhe për shkak të disa procedurave dhe rregulloreve që kanë mbetur për t’u bërë nga viti i 

kaluar, kanë qenë në pamundësi. Ndoshta në pjesën e parë derisa të na vijë për shqyrtim kandidatët 

e rinj do duhet të merren anëtarët e Këshillit besoj, me një lloj rregulloreje që është lënë nga viti i 

kaluar për t’u hartuar dhe ka pasur të bëjë me mënyrën e funksionimit dhe detyrat e këshilltarëve 

dhe stafit. Një  rregullore e cila duhet të dali në bazë të nenit 22 të rregullores së brendshme të 

KED-së. Nuk është bërë ende, nuk e ka bërë Këshilli gjatë vitit të kaluar për shkak të kapaciteteve 

shumë të kufizuara. Dhe në këtë sens mendoj që ndoshta këshilltarët në fazën e parë do duhet të 

punojnë bashkë me grupet e punës për hartimin e disa ndryshimeve, rregulloreve a mendimeve dhe 

disa propozimeve që unë në pikën e tretë do t’jua bëj Këshillit për shkak të ecurisë dhe të punës që 

do duhet të bëj. Mos harrojmë që ka këshilltarë që i kemi pajisur me çertifikatë sigurie ashtu si dhe 

anëtarët domethënë relatorët. Kjo ka ndodhur, për shkak se ka rezultuar në vitet e kaluara se ka 

pasur dokumenta e, sigurisht që personat që duhet të merreshin me trajtimin e dokumentacionit 

duhet të kenë qasje në këtë dokumentacion. Mendoj në varësi të numrit të kandidatëve duhet të jetë 

dhe numri i këshilltarëve që do të na duhen. Nëse do të kemi shumë kandidatë kuptohet do të ketë  

nevojë për më shumë këshilltarë dhe staf mbështetës sekretari. Në qoftë se do të kemi një numër të 

kufizuar edhe ky numër që kemi i stafit mbështetës mund të jetë i mjaftueshëm nëse do të marrim 

një kohëzgjatje më të gjatë. Megjithatë në këtë fazë që jemi besoj se duhet të mbyllen dosjet e 

kandidaturave të mëparshme. Kur them të mbyllen dosjet të evidentohen të gjitha materialet 

dokumentet të arkivohen. Të vendosen në arkiven e posaçme që kemi, dhe nuk është punë e vogël 

sepse ato dosje janë shumë voluminoze dhe unë di pjesën që na është transmetuar ne dhe e di se sa 

shumë punë ne si institucion na është dashur dhe më tej. Në këto kushte mendoj se do duhet të 

diskutohet se si do të zgjidhet çështja financiare dhe pastaj sigurisht dhe çështja e strukturës. Unë 

një kopje të VKM-së së viteve të kaluara e kam në lidhje me këtë çështje. 

Ervin Pupe -Shumë e qartë zonja Ballanca vlerësoj shumë orientimin tuaj, dhe për shkak të 

eksperiencës që keni. Vërtet është një çështje që patjetër do të jetë në vëmendje të Këshillit dhe 

besoj ne do mundohemi të gjejmë dhe zgjidhje. 

Korab Lita- Besoj se u diskutua mjaftueshëm për këtë pikë. Ky Këshill këtë vit nuk është fillestar, 

ka krijuar tashmë një praktikë kështu që nuk besoj që duhet diskutuar kaq shumë për një problem, 

që ne tashmë e kemi shumë të qartë në vijueshmërinë që ka pas dhe punës që ka pas Këshilli në 

funksion dhe të raporteve që kanë ndjerë, dhe nevojën ose problemet që kanë çaluar në vitin e 

shkuar. Në funksion dhe të pritshmërisë të punës që ka këtë vit. Besoj se duhet të bëhet një 

llogaritje dhe sigurisht që pa stafin nuk arrihen rezultate. Kështu që në funksion të të gjithë këtyre 

gjërave të bëhet llogaritja dhe aq staf sa ka nevojë përse jo. Faleminderit!  

Bledar Dervishaj - Lidhur me çështjen fillestare të rendit të ditës, ne si përfaqësues i Presidentit 

kemi qënë në çdo mbledhje të Këshillit që në vitin 2018, 2019 dhe në mbledhjet e vitit 2020 dhe e 

dimë ngarkesën që ka përballuar secili prej këtyre këshillave. Ashtu siç tha dhe anëtarja 
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zëvendësuese Fiona Papajorgji, Këshilli ka bërë 3 emërime çdo vit, në 2019 dhe në 2020, por në 

realitet ka shqyrtuar 7 vakanca një Këshill dhe 8 vakanca një Këshill tjetër sepse janë rihapur garat 

disa herë dhe numri i kandidaturave ka qënë i lartë. Ne kemi pasur kandidatura deri në 22 veta për 

një vakancë të Presidentit dhe 15 të Kuvendit, pastaj prap 15 të Presidentit pastaj në fund 10 të 

Presidentit e 15 të Kuvendit. Unë mendoj që të arrihet në një zgjidhje logjike trashëgimia dhe 

historia që kanë lënë të dy këshillat e mëparshëm, është shumë e vlefshme. Që do të thotë që 

minimalisht Këshilli duhet të ruajë këtë numër sekretarie dhe të këshilltarëve që ka, nuk duhet ta 

humbasë kurrë këtë numër, sepse do të ketë ngarkesë. Por, Këshilli duhet të kërkojë të njëjtin 

standard që ka pasur dy vitet e mëparshme, do të kërkoj shtesë sepse është logjika që ta bëjë këtë. 

Në 2020 ka qënë dhe kryetar KED dhe Kryetar i Gjykatës së Lartë dhe kërkesa është trajtuar nga i 

njëjti organ, nga i njëjti individ si andej për plotësim, si këtej për kërkim. Kështu që varet dhe nga 

mënyra se si do t’i shpallë vakancat Gjykata e Lartë. Do t’i shpallë në mënyrë të njëkohshme? 

Sepse, po i shpalli në mënyrë të njëkohshme mund të kemi kandidat të njëjtë në disa vakanca. 

Mund të kemi kandidat fiktiv në numër të lart në të treja, por pak në realitet. Kështu që unë 

mbështes Avokaten e Popullit të qëndrojmë tek i njëjti numër aktual, për ta ruajtur këtë numër 

domosdoshmërisht dhe të kërkohet po aq shtesë sa kanë kërkuar këshillat e tjerë, që kanë 

përballuar një numër më të lartë. Ma do mendja dhe nuk do ketë ky Këshill më shumë punë sesa 

kanë pasur këshillat e tjerë, për shkak se ishin dy organe emërtese në të njëjtën kohë që konkuronin 

dhe prisnin kandidat. 

Ervin Pupe-  Për ta përmbledhur çka u tha në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës. Nisur nga 

fakti se ende nuk dimë se sa ngarkesë pune do të na duhet të përballojmë, si dhe nisur nga 

sugjerimet e juaja që për momentin stafi mbështës nuk duhet të pakësohet, përkundrazi ai duhet të 

shtohet në varësi të intesitetit të punës, më lejoni t’i drejtohem zëvendëskryetarit të Gjykatës së 

Lartë të urdhëroj staf mbështetës pranë KED 2021 me këto komonente dhe numër : 4 këshilltarë 

ligjor, 5 sekretare, 1 punonjës, 1 punonjës IT, 1 punonjëse të financës dhe 1 punonjës për median.  

Marsida Xhaferllari- Pika e dytë e kërkesës të jetë të planifikojë shtesat dy këshilltarë, dy staf 

administrativ të cilët të bëhen efektiv në momentin që KED do të fillojë shqyrtimin e 

kandidaturave të paraqitura. Por këto të planifikohen me efekt të menjëhershëm.   

Ervin Pupe- Po zonja Xhaferllari e mbajta shënim.  

Rilinda Selimi - U tha nga përfaqësuesi i Presidentit se kërkesa të tilla janë bërë nga KED-të në  

vitin e kaluar, por nuk e di çfarë fati kanë pasur dhe kush ka qenë arsyeja. Dua të them a ka ndonjë 

mënyrë që duhet t’i paraprijmë kërkesën. Se kërkesa është një akt që nënkupton një procedurë pasi 

nuk është se nuk ka vullnet, por është e dukshme që duhet. Çështja është se u bë kërkesa por çfarë 

fati do ketë, a ka mundësi ky Këshill të paraprijë vonesën apo një pamundësi për tu realizuar  kjo 

kërkesë. Gjithsesi këtë e kisha si ide që në momentin që u tha që ne po e bëjmë kërkesën por çfarë 

fati ka duke qenë që se është bërë dhe më përpara, me shumë për ta mbajtur në vëmendje. 

Ervin Pupe - Unë siguroj të paktën atë që ligji, neni 219, detyron Gjykatën e Lartë që të 

mbështesë me staf organizativ dhe administrativ dhe nga aspekti financiar punën e KED. Ndërsa 

nga komunikimi që kam patur me nënkryetarin e Gjykatës e Lartë lidhur me këtë çështje, ai më ka 

siguruar që nga ana e Gjykatës së Lartë nuk do të ketë asnjë pengesë, brenda kapaciteteve të saj.  
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Astrit Kalaja- Më rezulton një fakt që do bëhet dhe vlerësimi financiar, të paktën kështu e 

kuptova unë. Besoj se ne duhet të punojmë në prespektivë që të kemi një listë ekspertësh, 

ekspertësh financiar. Pra duhet të kemi  një listë që minimalisht ta miratojmë ne, për t’i lejuar për 

t’u marrë me plotësimin e kritereve që tha Avokati i Popullit.  

Ervin Pupe- A e keni në aspektin e planifikimit financiar? Siç ju njoftova në fillim, sipas 

informacionit jo zyrtar që kam me KLGJ, nga ana e këtyre të fundit është planifikuar një zë 

shpenzime për KED. Do iu drejtohem me shkresë për një informacion zyrtar dhe do jua bëj prëzent 

në mbledhjet në vijim.  Buxheti i një institucioni është i rëndësishëm në pavarësinë e tij, aq më 

tepër të një institucioni siç jemi ne, i pavarur. Referuar komunikimit tim jo zyrtar me KLGJ, 

merreni me rezerva këtë fakt, u informova se KLGJ ka përfshirë si zë në planifikimin e saj  

buxhetor të vitit 2021 zërin e shpenzimeve të KED-së për vitin 2021, por jo për paga. Do të 

informohem zyrtarisht se për cfarë është parashikuar ky shpenzim dhe do ju informoj. Vijojmë me  

pjesën e fundit të rendit të ditës. 

Jeni dakort ta mbyllim këtë pjesë të rendit të ditës, dhe të vazhdojmë me pikën e fundit të tjera. 

Ndoshta këtu diçka doli lidhur me pikën e tretë të rendit të ditës. Ajo që kisha në mendje për ta 

bërë objekt diskutimi tek të tjera ishte fakti që duke qenë se KED 2021 deri sa ai të fillojë punën e 

tij funksionale në zbatim të detyrimit kushtetues, është e dukshme që do ti duhet pak kohë, pasi 

varet nga çelja e kandidimeve në organin e emërtesës, Gjykata e Lartë. Këtë kohë shpresoj që ta 

shfrytëzojmë kryesisht në përgatitjen sa më mirë të pjesës administrative mbështetëse, por ajo që 

unë çmoj më shumë është shfrytëzimi i kësaj kohe për të ndrequr apo plotësuar kuadrin nënligjor, 

nisur kjo edhe nga gjetjet e raportit që ka bërë KED e vitit 2020, apo ajo çka nënvizoi Avokati i 

Popullit në lidhje më këtë.   

 

Marsida Xhaferllari - Jam dakort. Unë këtë opinion e kam pasur që në fillim. Nisur nga fakti se 

KED është një organ që vepron me një përbërje një vjeçare dhe veprimtaria përfundon me 

miratimin e një raporti vjetor që identifikon problematikat dhe aspektet pozitive të veprimtarisë një 

vjeçare, kam qënë gjithmonë e mendimit se me konstituimin e Këshillit të ri duhet të ketë një 

moment reflektimi që përfshin dhe realizimin dhe vlerësimin e akteve nënligjore. Nëse ka ndonjë 

gjë për t’u bërë më mirë në të ardhmen, unë jam dakord. Sigurish që do preferoja që propozimet të 

vinin në mënyrë të pjekur mos t’i marrim në mënyrë të çastit.  

Ajo që më vjen mua shpejt e shpejt në mendje duke pasur dhe diskutimin që u bë këtu është për 

shembull si duhet zgjidhur çështja e shpërblimit të anëtarëve dhe të ftuarve. Ne kemi dy praktika 

dy vjeçare që ne na e jep shpërblimin Këshilli i Ministrave që mua nuk më është dukur kurrë 

korrekt. Këshilli i Ministrave që financon një organ të pavarur. Ndërkohë ligji për statusin e ka të 

parashikuar shprehimisht në nenin 14 se janë Këshillat e Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë që duhet të miratoj me aktet nënligjore për shpërblimin e magjistratit që ushtron 

funksionin e anëtarit të KED. Por thash se do të preferoja që me një akt secili nga ne të paraqesim 

në mënyrë të pjekur me shkrim si kundër mund të jetë dhe në situatën që i pashë të gjitha aktet 

nënligjore dhe vlerësoj se janë në rregull dhe s’kanë nevojë për ndryshim. Mund të jetë dhe ky 

opsioni. 

 

Ervin Pupe- Shumë faleminderit zonja Xhaferllari e çmoj si metodë shumë të mirë, dhe faktin që 

secili nga ne të reflektoj të familjarizohet me aktet ndoshta dhe me përvojën  zyrtare të Gjykatës së 
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Lartë në pjesën sektorin e KED-së aty janë të depozituara të gjitha aktet nënligjore të cilat 

organizojnë punën e KED-së dhe në një farë mënyre të reflektoj për të gjetur se si mundet të 

korrigjohet dhe të operojmë me propozime konkrete ose me relacione konkrete.  

 

Elsa Toska -  Jam dakord, që këtë periudhe për sa kohe nuk kemi të hapur vakancat dhe nuk kemi 

punë konkrete me vakancat që do vinë nga Gjykata e Lartë për Gjykatë Kushtetuese, ta 

shfrytëzojmë maksimalisht për të parë njëherë dhe për të rishqyrtuar gjithë korpusin normativ mbi 

të cilin vepron KED. Mua më tërhoqi vëmendje raporti i KED 2020 le të themi në paragrafin e 

fundit në pjesën e problematikave që KED 2020 ka ekspozuar adreson çështje të procesit 

legjislativ të lidhura me nenin 7/ç të ligjit për Gjykatën Kushtetuese, në fakt po t’i referohemi nenit 

7/ç ka të bëjë pikërisht me 3 vakancat e pritshme potenciale që do t’i vinin Gjykatës Kushtetuese 

nga Gjykata e Lartë. Kështu që unë do të isha me mendimin që t’i japim vëmendje këtij 

rekomandimi apo kësaj problematike që ka raportuar KED për vitin 2020. Sigurisht të marrim 

kohën tonë atë që ju zoti Kryetar thatë të asimilojmë problematikën dhe të kuptojmë për çfarë 

situate bëhet fjalë dhe potencialisht sa afekton le të themi punën që pritet që KED 2021 duhet të 

bëjë. Pra, me pak fjalë dua të them që nëse kjo është rekomanduar që të shikohet me një sy dhe 

optikë legjislative neni 7/ç i ligjit për Gjykatën Kushtetuese mbase vërtet duhet ti japim një 

vëmendje serioze dhe të shpejtë për të parë se ku qëndron kjo lloj problematike, se mund të kapim 

dhe kohën, dhe mund ti paraprijmë procesit konkret për vakancat. 

Elona Toro- Unë do merrja shkas që është e domosdoshme një kohë reflektimi pasi dëgjuam dhe 

problematikat e ngritura përfaqësuesja e Avokatit të Popullit zonja Erinda dhe përfaqësuesi i 

Presidencës zoti Bledar. Pasi këto problematika do ti shërbejnë përmirësimit të punës dhe 

realizimit të objektivave që duam të arrijmë. Ndoshta do të na duhet kohë reflektimi në lidhje me 

to. Nëse në do të vendosim disa piketa të vlefshme ku duam ti arrijmë duhet të kemi krijuar një 

panoramë të qartë të situatës dhe mendoj se kjo mbledhje realizoi atë qëllim për të krijuar 

panoramën e qartë për qëllimin që të bëjmë objektivat drejtpërdrejt.  

Rilinda Selimi- Parashikohet që Këshilli mblidhet sa herë është e nevojshme, në ketë aspekt nga 

çfarë u tha, u pa e nevojshme një kohë reflektimi dhe një njohje e akteve normative dhe ligjore, 

kështu që duke qenë se do të vihemi në dijeni për adresat e gjithsecilit është mënyrë kjo pastaj për 

t’u konkluduar për momentin tjetër të mbledhjes dhe që për mendimin tim duhet të ketë rendi i 

ditës këtë temë që ne po e diskutojmë në parim. Ide konkrete nuk kam përsa i takon ndryshimeve 

apo vërejtjeve duke i dhënë kohë vetes dhe secilit për të dhënë mendim. 

Fiona Papajorgji- KED 2020 ka reflektuar disa ndryshime në aktet nënligjore të cilat i ka quajtur 

të nevojshme në bazë të propozimit të bërë që në mbledhjen e parë të KED si dhe për shkak të 

propozimeve të bëra nga opinioni i Komisionit të Venecias dhe në aktet nënligjore të KED janë 

bërë, respektivisht ndaj KED 2019 që gjeneroi për herë të parë ato akte. Normalisht ne, unë flas 

dhe nga eksperienca e mëparshme nuk e kemi parë të bënim ndryshime të tjera, nuk na dolën 

nevoja për të bërë ndryshime në aktet nënligjore të KED, por kjo nuk do të thotë që aktet nuk kanë 

nevojë për përmirësim kështu që një reflektim është mëse i nevojshëm.  
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Ervin Pupe- Nuk ka njeri kundra besoj dhe jeni dakort që ta shfrytëzojmë këtë kohë për reflektim 

ndoshta edhe për propozime konkrete, me qëllim përmirësimin e kuadrit normativ që rregullon 

punën e KED.  

Erinda Ballanca- Së pari mendoj se duhet të përgatitet një rregullore që ka ngelur pa u përgatitur. 

Në kuptim të nenit 22 të rregullores nr. 1 të KED, aty ku citon në bazë të regjistrave, 

dokumentacionit dhe administrimit të çështjeve ka një parashikim ku thuhet rregulla të tjera të 

brendshme në lidhje me detyrat e këshilltarëve dhe në lidhje me personelin administrativ të caktuar 

për mbështetjen e Këshillit për veprime të ndryshme administrative, për krijimin dhe mbajtjen e 

regjistrave të dokumentacionit të protokollit të arkivave dhe sistemin e administrimit të çështjeve 

cakton rregullore të veçantë. Kjo rregullore nuk është miratuar ende.  Duhet të evidentohen dhe dy 

probleme të tjera që ne i kemi parë gjatë punës dhe eksperiencës tonë, që ka nevojë praktike 

sigurisht mund të ketë shumë elemente, por dhe nga çështjet e gjykimeve që kemi pasur ka 

kundërshtime të vendimeve të Këshillit por edhe nga fakti se duhet të mendonim një mënyrë 

alternative apo jo në lidhje me situatën e pandemisë nëse do të rikthehet, nuk e dimë këtë dhe do të 

kemi nevojë për kalim online apo jo, mundësinë për të pasur mbledhje online apo jo dhe për të 

parë mundësinë e realizimit të kësaj detyrë që sigurisht Këshilli ka edhe në kushtet ndoshta online 

dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse mundet të ndodhemi që të mos funksionojmë të jemi të 

bllokuar siç ka ndodhur për KED e mëparshme si dhe ajo që duhet të evidentohet, të punohet 

menjëherë nga ana e këtij Këshilli për marrjen e çertifikatave të sigurisë për ata persona që nuk e 

kanë, sepse do një kohë dhe ajo, nuk e di nëse e kini të gjithë, mund ta kini për shkak të detyrave, 

disa nga prokurorët, duhet që ajo, pasi janë goxha dokumenta unë e di për shkak të punës që kemi 

në institucionin tonë do të duhet të realizohej dhe të kryhej dhe ky veprim.   

Ervin Pupe- Çështja e veprimtarisë së KED një situatë e pandemisë është e vërtetë një çështje që 

ia vlen ta diskutojmë në ditët në vijim. Sot për sot është bërë praktikë komunikimi online. Nuk e di 

sa mund të kryhet edhe puna teknike online. Vullneti është që pandemia nuk do të jetë shkak që ky 

Këshill të mos zbatojë detyrën e tij kushtetuese. Do të gjejmë patjetër një mënyrë për të 

përmbushur detyrën kushtetuese.  

Çertifikatat e sigurisë të paktën nga informacioni im di ato që kanë sjellë problematika në çështje 

gjyqësore, ka qenë dhe objekt çështje gjyqësore ku ndoshta, pra, e di që janë ngritur çertifikatat e 

sigurisë, plus që duke qenë se jemi një organ administrativ, operojmë si organ kolegjial, kemi në 

fokus të punës tonë hetimin, hetimi shkon i thelluar nuk mund të rrijë në sipërfaqe, ky është 

opinioni im, do të thotë në një farë mënyre që do të kemi të bëjmë dhe me dokumente të 

klasifikuar nëse do ta shtrijmë thellimin e hetimit. Them që nuk kufizohet në atë çka ofrohet nga 

organet bashkëpunuese, prandaj personalisht çmoj që çertifikatat e sigurisë janë një element i 

rëndësishëm i cili do të jetë në objektivat e realizimit të Këshillit. Ndoshta në një mbledhje të dytë 

do të duhet të kemi informacionin se kush nuk e ka dhe çfarë procedurash do të ndjekim për të 

pasur të gjithë anëtarët, anëtarët zëvendësues dhe këshilltarët çertifikatat e sigurisë.   

Bledar Dervishaj- Është e natyrshme që secili ka të drejtën e propozimit për ndryshime sipas 

vlerësimit që ai bën. Gjatë kësaj periudhe përgatitore janë disa detyra të Këshillit që janë dhe aktet 

nënligjore që çdo kush mund të propozojë, disa detyra janë të Kryetarit. Një nga detyrat e Kryetarit 

që është shfaqur si problematike është pajisja e anëtarëve të Këshillit me çertifikatën e sigurisë  
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nga ish-Kryetari, kështu që është normale që referuar rregullave mendoj unë, se Këshilli do e 

diskutojë vet, njoftohen nga Kryetari i Këshillit, anëtarët dhe anëtarët njoftojnë kush e ka, e nuk e 

ka, mund të mbartin detyrimin për ta deklaruar. Ajo që është vërejtur si një tjetër problematikë në 

veprimtarinë e Këshillit 2020 është fakti i përfaqësimit në çështjet gjyqësore. KED ashtu siç thatë 

dhe ju është ndeshur në problematikat në përfaqësimin e çështjeve gjyqësore jo vetëm për atë fakt 

që thatë por edhe për një fakt tjetër se këshilltarët nuk kanë pasur informacion që të mbrojnë KED 

në gjyq, për shkak se një pjesë e diskutimeve zhvillohet me dyer të mbyllura ku nuk janë prezent 

këshilltarët. Kështu që, pala paditëse e cila nuk ka qenë dakort me vendimin e KED, në procesin 

gjyqësor ka ngritur pyetje kundrejt palës së paditur KED, që në ndonjë rast, këshilltari si 

përfaqësues i KED, ka ngritur duart lart, që nuk e di, nuk jam i njohur me këtë fakt sepse nuk kam 

qenë në diskutimin e çështjes në dhomë këshillimi. Kështu që në atë rregullore që thotë zonja 

Ballanca mund të përfshihet që në rastet e kësaj natyre anëtari relator mund të jetë bashkë me 

këshilltarin në përfaqësimin në gjyq, për ta zgjidhur si ngërç sepse krijon një hapësirë, një bindje 

tek gjykatat që KED nuk di të mbrojë veten. E kemi vënë re ne si persona të tretë vetë, pasi kemi 

qenë aty. Kështu që duhet të gjejë zgjidhje tek këto aktet nënligjore mendoj unë.  

Është për t’u pasur parasysh që gjatë kësaj periudhe përgatitore i bie që të bëhen edhe shkresat për 

të kërkuar mbështetjen me buxhet. Për ne si përfaqësues të Presidentit të Republikës, që jemi 

persona të ftuar, nuk ka nevojë, por ata që kanë detyrë funksionale pjesëmarrjen në KED, si 

anëtarët, Avokati i Popullit, patjetër duhet të mbështeten me buxhetin në masën e shpërblimit të 

caktuar dhe kjo duhet të bëhet sa më shpejt, të mos lihet në fund të nëntorit të çdo viti, për shkak se 

anëtarët e Këshillit, nuk e di prejardhjen e këshillit sot, por disa prej tyre në këshillat emëparshëm, 

vinin dhe nga rrethet dhe detyroheshin me makina apo me mjete e tyre etj., etj, ndërkohë që për të 

marrë shpërblimin duhet të prisnin fundin e vitit, gjë që nuk është e drejtë.  

Ervin Pupe- Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe mendimet e dhëna në këtë takim të 

parë, i cili, nga sa rezultoi ngriti disa problematika të rëndësishme për punën vijuese të KED. Jam 

dakort që të marrim kohën e duhur, të analizojmë aktet nënligjore me të cilat organizohet KED, 

edhe nën dritën e konkluzioneve të Raportit të KED 2020, por edhe nën sugjerimet që u thanë për 

të vlerësuar përmirësimin e mundshëm të tyre. Kohën që kemi në dispozicion deri në çeljen e 

vakancave mund ta shfrytëzojmë në këtë drejtim. Mbledhja tjetër do të njoftohet zyrtarisht nga ana 

jonë. I faleminderit shumë të gjithë pjesëmarrësit.  

Mbyllet mbledhja në orën 16.10. 

 Tiranë më datë 14.01.2021  

            KRYETARI    

 

          Ervin PUPE 

         

         SEKRETARE    

                  

Ermelinda KADIU  

       

              Dorina DULAJ      
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