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PROCESVERBAL  

Tiranë, më 31.08.2021, ora 11.00 

 

Drejton mbledhjen  -  

 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit te Emërimeve ne Drejtësi  

  

Rendi i Ditës:  

 

1. Raportim nga ana e relatorëve në lidhje me ecurinë e deritanishme të procesit të vlerësimit të 

kandidatëve dhe problematikat e hasura. 

2. Prezantim i raporteve të përgatitura nga relatorët, sipas vendeve të shpallura për anëtarë në 

Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me kandidaturat e 1) Sinan Tafaj, 2) Dhimitrula Spiro dhe 3) 

Sajmir Visha, me qëllim vlerësim dhe vendimmarrje nga ana e KED. 

3. Te tjera.” 

 

Marrin pjesë: 

1. Ervin Pupe      (Kryetar)  

2. Marsida Xhaferllari    (zëvendëskryetare) 

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)   

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme: 

  

1. Erinda Ballanca Avokate e Popullit. 

 

Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguar në nenin 233/2 të ligjit nr. 

115/2016:  
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1. Bledar Dervishaj, përfaqësuesi me autorizim i Presidentit të Republikës.  

2. Zj. Katrin Treska, përfaqësuese e Presidentit të Republikës së Shqipërisë. 

3. Znj. Mimoza Arbi, përfaqësuese e Kuvendit të RSH                              

 

           HAPET MBLEDHJA:  Ora  11.28 

 

Ervin Pupe: Përshëndetje të gjithëve. Verifikohet prezenca e pjesëmarrësve. Të gjithë anëtarët e 

KED janë prezent; prezent po ashtu të Avokati i Popullit, nga Presidenca zoti Bledar Dervishaj 

dhe zonja Treska, si dhe nga Kuvendi, përfaqësuesja ligjore zonja Arbi. Jeni njoftuar për 

raportimin lidhur ecurinë e deritanishme të punës nga ana e relatorëve, si dhe prezantimin e 

raporteve të cilat kanë ardhur në adresë të KED-së për vendimmarrje përsa i përket 3 

kandidaturave, Sinan Tafaj, Dhimitrula Spiro dhe Saimir Vishaj, përkatësisht sipas vendeve të 

kandidimit. Ia kaloj fjalën fillimisht relatorëve të na parashtrojnë një përmbledhje të relacioneve 

të përgatitura për cdo kandidat sipas vakancave ku ai ka kandiduar, dhe më pas të bëhen pyetje 

apo të shprehen opinione, nëse ka, dhe në fund, Këshilli me dyer të mbyllura, të diskutojë e të 

marrë edhe vendim për secilin kandidat, sipas vendit vakant që ka kandiduar. Fjala për relatorëttë 

na prezantojnë relacionet e përgatitura dhe të shpërndara paraprakisht 

 

Ne lidhje me kandidaturën e z. Sinan TAFAJ i cili ka kandiduar për gjyqëtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vendin vakant të znj. Vitore TUSHA, relatorja Marsida Xhaferllari, relaton 

përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit. 

 

Në lidhje më kandidaturën e z. Sinan TAFAJ i cili ka kandiduar për gjyqëtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vendin vakant të z. Gani DISDARI, relatorja e shortuar Elona TORO, relaton 

përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit.  

 

Ervin Pupe : Falenderoj relatoret për prezantimin. Sic rezultoi nga relatimet përkatëse, relatorët 

kanë evidentuar fakte e shkaqe të njëjta, duke mbajtur edhe qendrime të njejta në lidhje më 

kandidatin, kandidaturë në dy vende vakante për anëtar të Gjykatës Kushtetuese.  Ftoj anëtarët 

për diskutim, nëse kanë ndonjë pyetje, sqarim, apo nëse ata kanë diçka për të shtuar. Unë 

propozoj që të vijojmë me këto dy relacione që i përkasin këtij kandidati deri në vendimmarrje 

dhe më pas të vijojmë me relacionet e përgatitura për kandidatët e tjerë sipas vendeve vakante që 

kanë kandiduar. Jeni dakort, ta bëjmë kështu?  

Dakort të gjithë anëtaret 

 

Elsa Toska : Falënderoj relatoret, pasi të relatoret e kishin goxha të shtjelluar situtën e kandidatit 

Tafaj në relacionet përkatëse. Unë personalisht nuk kam ndonjë pyetje apo dilemë. Referuar 

fakteve të përmendura në relacionrezulton që kandidati nuk ka plotësuar kriteret ligjore lidhur 

me tërheqjen e formularëve dhe plotësimin e tyre. Po kështu në opinionin tim, sikundër u 

prezantua edhe në relacion, puna jonë si KED-ë 2021 është e pavarur nga puna e KED-së 2020 

përsa kohë që ne nuk kemi mbajtur një qëndrim ligjor lidhur cështie e evidentuar nga kandidati 

Tafaj.  

 

Adnan Xholi : U njohëm me relacionet dhe i falenderoj relatorët e çështjes. Relacionet janë 

ezauruese, janë parashtruar të gjitha detajet. Ajo që konstatojmë ka të bëj me vetë kushtëzimet e 

kandidatit në raport me vendimarrjen e KED-së 2021 duke iu referuar rrethana që nuk kanë 

lidhje me rastin konkret. Unë nuk kam çfarë të diskutoj, por kur të vijë momenti i votimit do të 

shprehem në vendimin përfundimtar.  
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Astrit Kalaja : Edhe unë e vlerësoj punën  që kanë  bërë relatorët. Informacioni është i detajuar, 

i plotë. Nga relacioni unë bindem se janë bërë përpjekje për ta nxitur kandidatin të bëhet pjesë e 

procedurës së vlerësimit ; po kështu rezulton se në rastin konkret ndodhemi përpara një gjendje 

fakti, me mos tërheqjen nga ana e tij e formularëve pavarësisht motiveve, e cila prodhon pasojat 

juridike që ka parashikuar ligji të bëj.  

 

Genti Xholi : Të mos kalojmë në përsëritje. Falënderoj relatorët për punën e tyre. Relacioni 

është plotësisht i plotë, është i qartë, si në përpjekjet e relatorëve për të sqaruar situatën, ashtu 

edhe për qëndrimin përfundimtar dhe pretendues të kandidatit Tafaj, të këtij procesi. Për mua 

situata është e qartë dhe qëndrimin tim, por edhe argumentin për këtë qëndrim do ta shpreh në 

vendimmarje. Nuk kam asnjë lloj pretendimi për punën e relatorëve, thjesht fjalë falënderuese.  

 

Rilinda Selimi :  Relacioni i ka të pasqyruara qartë dhe plotë të gjitha rrethanat. Kandidati në 

fjalë, ka shprehur interes për vendin e shpallur e të rishpallur sërisht më pas. Është fakt që ky 

Këshill me vendim e ka riintegruar kandidatin në vakansat ku ai kish kandiduar, në dy vende 

vakancte. Konsideroj se nuk ka një çështje të ndërmjetme, në këtë fazë të procedurës për të cilën 

ky Këshill mund të mendoj pritjen e vendimmarrjes së gjykatës, sa i takon çështjes të cilën 

pretendon në kandidaturat e mëparshme. Nuk kam gjë tjetër për të shtuar. 

    

Gjon Fusha:  Falenderoj relatorët për materialin, i cili ishte i plotë dhe i qartë. Nuk kam ndonjë 

pyetje apo sqarim. Qëndrimin tim do ta shpreh me votë.  

 

Erinda Ballanca : Ky është një nga ato raste për të cilat pavarësisht rezultatit është e 

rëndësishme që vendimmarrja nga ana procedurale e KED-së të ndjekë të gjitha hapat e duhura, 

për të paraqitur përpara Këshillit cilat janë shkaqet apo cilat janë ato për të marrë një vendim 

KED-ja. Kërkesa e kandidatit nuk është e qartë, kjo është evidente, pasi ai nuk shprehet në 

mënyrë të qartë që heq dorë nga kandidimi që ne të ishim në kushtet e pranimit të dorëheqjes por 

paraqet të themi një dorëheqje të kushtëzuar, dhe të detyruar. Nga ecuria që ne kemi pasur në 

proceset e mëparshme me këtë person, kjo ka qenë karakteristik e sjelljes së tij. Pasi, në shumë 

raste ankesat që personi ka paraqitur kane qenë të lidhura qoftë vendimmarrjen, qoftë me 

ligjshmërinë e vendimeve të KED-së, apo të rregullores së KED-së apo të procedurave të tjera të 

cilat kanë çuar në pamundësitë e tij për të patur, për të ushtruar një të drejtë efektive, pak a 

shumë si ajo që u diskutua pak më parë. Përsa i përket qëndrimin që unë kam si Avokate e 

Popullit mendoj se palët duhet të jenë të ndershme me KED-në, në trajtimin e procedurës për të 

cilin ata apo ato kanë bërë kërkesë, dhe se qëllimi madhorë dhe parësor është që vendi të ketë një 

Gjykatë Kushtetuese funksionale me kuorum të plotë. Dhe në gjykimin tim, ka qenë një gjykim i 

vazhdueshëm, pretendimet të karakterit procedural individual përsa kohë që nuk cënon thelbin e 

procesit nuk janë të zbatueshme apo nuk janë të pranueshme në rastin konkret. Kështu që, unë 

mendoj që KED-ja mund të marri një vendim në kushtet për të cilat është dosja.  

 

Marsida Xhaferllari : Unë pajtohem me shqetësimin që ngre Avokatja e Popullit,  por më duhet 

të saktësoj se, shkaku që po diskutohet dhe për të cilën KED-ja do të marrë vendim nuk është 

tërheqja nga kandidimi i kandidatit Sinan Tafaj, por është mosparaqitja e tij në zyrat e KED-së 

me vullnet të qartë dhe mospajisja e tij me formularët e nevojshëm për verifikimin. Pra, në një 

farë mënyre duke mos u paraqitur, ai nuk merr formularët, duke mos marrë formularët KED-ja 

është në pamundësi të mbledh të dhënat e tij personale.  
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Bledar Dervishaj: Nuk kam ndonjë çështje për të shtuar, Avokati i Popullit ishte e qartë. Duket 

që kandidati nuk ka besim, jo tek trupa aktuale kolegjiale e KED-së, por tek organi KED-së, 

mungesë besimi që i ka ardhur për shkak të historikut të marrëdhënieve, vendimmarrjeve së 

KED-ve të mëparshme, pretendimeve që subjekti ka paraqitur në vijimësi. Ajo që duhet të gjej 

vend në vendimmarrjen tuaj si anëtar të KED 2021, ndoshta edhe në arsyetimin e vendimit, do të 

duhet të ishte sqarimi i faktit se, cili është objekti i padisë që subjekti ka ngritur dhe ka aktualisht 

në shqyrtim në Gjykatën e Apelit Administrativ. Do të doja të shihja një arsyetim në pjesën e 

vendimmarrjes suaj, që të sqarohet nëse gjendja, shkaku i objektit të padisë së ngritur kanë apo 

nuk kanë lidhje me veprimet e kandidatit dhe qëndrimin e tij në këtë kandidim.   

 

Ervin Pupe : Të dyja këto problematika që ngriti Avokati i Popullit dhe z. Dervishaj do të jenë 

çështje tonat të cilat do të diskutohen me dyer të mbyllura, përpara vendimarrjes. Megjithatë ju z. 

Dervishi, e shikoni këtë kandidim të ndarë apo jo nga kandidimet e mëparshme te z. Tafaj, përsa 

i përket qendrimit që ka mbajtur e do të duhet të mbajë KED ? 

 

Bledar Dervishaj: Po, kandidimet janë të ndara nga njëra-tjera, sepse kemi vende vakante të 

ndryshme. Por kandidati kundërshton një akt nënligjor që përmes të cilit kandidati do ti 

nënshtrohet rregullave për verifikimin dhe vlerësimin e tij. Këtë ka kundërshtuar kandidati! A 

lidhet kjo me gjendjen procedurale që sot është një vullnet? Unë, mesa mbaj mend jo, nuk lidhet, 

por kjo gjë duhet të gjej një arsyetim në vendimin e KED-së. 

 

Mimoza Arbi : Nuk kam gjë tjetër për të shtuar nga ato që u thanë por, unë nga e gjithë tabloja 

që u paraqet këtu unë shikoj që ai nuk e ka vullnetin për të vazhduar procedurën, për të vazhduar 

më tej, pavarësisht instrumentave që ai përdor për të justifikuar pikërisht mosvazhdimin. Sepse 

që kur ka kandiduar për këto vende, ai e ka dikur kush është KED-ja, cila është procedura e 

KED-së, sepse ai ka kandiduar edhe mëparë. Kështu që ka qenë i vetëdijshëm për të gjitha 

procedurat që ndiqen. 

 

Ervin Pupe: Besoj se këtu diskutuam, sqaruam dhe dhamë mendimin secili nga pjesëmarrësit 

lidhur me raportet kështu që tani është momenti që  ne të marrim një vendim për zotin Sinan 

Tafaj. Kështu do t’u kërkoja me shumë mirësjellje të ftuarve që të largoheshin. Do të diskutojmë 

dhe të marrim vendim me dyer të mbyllura. 

  

Pas diskutimit dhe vendimarrjes për kandidimet e z. Sinan Tafaj me dyer të mbyllura, riftohen të 

ftuarit dhe mbledhja vijon me relatimet e përgatituara në lidhje me kandidimet e znj. Dhimitrula 

Spiro.   

 

Ervin Pupe: Lidhur me kandidaturën e Dhimitrula Spiros e cila ka kandiduar për vendin vakant 

të Fatmir Hoxhës dhe zonjës Vitore Tusha. Relatorët respektiv sipas vendeve vakante ku ka 

kandiduar kandidatja Spiro janë Rilinda Selimi dhe Marsida Xhaferllari. Do fillojmë me 

prezantimin e relacionit nga zonja Rilinda Selimi në lidhje më vakancën e celur në vendin vakant 

të Fatmir Hoxhës dhe më pas do vijojë me relatimin e materialit të përgatitur zonja Xhaferrllari 

në lidhje më kandidimin e znj. Spiro në vendin vakant të znj. Vitore Tusha.Gjithë anëtarëve  u 

janë shpërndarë paraprakisht rëlacionet përkatëse, kështu që edhe janë njohur paraprakisht në 

lidhje më faktet e gjetjet e realtorëve për rastet kontrete.    

 

 

 

 



5 
 

 

Në lidhje më kandidaturën e znj. Dhimitrula SPIRO e cili ka kandiduar për gjyqëtare në 

Gjykatën Kushtetuese në vendin vakant të Fatmir HOXHËS , relatorja e shortuar Rilinda 

SELIMI relaton përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të 

pranishmit.  

 

Ne lidhje me kandidaturën e znj. Dhimitrula SPIRO  e cili ka kandiduar për gjyqëtare në 

Gjykatën Kushtetuese në vendin vakant të znj. Vitore TUSHA, relatorja Marsida Xhaferllari, 

relaton përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit 

 

Ervin Pupe:  Ka pyetje, sqarime në lidhje me relacionin, komente ?  

 

Z.Ervin Pupe : Po e nis unë, me një pyetje. Do të desha nga relatorët të mund të na sqaroni, pasi 

jam i paqartë, në lidhje me atë që deklarata e pasurisë a duhet apo jo të shoqërohet me 

dokumente shtesë me kusht papranueshmërinë e saj ?   

Marsida Xhaferllari : Është udhëzim i Inspektorit të Lartë te Drejtësisë.  Ndërsa përsa i takon 

ligjit, ligji për Gjykatën Kushtetuese, thotë që kandidatët për anëtarë në Gjykatën Kushtetuese, 

para emërimit i nënshtrohen kontrollit të plotë të pasurisë sipas ligjit. Çfarë thotë ligji për 

deklarimin e pasurisë? Thotë që plotësohet deklarata e pasurisë sipas formularëve standardë. 

Formulari standard, për kandidatët që kandidojnë për pozicione, duke përfshirë edhe vendet 

vakante për Gjykatë Kushtetuese, kandidatja e ka marrë te ne, me detyrimin sipas ligjit i ka 

depozituar në Inspektorat, dhe po të shohim ne në faqen e fundit, fletën e fundit, faqja e 

parafundit, deklarata përmban shprehimisht tekstin që kësaj deklaratë i duhet bashkëngjitur 

certifikata. Është pjesë e tekstit të formës standarde të deklaratës.  

Marsida Xhaferllari  : Në shkresën e ILDKPKI-së, nuk është thënë që kandidatja konsiderohet 

se nuk ka paraqitur deklaratën brenda afatit Nuk besoj se këtu është problemi i datës. Sipas meje 

këto janë cështiet që KED-ja duhet t’i japë zgjidhje. Çështja e parë është a ka detyrimin 

kandidatja Dhimitrula Spiro, për t’iu nënshtruar kontrollit të plotë të pasurisë, në kushtet ku ajo 

është një zyrtar i këtij shteti, që i nënshtrohet deklaratave periodike për shkak të funksionit 

shtetëror që ajo kryen aktualisht, dhe këtë ajo e ngre si pretendim, dhe çështja e dytë është, kur 

ligji për Gjykatën Kushtetuese, në nenin 7/d, thotë që kandidatja duhet të kalojnë me sukses 

kontrollin e pasurisë dhe ligji për deklarimin e pasurisë, ka miratuar një formular standard që 

duhet shoqëruar me dokumentacionin justifikues, mosparaqitja e këtij dokumentacioni në afatin e 

duhur, a konsiderohet që kandidatja nuk e ka paraqitur fare deklaratën. Dhe e treta, është kur 

kandidatja pretendon se është paraqitur në zyrën e protokollit të institucionit të ILDKPKI-së, ku 

ajo punon, dhe atje ka marrë përgjigjen që “nuk ta marrim në dorëzim”, se i është refuzuar 

marrja e akteve. Duhet të vendosim mbi këtë lloj pretendimi.  

Elsa Toska: Mesa shoh ne këtu duhet të diskutojmë edhe për afatet, edhe për sjelljen e 

ILDKPKI-së, edhe për sjelljen e kandidates, dhe faktet që janë sjellë duhet t’i japim interpretimin 

e duhur ligjor. Unë në parim do thoja që nuk duhet të jemi formalistë, kështu që me këtë jam 

duke thënë, që më tepër të shtyhemi nga fryma e aksesit te kandidatëve. Këtë e kisha në parim 

domethënë. Megjithatë nuk mund të lë këtu pa baraspeshuar dhe pavlerësuar edhe vlerën e 

afateve, qoftë ligji për “Organizimin dhe Funksionimin e organeve të drejtësisë”, pjesë në të cilin 

është edhe KED-ja, por qoftë dhe ligji për Gjykatën Kushtetuese i cili ka disa afate specifike dhe 

rigoroze, dhe nuk i ka vënë kot. Në këtë kuptim dua të them që kjo çështja e afateve nuk është 

thjesht afate me natyrë proceduriale në vetvete sepse duhet të kemi afate me natyrë proceduriale, 

për një proces administrativ, po sepse këto afate janë shumë të lidhura me kompozimin, me 
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përbërjen dhe le të themi me mandatin apo ta çoj përtej unë diskutimin, që mbase s’ka fare lidhje 

me këtë diskutim që po bëjmë sot, edhe atë rrotacionin e 1/3 sa të anëtarësisë të Gjykatës 

Kushtetuese, po që ai është pjesë e një diskutimi tjetër. Kandidatja e ka dërguar formularin me 

postë në datën 29 Korrik, të pashoqëruar me dokumentacion shtesë dhe dokumentet shoqëruese 

ka dashur t’i dorëzojë dorazi në 30 korrik pranë Institucionit. Pyetja që më lind mua është se në 

momentin që (po e marrim të mirëqenë ) iu refuzua nga ILDKPKI-ja dorëzimi dorazi i 

dokumentacionit shtesë pasi nuk kishte ardhur deklarata me postë, pse kandidatja nuk i dërgoi 

dhe këto të dytat me postë ? Kjo më bën mua të mendoj se nuk kemi një racionale të 

shëndetshme nga sjellja e kandidates, sjellje e cila ka determinuar pastaj edhe situatën ku jemi 

sot.  

Rilinda Selimi: Kandidatja në asnjë rast, sipas asaj që unë lexoj, nuk shprehet se ajo nuk i 

nënshtrohet kontrollit të pasurisë, madje për mua kjo çështje nuk ka diskutim fare. E dyta, sipas 

asaj, që unë lexoj, në mënyrën sesi kandidatja ka renditur situatat e faktit, ajo synon që Këshilli 

të evidentojë përpjekjet sipas kandidates, për përmbushjen e detyrimeve ligjore. Sipas kandiates 

për shkak të konkurimit të saj në pozicionin e inspektorit të përgjithshëm, që në dhjetor të vitit 

2020, ajo ka dorrëzuar në Kuvendin e Shqipërisë një dokument shkresor, të lëshuar nga 

Inspektori i Përgjithshëm (ILDKPI), i cili konfirmon faktin se kontrollet e kryera në lidhje me 

pasurinë e saj kanë rezultuar në rregull. Sipas asaj që unë lexoj, nuk më rezulton asnjë rast që të 

bëhet objekt për diskutim nëse është apo jo subjekt i kontrollit të pasurisë apo jo.  

Marsida Xhaferllari : Në aktin e parashtruar që ka sjellë kandidatja me e-mail përpara kësaj 

mbledhjeje, në pikën 16, është vërtetë që ajo nuk thotë në mënyrë të shprehur që ka ngritur këtë 

pretendim, por thotë se për dorëzimin e deklaratës së pasurisë brenda afatit ligjor 15- ditor nga 

momenti i marrjes në dorëzim të formularëve pranë jush, janë veprime ekstra ligjore të kryera 

prej meje, pra janë kryer përtej ligjit. Sipas meje ajo pretendon që depozitimi i deklaratës dhe 

kontrolli i plotë që duhet të kryente është një veprim ekstraligjor, por ajo e ka kryer për të qenë 

në rregull. Por sipas saj, ajo nuk ka detyrim për kontroll të plotë meqenëse në dhjetor të 2020 ka 

kandiduar për Kryeinspektor të ILDKPI-së dhe në Kuvendin e Shqipërisë, ka depozituar një 

dokument që i është bërë kontrolli i pasurisë në rregull.  

Elona Toro : Megjithatë unë mendoj që në qoftë se ajo ka tërhequr dokumentacionin, ka 

plotësuar formularët, interpretimi që i bën kandidati për mua është përtej asaj që ne kemi ne 

shqyrtim sot, pavarësisht interpretimit që i bën se e konsideron veten të kontrolluar, por nuk 

është treguar mosvepruese për shkak të kësaj gjëje, por përkundrazi, i ka paraqitur. Pastaj nëse 

ekziston bashkëveprimi, bashkëpunimi, ndërveprimi i Institucionit, në kushtet kur e ka dorëzuar, 

ky është një moment tjetër, një qasje tjetër, mendoj unë.  

Ervin Pupe: Do të dëshiroja të dija një opinion të bazuar në ligj, në lidhje me pranimin apo 

refuzimin nga ILDKPKI-a të dokumentave shtesë pa pasur të administruar një dokumentacion 

kryesor të cilit i referoheshin apo plotësonin dokumentat shtesë. Pra çfarë raporti ekziston mes 

deklaratës dhe dokumentacionit shtesë të kërkuar nga ILDKPIK, në baze të ligjit dhe cfarë efekti 

ka, sipas ligjit, dorrëzimi i deklaratës dhe mosdorrëzimi i dokumentacionit shtesë ?  

   
Astrit Kalaja:  Në përceptimin tim, pyes nëse jemi përpara pasaktësisë në plotësimin e 

deklaratës ?  Nga sa u relatua, më krijohet në pamje të parë një përshtypje jo e mirë sa i përket 

ndoshta mos sinqeriteti. Në radhë të parë ta zbulojmë nëse ka të meta objektive, pastaj jemi ne që  

tolerojmë persa i përket natyrës se këtyre të metave dhe aksesit për të konkurruar. Megjithatë, 

vlerësimin tim do ta jap përmes votës ku edhe do të argumentoj qëndrimin tim.  
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Genti Xholi : Çdo lloj kandidati në sistemin e drejtësisë e deri në momentin e dorëzimit do jetë 

shoqëruar me dokumentacion dhe do jetë pjesë e dosjes. Kandidatja, në mendimin tim, thotë që 

nuk ka asnjë  lloj shkaku ta bëjë të këtë procedurë  dhe e quan atë të anashkaluar. Ndërsa për 

pretendimin  tjetër, pra nëse ka patur problematikë mes kandidates dhe punonjëses së protokollit, 

unë si jap dot përgjigje Ky është  problemi që ngre dhe mbetet i paverifikuar.  

Elona Toro:  Në një këndvështrim tjetër, vazhdimësia e procedurës përben një interes publik për 

të tërësinë e gjithë procesit, pra nëse ne do bëjmë gjithë këto interpretime ka goxha rendësi i 

gjithë procesi dhe vazhdimësia për të vijuar dhe me këto kandidate, interes publik është goxha i 

rëndësishëm, qoftë konkurrimi, qoftë vullneti që ka shprehur, për të gjitha.  

Gjon Fusha : Unë mendoj se që nga momenti që kandidatja është paraqitur pranë ILDKPKI dhe 

sipas saj, ajo ka pretenduar se nuk i janë pranuar regjistrimi i dokumentacionit ajo i ka patur të 

tëra mundësitë që para kësaj datë të dorëzonte dokumentet shtesë,  gjë e cila nuk ka ndodhur 

aktualisht.   

Rilinda Selimi :  Nuk dëgjova nga kolegët një qëndrim sa i takon pretendimit të kandidates për 

pikën 2, neni 3.1 të ligjit 9049/2003. Neni 47 i K.Pr.Administrative të detyron të japësh në këtë 

rast një qëndrim ligjor. Kjo pikë e ligjit thotë se kandidatët për pozicionet e përmendura në pikën 

1 të këtij neni, që janë subjekte që mbartin detyrimet për deklarim të interesave private sipas 

parashikimeve të nenit 3 të këtij ligji, nuk kryejnë një deklarim të ri, por i nënshtrohen kontrollit 

të pasurisë. Situata që diskutoj është pikërisht sa i takon kësaj kandidate, e cila është subjekt 

aktual i deklarimit si inspektore, pra është subjekti që kjo dispozitë e rregullon. Fjalia e dytë e 

nenit thotë: nëse gjatë 180 ditëve para paraqitjes së kërkesës kandidati është kontrolluar nga 

Inspektoriati i Lartë dhe kontrolli nuk ka rezultuar në disfavor të tij, kontrolli konsiderohet i 

kryer. Gjithmonë flas për ligjin për deklarimin e pasurisë. Ndërsa rregullorja, Vendimi nr. 4, datë 

11.03.2019, që mua më përket ta citoj thotë në mënyrë kronologjike: Sesioni A Verifikimi i 

pasurisë së Kandidatëve; Pika 61 konfirmon afatin 15 ditor; Pika 62 Inspektoriati njofton KED, 

kur kandidati nuk e ka dorëzuar deklaratën të plotësuar; Pika 63 ILDKPKI kryen kontrollin e 

plotë dhe Pika 64 rregullon se: Nëse gjatë 180 ditëve para paraqitjes së kërkesës, kandidati është 

kontrolluar nga Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe kontrolli nuk ka rezultuar në disfavor të tij si 

dhe në rastin kur ILDKPKI vlerëson se nuk është vendi për kontroll të plotë, sipas përcaktimit të 

pikës 4, atëherë kontrolli konsiderohet i kryer. ILDKPKI i dërgon Këshillit kopjen e deklarimit të 

kandidates. Në këtë rast, shpallja është bërë më 3 qershor, kandidatja është kontrolluar nga 

Inspektoriati si inspektore, ka dorëzuar deklaratën cdo vit dhe kontrollet kanë rezultuar në 

rregull. Unë e shtroj për diskutim këtë çështje nga ana ligjore. 

Avokati i Popullit : Falënderoj relatorët për prezantimin shumë të plotë dhe shterues në të tëra 

problematikat që kanë pasur të bëjnë me rastin konkret. Unë personalisht besoj se ky këshill 

duhet të shikojë dhe vlerësojë të gjitha faktet dhe aktet apo pretendimet konkrete për secilin prej 

kandidaturave dhe në rastin konkret argumentet në fakt të paraqitura dhe çështjet e parashtruara 

për diskutim ngrenë disa pikëpyetje. Pikëpyetja është, është e vërtetë pretendimi që sigurisht 

zonja Spiro e njeh ligjin dhe do të duhet të ishte shumë diligente në zbatimin tij. Nga ana tjetër, 

kuptimi i qëllimit për më tepër ajo duhet të thoshte unë jam kontrolluar pafundësisht nga ana e 

ILDKPKI, qoftë edhe për shkak të qenit këtu dhe për herë të tjera, pra nuk duhet të vihej në 

dyshim, qëndron dhe ky pretendim pra, se nuk duhet të vihej në dyshim qëndrimi që unë kam 

ndaj institucionit për efekt të kontrollit, dhe do të vinte pikëpyetja nëse bëheshin lojëra me datat 

e tjera, nëse personi ka një qëndrim që nuk do të kontrollohet dhe do të gjejë një mënyrë që 

kontrolli të ketë një problem. E vërteta është qe personi i është nënshtruar këtij kontrolli dhe 

KED si organ, jo e këtij viti po KED e mëparshme, ka marrë në shqyrtim deklarimet e 
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mëparshme të saj. Unë gjej rastin të trajtoj...- (diskutim mes anëtarëve dhe avokates së 

popullit)... dhe vijon -  ato çështje të cilat kanë qenë për shqyrtim në KED-ja në mënyrë të 

vazhdueshme kanë pasur të bëjnë me faktin se a do të jemi gjithmonë strikt për afatin 15 ditor, 

duke qënë se ky afat, afati 15 ditor, përsa i përket deklaratave, na ka nxjerrë shumë persona 

jashtë listës në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi qenë pothuajse të gjithë, gjithë KED-ja dhe 

janë procesverbalet dhe diskutimet dhe kanë qenë shumë të shqetësuar në lidhje me këtë faktin, 

sepse ka pasur dhe njerëz që na i kërkonin shtesa të aktit. Thonin nuk e kam të mundur ti paraqis 

në datën 15, po me datë 20 i paraqes, ka pasur kërkesa nga kandidatë në rastet e mëparshme, dhe 

qëndrimi që është mbajtur nga KED-ja në mënyrë të vazhdueshme, ka qenë, për sa kohë që afati 

i dorëzimit të deklaratës është afat i përcaktuar në ligj, ne e kemi te pamundur të shtyjmë këtë 

afat, por ama çdo gjë qe ka të bëjë me dokumentet bashkëlidhur dhe me plotësimin, duke qene së 

është e drejta e aksesit, pamundësia, do verifikohen rast pas rasti për çdo kandidat. Pyetja tjetër 

që është ngritur për diskutim, sepse unë dua të jem shumë e ndershme kundrejt kësaj KED-ja 

është edhe raporti dhe marrëdhënia, të themi me çfarë dokumenti do ta detyronte KED-ja  

ILDKPKI-inë, që të vazhdonte hetimin e mëtejshëm apo thellimin e hetimit. Ne nuk mund ta 

marrim në shqyrtim pa një deklaratë nga ILDKPKI-ja, në rastin konkret çfarëdo që të ndodhi, 

besoj  unë, domethënë pa një deklaratë, pa një përfundimtar pa një relacion, siç na vjen për të 

tjerët, nuk mund ta bëjmë ne relacionin nga e para , sigurisht qe KED-ja ka mbajtur qëndrimin 

dhe në aktet e pasqyruara që KED-ja, thellon hetimin, kërkon që palët të sjellin prova për 

vërtetësinë e çështjeve. Në rastin konkret ne nuk kemi asgjë, në kuptimin e një relacioni, një 

kronologji për të gjithë thelbin dhe thellimin dhe ka pasur KED-ja shqetësimin se nuk e ka ditur 

shqetësimin cili do të ishte qëndrimi i ILDKPKI-së, në lidhje me një kërkesë të mundshme tonën 

që merrja në dorëzim, ose shqyrtoja të themi, zonjës kërkesën, apo jepi dhe 5 ditë afat për 

dokumentet plotësues, edhe kjo ka qenë një çështje diskutimi”. Në rastin konkret, unë mendoj se 

është e qarte që kandidatja ka pasur vullnet për të paraqitur deklaratat dhe e ka plotësuar atë. Për 

mua nuk bën problem data e mosplotësimit, për mua nuk është  nga ato kritere që e bën 

deklaratën të padorëzuar, fakti që nuk është data e deklaratës në datën e shkruar, se ka një 

mënyrë tjetër qe organi administrativ si ILDKPKI-ja ta kuptojë se cila është data në të cilën, 

është dorëzuar. Përsa i përket elementeve të dokumenteve shoqërues, unë mendoj se deklarata 

duhet të paraqitur e plotë nga ana e palës, por ama vullneti i saj është i qartë, ka dashur të 

paraqesë deklaratën dhe dokumentet e tjerë, të plota i ka pasur gjithashtu dhe të gatshme, po të 

shkojmë më tej, te pjesa e vullnetit për tu nënshtruar këtij lloj kontrolli sepse këtu në ketë pikë 

jemi dhe ka qenë apo jo një vullnet i sinqertë, dhe mua më duket me thënë të drejtën se ka qene 

një vullnet i sinqertë dhe jo një vullnet i pasinqertë. Ndoshta ndonjëherë duhen ndarë edhe pak 

personat. Argumentet e sjella prej saj, që e ka kaluar njëherë të plotë, kanë të bëjnë pikërisht për 

këtë çështje, qe ajo nuk ka çfarë ti frikësohet një verifikimi të plotë nga ana e ILDKPKI-së përsa 

kohë që para një periudhe me pak se një vit e ka kaluar këtë procedurë për shkak të një 

kandidimi tjetër. Dua të sjell në vëmendje rastin se ka pasur ndryshime, qëndrime të ndryshme 

nga organet administrative në lidhje me interpretimin e ligjit për kontrollin e pasurisë, pra ligjit 

funksional apo organik të ILDKPKI-së dhe ligjeve që solli reforma sepse reforma solli një tjetër 

procedurë, ka pasur pretendime dhe ndryshime dhe nga ana e gjyqtarëve versus ILKPKI. Rasti i 

parë, i famshëm i zotit Dvorani me të drejtë u konsiderua dhe zgjidhur kjo çështje që ai nuk e 

kishte të plotësuar të plotë deklaratën, u mor parasysh deklarata, nuk është se u bë plotësisht 

zero, madje ILKDPKI-ja më fal, KPK-ja ia pranoi dokumentacionin shtesë, dhe ai dhe i tha, pse 

ti- dhe ky ishte pretendimi-, pse ti ILDKPKI, nuk ke kërkuar dokumente shtesë, pavarësisht 

argumentit që ILKDPKI-ja thoshte unë nuk kam te drejtë dhe detyrim ti kërkoj dokumente shtesë 

sepse ky verifikim do të bëhet sipas vetingut, dhe jo sipas ligjit tim të posaçëm funksional, dhe 

këtu ndryshojmë, nuk më ka dhënë të drejtë, nuk më ka dhënë kompetencë ligji qe thoshte në atë 

kohë ILDKPKI-ja që un ti kërkoj, ta thërras dhe ti kërkoj dokumente të tjera shtesë, pavarësisht 
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kësaj, KPK-ja vendosi që ato dokumente duhet të ishin marrë në shqyrtim, dhe u morën në 

shqyrtim nga ana e KPK-së, për të pasur një rast pozitiv. Pra, ka dhe një qëndrim të mbajtur nga 

organet të ngjashme, përsa i përket çështjes së verifikimit të dokumenteve, pra mosmarrja e 

dokumenteve nga ana e ILDKPKI-së dhe a duhet të kemi ne një lexim strikt të faktit se po nuk e 

paraqitë në datën 10 edhe këtë certifikatë, duke paraqitur një pjesë të deklaratës  apo duhet të 

vazhdojmë, apo ta përjashtojmë këtë person apo jo. Unë besoj se, siç është dhe opinioni i 

përgjithshëm publik, Shqipëria ka fituar një gjyqtar si Dvorani, dhe duhet t’ua japim njerëzve 

këtë të drejtë. Kështu që nuk mundet të mos e përdorim besoj këtë lloj standardi.  

Bledar Dervishaj: Vlen të theksohet se kandidatja për shkak se aktualisht punon në ILDKPI 

është një njohëse shume e mirë e procedurave verifikuese të pasurisë, punës, apo konflikt të 

interesave, etj. Ajo prezumohet se i njeh mirë procedurat se ku dhe kur paraqiten formularët, si 

paraqiten, dhe sjelljen institucionale apo praktikën e ILDKPKI-së. Kandidatja ka qenë dhe 

kandidatë për Kryeinspektore e ILDKPI. Ajo në letrën e saj thotë se i jam nënshtruar verifikimit 

në dhjetor (2020), më shumë jo për të vënë në dukje faktin se është vetuar, për t`iu shmnagur 

verifikimit sot nga KED, por ndoshta për shkak të pozicionit që mban kandidatja, mbase ka 

dashur të informojë indirekt KED, për ndonjë një konflikt të mundshëm brenda vet institucionit 

(ILDKPI). Aq sa ky konflikt ka shkuar deri në mospranim letrash nga vetë organi ku ajo punon. 

Mendoj se KED duhet t`i drejtohet me një shkresë ILDKPI, ku t`i kërkojë këtë informacion. A ka 

ardhur formulari në datë 30 Shtator 2021? A është refuzuar formulari, apo jo? Ndoshta përveç 

një përgjigjeje nga ILDKPI mbi këtë fakt, do duhet dhe një ballafaqim/dëgjim me kandidaten.  

Mimoza Arbi : Ne lidhje me relacionin përgatitur nga dy relatorët dhe me diskutimet qe u benë 

këtu unë gjykoj qe kandidatja ka shprehur vullnetin e saj për të dorëzuar dokumentacionin, 

natyrisht edhe për t’iu nënshtruar procesit te kontrollit. Nuk e shikoj si shkak qe kandidatja 

pretendon se do t’i shmanget kontrollit. Duke marre parasysh numrin e  kandidateve si dhe duke 

marre parasysh vetë rendësinë e procesit gjykoj qe ne këtë rast duhet te marre me bonsens 

pikërisht edhe ndonjë mangësi që del gjate shqyrtimit të relatorëve ne lidhje me procedurat e 

ndjekura nga kandidatja, për të mos u përjashtuar nga vazhdimi i mëtejshme i verifikimit.  

 

KED tërhiqet për vendim. Pas diskutimit dhe vendimarrjes për kandidimet e znj. Dhimitrula 

SPIRO me dyer të mbyllura, riftohen të ftuarit dhe mbledhja vijon me relatimet e përgatituara në 

lidhje me kandidimet e z. Sajmir VISHAJ.    

 

Ervin Pupe: Këshilli pasi diskutoj dhe mori vendimin te cilat do t’i shpalli në fund të mbledhjes, 

shtron për diskutim relacionin e përgatitur nga  znj. Xhaferllari dhe znj. Selimi dhe po ashtu nga 

znj.Toro në lidhje me kandidimin e z.Sajmir Visha për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në 

vendin vakant çelur nga Gjykata e Lartë respektivisht të liruar nga znj. Tushe, z.Hoxha dhe 

z.Dizdari. Relacioni është përgatitur respektivisht për vendin vakant të liruar nga znj.Tushe nga 

relatorja Xhaferllari, për vendin vakant të z.Hoxha nga relatorja Selimi dhe për vendin e z. 

Dizdari është përgatitur  nga  relatorja Toro. Po ia kaloj fjalën relatores z.Elona Toro të 

prezantojë relacioinin e përgatitur prej sa në mënyrë të përmbledhur pasi edhe anëtaret janë 

njohur relacionin. Në vijim do vijohet edhe me relacionet e përgatitura nga relatorët e tjerë. Pra 

gjithësej janë tre relacione, për tre vende vakante, që i përkasin një kandidature.  

 

Në lidhje më kandidaturën e z. Sajimir VISHAJ i cili ka kandiduar për gjyqëtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vendin vakant të Gani Dizdarit, relatorja e shortuar Elona Toro relaton 

përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit.  
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Në lidhje më kandidaturën e z. Sajimir VISHAJ i cili ka kandiduar për gjyqëtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vendin vakant të Fatmir Hoxha, relatorja e shortuar Rilinda Selimi relaton 

përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit 

 

Në lidhje me kandidaturën e z. Sajmir VISHAJ i cili ka kandiduar për gjyqëtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vendin vakant të znj. Vitore Tusha, relatorja Marsida Xhaferllari, relaton 

përmbledhtasi relacionin e përgatitur dhe të shpërdarë paraprakisht për të pranishmit 

 

Ervin Pupe : Faleminderoj relatorët për prezantimin e fakteve në rastin konkret dhe e cel 

bisedën për anëtarët dhe të ftuarit për të bërë pyetje, kërkuar sqarime, komente duke rezervuar 

arsyetimin dhe vendimmarrjen në dhomë këshillimi me dyer të mbyllura. 

Ervin Pupe : Pyetje e kam. Kandidati pranon që dokumentacionin e ka të plotë. Deklaratën së 

bashku me dokumentacionin përkatës, ai pretendon se e ka dorëzuar me postë në datë 30.07.2021 

dhe më pas ai thotë se, edhe pse e ka dorrëzuar me postë të plotë dokumentacionin, në datën 

02.08.2021 ai ka shkuar në ILDKPKI për ta dorëzuar atë dorazi, sërisht. A është i vërtet ky fakt ? 

Elona Toro : Po e pranon vete ai.  

Ervin Pupe: Me cfarë poste është dërguar dokumentacioni i plotë dhe a ka dokumentacion 

provues postar ?  

Elona Toro : TNT. Kemi kërkuar dhe mandatin postar.  

Adnand Xholi : A është kërkua dhe a është administruar mandati i postes ? Dhe nëse po cfarë 

date mban mandati postar ? 

Marsida Xhaferllari: Është nisur në 30.07. dhe ka mbërritur në destinacion në 04.08. Muaji 

Korrik 31 ditë. 

Astrit Kalaja : Unë nuk kam ndonjë pyetje. Falenderoj relatorët për relatimin. E kam të qartë 

situatën.  

Genti Xholi : E qartë është situata. Nuk kam pyetje, pjesa tjetër e diskutimit dhe vendimmarrja 

për më vonë .  

Gjon Fusha : Nuk di çfarë të them. Posta këtu, brenda për brenda Tiranës, të zgjasi 4 ditë, me 

duket si absurde . 

Ervin Pupe : Kam një pyetje në lidhje me konstatimin e mangësive në dokumentacion. Cfarë 

kanë konstatuar relatorët në lidhje me këtë fakt.   

Elona Toro : Mungon autorizimi i Salvi Vishaj mos gaboj, njeri nga fëmijët. Ndërsa 2 (dy) fletë 

të deklaratës janë të pa plotësuara . 

Rilinda Selimi : Për saktësi, janë jo vetëm të pa nënshkruara, por të pa plotësuara. Janë bosh.  

Elona Toro : Dhe një autorizim i bashkëshortes Silvanës është i firmosur njëkohësisht dhe nga 

djali i vogël. I njëjti autorizim d.m.th në një fletë ka dy firma.   

Erinda Ballanca:  Unë kam një pyetje. Ka një pretendim nga kandidatoi i cili thotë se ka vajtur 

në ILDKPI në datë 30 Korrik por nuk kam gjetur njeri ne protokoll. Dhe ILDKPI-ja ditë e 
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premte nuk e di si e ka orarin  ndoshta e ka  deri në orën dy. A është bërë ndonjë verifikim lidhur 

me këtë fakt ?  

  

 Elona Toro:  Kandidati ka cituar orën 14.30 të ditës së premte, datë 30 Korrik.  

 

Erinda Ballanca: Përtej çështjes se postimit, sepse të gjithë këtu ngritën dyshime dhe 

pretendime përsa i përket postimit. Edhe tek relatorët ka një pikëpyetje në lidhje me vërtetësinë  

e postimit. Por unë doja ta dija nëse a ka vajtur kandidati vërtet në datën 30 Korrik 2021 në  

ILDKPI-ja, i cili siç e dimë të gjithë ne, është një institucion i blinduar. Nuk hyn dot, ka një 

protokoll. A ka vatur vërtetë kandidati në datën 30 në protokoll të ILDKPI ?   Mangësia tjetër që 

është gjithashtu evidente, është që pretendohet se është dërguar diçka me datë 30 Korrik, kur 

data në deklaratë është shënuar në 31 Korrik, dhe kjo le një pikpyetej.  

 

Ervin Pupe: Ndoshta cështia e datës së shënuar në deklaratë, një ditë më pas se c’pretnedohet se 

është postuar dokumentacioni, pra edhe deklarata, duhet të vlerësohet edhe me fakte të tjera, pasi 

mund të jetë dhe ndonjë lapsus siç pretendon kandidati se ka ndodhur.  

 

Bledar Dervishaj : Ajo që më vjen keq edhe në këtë rast, është fakti se, bëhet rast i përsëritur që 

ekspert profesionist të ligjit ju ndodhin këto gjëra të çuditshme në këtë fazë procedurale, lidhur 

me përllogaritjen e afatit brenda të cilit duhet të paraqiten formularët. Si në rastin e kaluar të 

zonjës Spiro, që u diskutua nga KED-i punonjëse prej vitesh e ILDKPI-së, ashtu dhe avokati i 

nderuar Vishaj, përballen me problematikën e mosrespektimit të afatit! Nuk dua të ngre, as 

dyshime mbi sjelljen e kandidatit dhe as dyshime mbi sjelljen e institucionit që ka për detyrë të 

pranojë këto formularë (ILDKPI). Ndoshta ajo që parashtroi Avokati i Popullit për një verifikim 

shtesë në këtë drejtim, duhet bërë prej KED.  

 

Mimoza Arbri:  Me sa u njoha nga diskutimi i  relatorëve, por dhe nga kërkesat e Avokatit të 

Popullit për verifikim mendoj që është një moment, në këtë rast, për të bërë një verifikim në 

inspektoratin nëse  ka vajtur kandidati për të dorëzuar dokumentet. Dhe nëse është e provuar 

fakti që ai në datën 30 Korrik 2021 i ka dërguar vonesa e mangësisë nuk përben shkak për të 

vendosur ndalimin e kandidimit, sepse vet KED e ka vendosur ne rregulloren e vet në aktet 

nënligjore që mund t’i lere kohe që dhe gjate verifikimit plotësimin e dokumentacionit. Pra 

vetëm verifikimi i datës përben një element në lidhje me respektimin e afatit procedural ligjor. 

 

Ervin Pupe : Faleminderit. Ka ndonjë gjë për të shtuar apo të kalojmë në vendimmarrje ? Mirë 

atëherë. KED tërhiqen në dhomë këshillimi për të marë vendim.   

 

KED tërhiqet për vendim. Pas diskutimit dhe vendimarrjes për kandidimet e z. Sajmir Vishaj me 

dyer të mbyllura, riftohen të ftuarit dhe mbledhja vijon me shpalljen e vendimeve të marra për 

secilin kandidatët, respektivishty sipas vendeve të shhpallura vakant dhe sipas vendit ku kishin 

kandiduar.  

 

Ervin Pupe: KED pasi u kthye nga dhoma e këshillimit, në lidhje me relacionet e paraqitura nga 

relatorët për kandidaturat respektivisht Dhimitrula Spiro, Sajmir Vishaj dhe të Sinan Tafait, sipas 

vendeve të kandidimit, mori këto vendime përkatëse:  

-Lidhur me kandidimin e z.Sinan Tafai i cili ka kandiduar në vendin vakant të lënë nga gjyqtare 

Vitore Tusha dhe Gani Dizdarit , ishte ndalim kandidimi. Vendimi u mor me unanimitet e 

anëtarëve të pranishëm në mbledhje.  
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- Lidhur me kandidimin e znj. Dhimitrula Spiri e cila ka kandiduar respektivisht për vendin 

vakant të ish gjyqtarit Fatmir Hoxha dhe gjyqtares Vitore Tusha, vendimi i marrë nga KED-ja  

në dhomë këshillimi ishte ndalim kandidimi. Vendimi u mor me shumice votash në raportin 7 

pro ndalimit të kandidimit dhe 2 vota kundra ndalimit (pra pro lejimit/vijimit të kandidimit), 

respektivisht në të dyja vendimet.  

-Dhe se fundmi, lidhur me e kandidatit e z. Sajmir Vishaj respektivisht për vendin e Vitore 

Tusha, Fatmir Hoxha dhe Gani Dizdarit, KED vendosi me shumice votash ndalim kandidimi të 

kandidatit Vishaj në të tre vendet e aplikuara prej tij, te hapura nga Gjykata e Lartë për vendet e 

Vitore Tusha, Fatmir Hoxha dhe Gani Dizdarit. Vendimi u mor me shumicë votash në një raport 

8 vota pro ndalimin te kandidimit dhe 1 votë pro lejimit/vijimit të kandidimit. 

Vendimi do të zbardhet në një kohë sa më të shpejt, dhe brenda afateve të përcaktuar në ligj do 

t’ju komunikohet edhe kandidatëve si dhe do të publikohet në faqen zyrtare të KED-ës. 

Kandidati ka të drejt që brenda 5 ditëve nga data e komunikimit të vendimit të arsyetuar t’i 

drejtohet Gjykatës se Apelit Administrativ, nëse ai nuk është dakord me vendimmarrjen për 

shkaqe të parashikuara në ligj. 

 

Ervin PUPE: Kalojmë në pikën e tretë të rendit të ditës. Në adresën e KED-ës ka ardhur një 

kërkesë nga anëtarja e KED-ës znj. Toska. Po e përmbledh përmbajtien e kërkesës. Znj. Toska ka 

shprehur një shqetësim në lidhje me një konflikt interesi të mundshëm, që sipas saj mund të 

ekzistojë përsa i përket detyrës që ajo ka si anëtare e KED dhe dy kandidaturave aktuale, 

respektivisht Vate Stakaj dhe Sandër Beci. Znj. Toska në shkresën e saj parashtron si shkak të 

mundshëm të një konklikti interesi, faktin se një i afërmi i saj, bashkëshorti i motrës, ushtron 

detyrë si specialist i burimeve njerëzore pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), ndërkohë 

që dy kandidatët janë anëtarë të KLP. Znj. Toska kërkon të vlerësohet nëse jemi përpara 

konfliktit të interesit në këtë rast e për pasiojë të japë dorrëheqje nga diskutimi i raporteve dhe 

cdo vendimmarrje me subjekt dy kandidatët, Vate Stakaj dhe Sandër Beci. Unë vlerësoj se i 

afërmi i znj. Toska ushtron detyrën si specialist i burimeve njerëzore pranë KLP por nuk ka 

lidhje varësie me kandidatët, si dhe i afërmi i znj. Toska ka statusin e nëpunësit civil duke i 

dhënën kësisoj pavarësi. Nuk egziston objketivisht mundësi ndikim ndaj anëtarës për 

kandidaturat në fjalë. Në aspektin objektiv, cmoj që nuk ka shkaqë për dorrëheqje. Në aspektin 

subjektiv e çmon vetë zonja Toska. Keni ndonjë mendim. Pavarësisht se ligji ngarkon kryetarin e 

KED ta vlerësojë këtë kërkesë, jeni të lirë të shprehni mendim në lidhje me këtë cështie. 

 

Elsa Toska: Personalisht nuk e ndjej vetën në ndikim për vendimmarrjen. Mgjth cmova ta 

informoj Këshillin lidhur me këtë rrethanë  

  

Ervin Pupe : Në rregull. Atëherë nuk ka vend për t’u pranuar kërkesa e znj. Elsa Toska për 

dorrëheqje.  

 

Ervin Pupe : Si pikë tjerër e rendit të ditës të futet edhe ngritja e strukturës së dekriminalizimit 

pranë KED 2021 dhe caktimi i një personi që do të merret me mbledhjen e informacionit dhe 

informimin për dekriminalizimin. Jeni dakord që me shumicë të cilësuar votash ta fusim në 

rendit të ditës cështien e zgjedhjes së  një përfaqësuesi të KED-ës në strukturën e posaçme të 

dekriminalizimit.  

 

 Në unanimitet anëtaret bien dakord për integrimin e kësaj teme në rendin e ditës. 

 

Ervin Pupe : Pra pranë KED ngrihet struktura e dekriminalizimit. Unë mendoj që të caktojmë 

znj. Aulona Bodo pranë kësaj strukture. Po kështu, propozoj që së bashku me znj. Aulona Bodon 
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të caktojmë edhe z.Miran Kopani, si përfaqësues zëvendësues. Cili është mendimi i juaj ? 

Atëhërë a jeni dakord që znj.Aulona Bodon, këshilltare ligjore pranë Gjykatës se Larte dhe 

strukturë mbështetëse pranë KED që t’ia ngarkojmë detyrën e përfaqësimnit të strukturës së 

dekriminalizimit përvec përfaqësimit në çështjet gjyqësore që do këtë KED-ja e 2021 ? Po kështu 

kështu jeni dakort që z. Miran Kopanin të caktohet pranë kësaj njëhsie, si zëvendësues ?  

 

Në grup anëtaret bien të gjithë dakord . 

 

Adnan Xholi : Këta duhet të kenë certifikatën e sigurisë. Të gjithë e kanë të detyrueshme ta kenë 

certifikatën e sigurisë.  

Ervin Pupe : Po z. Xholi. Të gjithë ju, përvec ndonjërit, e ka plotësuar formularin e sigurisë. 

Nga ana e administrtës së KED janë marrë masat të plotësohet dosja për secilin dhe të dërgohet 

pranë DSIK menjëherë. KED është në pritje vendimmarjeve të DSIK. Aulona Bodo është tashmë 

e pajisur mne certifikatë sigurie 5 vjecare, pra është e aftë të kryeje detyrën e sapo ngarkuar.  

Po kështu në lidhje më vendimet e marra sot për ndalimin e kandidimeve bëj thirrje që vendimet 

të zbardhen brenda kohës së caktuar në ligj, si dhe u bëj thirrje anëtarëvë që shfaqën mendime 

pakice, t’i përgatisin ato sa më shpejt. Do të doja që të koordinohemi dhe t’i kemi ato në një kohë 

sa me të shkurtër.  

Për më tëpër znj. Xhaferrllari ka një shqetësim shumë të drejtë, atë të zbardhjes së proces 

verbaleve të mbledhjeve sa më shpëjtë. Shqetësimi është i drejtë. Mgjth dua të vë në dukje se 

edhe procesi i zbardhjeve të proces verbaleve deri ne publikim, paraqet shumë vështirësi c’ka 

merr kohëne vet, përtej asaj të caktuar në akt normativ. Transkriptimi, përmbledhja, ballafaqimi 

me të gjithë anëtarët, korrigjimi i mundshëm, nënshkimi dhe publimi, ndërkohë që sekretaria 

është e ngarkuar, pasjell objektivisht në vonesa të publikmit të proces verbaleve.   

 

Ervin Pupe: Rendi i ditës u diskutua i plotë në Këshill. Për pasojë e  deklaroj të mbyllur 

mbledhjen. Shumë faleminderit anëtarëve dhe pjesëmarrësve. 

  

  Tiranë më datë 31.08.2021 

 

 

  Mbledhja mbyllet në orën 15.18 
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