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PROCESVERBAL 

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 20.10.2021, ora 15.00 

 

Drejton mbledhjen  - 

 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi  

 

Rendi i Ditës:  

1. Miratimin e formularit të Vetëdeklarimit nga Kandidati për anëtar i Gjykatës Kushtetuese për 

pozicione drejtuese të mbajtura në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit. 

2. Të tjera.” 

Marrin pjesë : 

1. Ervin Pupe (Kryetar)                      

2. Marsida Xhaferllari (zëvendëskryetare)      

3.  Elsa Toska (anëtare)                     

4.  Adnan Xholi  (anëtar)     

5. Elona Toro                                                               (anëtare)       

5.  Genti Xholi (anëtar)    

6.  Rilinda Selimi (anëtare)       

7.  Gjon Fusha (anëtar) 

8. Kleanth Zeka  (anëtar zëvendësues) 

9. Fiona Papajorgji    (anëtare zëvendësuese) 

  

Merr pjesë, si vëzhgues i përhershëm:  

1. Avokati i Popullit, përfaqësuar me autorim nga z. Enio Haxhimihali. 
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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, përfaqësues me autorizim e Presidentit të Republikës. 

2. Mimoza Arbi përfaqësuese nga Kuvendi i Republikës. 

 

Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare, mbështetëse:  

 

1. Aulona Hazbiu, përfaqësuese e EURALIUS 

 

 

HAPET MBLEDHJA NË ORËN 15:10 

 

 

Kryetari Ervin Pupe: Përshëndetje të gjithëve! Çelim mbledhjen e radhës të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi. Paraprakisht po verifikojmë prezencën dhe kuorumin e mbledhjes. 

Rezulton se mbledhja e ka kuorumin për zhvillimin e saj. 

Mbledhja siç jeni vënë në dijeni është bërë me rend dite për të miratuar formularin e 

vetëdeklarimi të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, për pozicionet drejtuese të 

mbajtura, parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit. Ka një projekt të përgatitur 

të formularit, iu është dërguar anëtarëve dhe është marrë mendimin nga to, si dhe është marrë 

mendimi edhe nga misioni Euralius-i, si dhe kanë gjetur pasqyrim në formatin e formularit. Në 

titullimin e këtij formulari, por edhe në përmbajtjen e tij buron detyrimi kur duhet të deklarojë 

personi kandidat në Gjykatë Kushtetuese, se nuk ka pasur poste politike, për këto 10 vitet e fundit, 

gjithmonë duke u referuar tek kushtet e kandidimit. Problematika pse u nxitëm për të bërë një 

formular të tillë, ishte sepse e kishte një farë pamundësie për ta marrë këtë informacion nga 

institucionet të cilat janë private. Ky formular është një mënyrë për të racionuar sa më shumë 

kohën. Një formular i tillë i cili do të shfrytëzohet nga ky Këshill, mund të përfeksionohet nga 

Këshillet e tjerë, e c’ka është më mirë, mund të integrohet edhe në Vendimin nr. 4 të KED, duke e 

ndryshuar këtë në qoftëse do të çmohet e arsyeshme nga këshillat pasues. Gjithashtu, është bërë 

një miks midis propozimit të zj. Xhaferllari dhe asaj që ishte në formatin kryesor përsa i përket 

statutit të partisë, ku do të identifikoheshin edhe pozicionet drejtuese, se cilët janë. Është gjetur 

opsioni i citimit të pozicioneve drejtuese duke i cituar ato, por pa i kufizuar në pozicionet e 

cituara. Tek gërma “H-ja” është futur elementi “Çdo funksionar tjetër i cili kryen detyra apo 

mban post konsiderohet sipas statutit të partisë”, pra ka një referencë gjithësesi tek statuti i 

partisë.  

 

Marsida Xhaferllari: Sygjerimi që bëra unë kishte lidhje me faktin që ligji ka një lloj formulimi 

me referencë tek statuti dhe ku do ta gjejë KED-ja statutin e asaj partie? Megjithatë në versionin 

që juve keni paraqitur, jam shumë dakord të miratohet.  

 

Ervin Pupe: Formulimi është më anilitik kështu, por integron atë që ju thoni dhe atë që ligji 

thotë. Euralius-i shtonte që ky formular të ketë edhe pasoja për kandidatin i cili e nënshkruan, pra 

mund të sjellë pasoja për s’kualifikimin e menjëhershëm në çdo kohë, etj, etj. Domethënë, nga 



3 
 

varianti i parë i propozuar, besoj ato që janë marë parasysh e përzgjedhur të gjithë ç’ka ju keni 

propozuar.  

 

Anëtarët shprehen pro me draftin e formularit të përgatitur 

 

Enio Haxhimihali: Avokati i Popullit pasi është njohur me formularin e vetëdeklarimit, lidhur 

me anën procedurale të miratimit të tij, siç  e kemi shprehur paraprakisht në mbledhjen e KED – 

së, kemi dy rekomandime.  

Rekomandimi i parë ka të bëjë me faktin se detyrimi i kandidatit për t’u pajisur me formular 

përkatës për deklarim, është parashikuar edhe në Rregulloren e KED- së e më konkretisht në 

pikën 20 të Rregullores së KED – së numër 4, datë 12.03.2019, ku parashikohet detyrimi i    

relatorit të pajisë kandidatin me të gjithë formularët përkatës. Për sa më sipër rekomandojmë që 

dhe ky formular vetëdeklarimi të përmendet nominalisht në këtë rregullore të KED – së.  

Rekomandimi i dytë ka të bëjë me Ligjin për partitë politike. Nga dosjet që po na vijnë për 

kandidatët, nuk na është vënë në dispozicion dokumenti që KED – ja i ka drejtuar Gjykatës së 

Tiranës. Në vlerësimin tonë nga ligji 8580 “Për partitë politike”, rezulton se: sipas nenit 9,   

rregjistri i partive politike mbahet në Gjykatën e Shkallës së Parë të Rrethit Tiranë sipas nenit 10,   

dokumentat kryesorë të mbledhjes së anëtarëve themelues të partisë politike (programi, statuti si  

dhe organet drejtuese të saj) duhet të paraqiten në Gjykatë, ndërsa sipas nenit 11c në dokumentat 

për rregjistrimin e partisë politike, përcaktohet detyrimi për paraqitjen në Gjykatë të dokumentave  

për organin udhëheqës dhe ndërtimin e partisë. Nisur nga sa më sipër rezulton se, informacioni në 

se kandidati për anëtar i Gjykatës Kushtetuese ka mbajtur ose jo pozicione drejtuese në partitë 

politike gjatë 10 viteve të fundit përpara datës së kandidimit mund të gjendet dhe pranë Gjykatës 

së Shkalës së Parë të Rrethit Tiranë, ndaj do rekomandonim që përveç formularit të vetëdeklarimit 

që do i jepet kandidatit paralelisht KED – ja t’i kërkojë informacion edhe kësaj Gjykate. 

Faleminderit! 

 

Elsa Toska : E kemi diskutuar që në fillim, po pra. 

 

Marsida Xhaferllari : Kemi marrë vendim 

 

Ervin Pupe: I jemi drejtuar fillimisht gjykatës. Kështu siç e propozoni ju, ju thoni duhet të 

ndryshoni rregulloren numër 4, kështu? Por ne këtë e gjejmë si zgjidhje praktike për të fituar 

kohë. Ndryshimi i Rregullores merr më shumë kohë. Nuk është rasti. 

 

 

Bledar Dervishaj: Unë nuk kam ndonjë koment përveç asaj që jam shprehur me e-mail. 

Parimisht jam dakort me komentet e Euralius – it të cilat përputheshin dhe me komentet dhe 

sugjerimet e anëtares së KED-it zonjës Xhaferrllari, ndërsa sa i takon këtij komentit të ri të 

Avokatit të Popullit lidhur me prekjen ose jo të rregullores, Këshilli e mori këtë iniciativë për 

shkak se sipas procedurave që dikton rregullorja, procedura për verifikimin e këtij kushti ligjor  

(qënien në pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit), ka 

ngecur, dhe kjo jo për faj të Këshillit, por për faj të mungesës së konfirmimeve nga institucionet e 

tjera. Ndaj kjo mund të ishte një zgjidhje, që ky formular burimor, jo burimor, t’i shërbente këtij 

Këshilli (2021) për vendimmarrjet e tij. Pra vetëm këtij organi që ka mandatin deri më 31 Dhjetor 
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2021, dhe për të mos e kthyer këtë rregull të ri në detyrim për të gjithë Këshillat e tjerë dhe 

procedurat e tyre. 

 

 

Elsa Toska : Shumë saktë. Mos ta kthejme në një çështje burimore. E kemi bërë për këtë gjë, për 

këto gjashtë kandidatë që janë tani, dhe pastaj në 2022 KED – i, tjetër le ta shohi gjatë e gjërë 

pastaj. 

 

Rilinda Selimi : Ka të bëjë vetëm për vitin 2021. 

 

Elsa Toska : Po 

 

Adnan Xholi : Po 

 

Ervin Pupe: Është varianti që ky formular të bëhej vetëm për 2021, madje ishte varianti për të 

cilin një pjesë, propozonin që të mos kalonte përmes botimit në fletoren zyrtare, po të ishte thjesht 

një publikim formal në faqen zyrëtare të KED, por gjithsesi linja për t’u botuar në fletoren zyrtare 

ishte linja më e fortë dhe linja më e drejtë. Kështu që po dakort në rregull, atëhere propozohet që 

ky formular do të ketë një kohëzgjatje të kufizuar. 

 

Marsida Xhaferllari : Do vijë KED- ja këtu dhe le ta shfuqizojë, unë them ecim që të 

zhbllokojmë procesin, a ka mundësi ta firmosim edhe sot këtë.  

 

Ervin Pupe: Këshilli mbasi diskutoi përmbajtjen e formatin e formularit vendosi ta miratojë atë 

unanimisht. E konsideroj mbledhjen e mbyllur.  

 

Shumë faleminderit.  

 

Mirë u takofshim! 

  

 

MBLEDHJA MBYLLET NË ORËN 15.26. 

  

 

ANËTARE               ZËVENDËSKRYETARE                     KRYETAR  

   

Elsa TOSKA    Marsida XHAFERLLARI        Ervin PUPE 

    

  

  ANËTAR    ANËTARE                     ANËTAR 

 Genti XHOLI                                  Elona TORO                          Adnan XHOLI 

 

                                  



5 
 

                                       ANËTAR                                            ANËTARE                        

                                    Gjon FUSHA                                   Rilinda SELIMI 

 

               ANËTARE ZËVENDËSUESE                     ANËTAR ZËVENDËSUESE    

                      Fiona PAPAJORGJI                                         Kleanth ZEKA 

                 

SEKRETARE    

Ermelinda KADIU        

Anxhela PRIFTI      

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


