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PROCESVERBAL 

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 18.11.2021, ora 13.14 

 

                                             Drejton mbledhjen   

       z. Ervin Pupe  – Kryetar i Këshillit 

 

Rendi i Ditës: 

1. Njohja e anëtarëve të KED me raportin e dekriminalizimit të përgatitur nga personi i 

autorizuar nga KED dhe me rezultatet e verifikimit të dekriminalizimit për kandidatët, me 

qëllim vlerësimin e miratimin e këtij raporti.  

2. Prezantimi nga anëtarët e KED me raportet e përgatitura për kandidatët Zhaklina PETO, 

Ervin KARAMUÇO dhe Helena PAPA. Pyetje, diskutim dhe vendimmarrje. 

3. Të tjera.” 

Marrin pjesë : 

1. Ervin Pupe  (Kryetar)  

2. Marsida Xhaferllari (zëvendëskryetare) 

3.  Elsa Toska (anëtare) 

4. Gjon Fusha (anëtar) 

5.  Adnan Xholi  (anëtar)  

6.  Elona Toro (anëtare) 

7. Astrit Kalaja (anëtar) 

8.  Genti Xholi (anëtar)  

9.  Rilinda Selimi (anëtare) 

  

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

1. Erinda Ballanca, përfaqësuese e Avokatit të Popullit, si dhe Enio Haxhimihali 

përfaqësues me autorizim i Avokatit të Popullit. 

 

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

115/2016:  

1. Bledar Dervishaj dhe Katrin Treska, përfaqësues me autorizim i Presidentit të 

Republikës. 

 

HAPET MBLEDHJA  NË ORËN 13:14 
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Ervin Pupe : Përshëshëndetje të gjithëve. Po e çelim këtë mbledhje me rendin e ditës i cili ju 

është shpërndarë të gjithëve. Verifikojmë prezencën dhe kuorumin e nevojshëm për të 

zhvilluar mbledhje. Kuorumi është i plotësuar. Do të diskutohen mbi 6 raportet e përgatitura 

nga 2 relatoret për tre kandidatët Zhaklina Peto, Helena Papa dhe Ervin Karamuço. Raportet 

janë të përgatitura sipas vendeve të vakancës së çelura dhe bazuar në shortin e hedhur nga 

KED, respektivisht për vakancën e Vitore Tushës relatore është zonja Marsida Xhaferllari 

dhe për vakancat  e çelura për vendin vakant të Fatmir Hoxhës relatore është zonja Rilinda 

Selimi. Raportet ju janë dërguar brenda afati dhe ju keni pasur mundësi që të njihni me to. 

Por si fillim, KED do të diskutojë dhe aprovojë raportin e dekriminalizimit që është përgatitur 

nga personi i autorizuar nga KED-ja të përpiloj këtë raport. Do të kalojmë pastaj tek relatimet 

për 3 kandidaturat qoftë nga relatorja e shortuar zj. Marsida Xhaferllari dhe zonja Selimi  

edhe më pas do të kemi edhe çështje të tjera. Me lejoni që sa kam fjalën, të miratojmë disa 

nga procesverbalet të përmbledhura, respektivisht procesverbali datë 05.07.2021 dhe 

31.08.2021 

Gjithashtu më evidentoj dhe ndaj me ju të gjithë një shqetësim të përcjellë tek unë nga 

anëtarët e KED-së, përsa i përket tejzgjates së afatit të procesit. Në optikën time theksoj se 

kjo zgjatje nuk ka ardhur si rezultat i funksionimit keq të KED-së, pasi ka marrë  marrë goxha 

kohë mbledhja e informacionit për shkak edhe të vonesës ose neglizhences, së strukturave 

shtetërore apo jo që japin informacionin, e cila ka sjell edhe vonesë në konkludimin e 

verifikimit të kushteve ligjore për kandidatët. Po kështu ka marrë shumë kohë raporti i 

dekriminalizimit i cili ndryshe nga KED-të e tjera në rastin e kësaj KED-je ndryshoj edhe 

procedura e përpilimit te raportit i dekriminalizimit, që e kemi edhe pikën e parë të rendit të 

ditës. Po kështu në një farë mënyrë dua të vlerësoj shumë përpjekjet dhe angazhimin për 

ngarkesën e madhe që  i është dashur ta përballoj stafi mbështetës i KED-së, etj. Tani që jemi 

drejt përfundimit të misionit tonë, do të dëshiroja nga ne anëtarët që të jemi sa më efiçentë 

duke nisur nga kjo mbledhje por, duke qenë gjithmonë të drejtë. Do të doja të jemi 

mirëkuptues me njëri – tjetrin por gjithmonë duke ruajtur elemetin Do të doja të eleminojmë 

marrjen e fjalës pa patur gjë për të thënë, dhe vetëm e vetëm se duhet me fol. Unë uroj punë 

të mbarë të gjithëve dhe e nis me pikën e parë. Njohja e anëtarëve me çështjen e raportit të 

dekriminalizimit i cili është përgatitur nga personi i autorizuar nga ky Këshill. Raporti është 

voluminoz. Hetimi i KED për kandidatët është bërë bazuar në ligjin për Dekriminalizmit i cili 

kushtëzohet paraprakisht në verifikimin e tre komponentëve.  

Së pari i jep mundësi anëtarit, kandidatit që ky të plotësoj  formularin e dekriminalimit dhe 

KED ta bëj këtë publik. Së dyti, sipas informacionit të marrë pranë Drejtorisë së Burgjeve për 

të gjithë kandidatët dhe se treti informacion që merret pranë Zyrës së Gjendjes Civile për të 

verifikuar nëse kandidati ka ndryshuar apo nuk ka ndryshuar identitet. Për cdo indicje 

dyshimi që del nga informacioni i tre komponentëve më lartë, i drejtohemi Prokurorisë së 

Përgjithshme, dhe ku kjo e fundit më pas bën një hetim të thelluar. Fakti është që raporti nuk 

është kufizuar vetëm në këto elementë por ka zhvilluar vetë struktura hetim më të thelluar, 

ezaurues, duke vjelë informacion në prokuritë e çdo shkalle e lloji, gjykata e polici shteti. 

Mendoj që është bërë një punë e mirë dhe e plotë dhe propozoj që ta miratojmë si relacion.  

 

Marsida Xhaferllari : Siç thatë edhe ju unë këtë raport e kam përfshirë në 3-ja relacionet e 

përgatitura për të 3-ja kandidatët për vakancën e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese. Në parim 

më duhet të përsëris shqetësimin që e kam ngritur disa herë në KED-ë që sipas ligjit nr. 

115/2016, procesi i dekriminalizimit duhet të kryhej nga Prokuroria e Përgjithshme brenda 

një afati 30 ditor dhe KED-ja, sipas këtij ligji ka vetëm detyrën e përcjellës së formularëve të 

plotësuar nga kandidatët për dekriminalizimin. Megjithatë si rezultat edhe i vendimeve që 

kemi marrë në këtë organ është përgatitur raporti, jam për pranimin e tij me sugjerimin që kur 

të hartohet raporti vjetor i veprimtarisë së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi kjo 
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problematikë të bëhet prezente. Veçanërisht t’i drejtohet Kuvendit që të marri masa për 

harmonizimin e legjislacionit  në këtë pjesë.   

 

Elsa Toska : Në vijim të kësaj që ju parashtruat dhe zonja Xhaferllari parashtroi, unë jam 

dakort me miratimin e raportit.  

 

Adnan Xholi : U njoha me materialet dhe raportin e përgatitur paraprakisht nga ana e 

strukturës së posaçme e ngritur nga KED-ja. Kam parashtruar sugjerime dhe opinione më 

datë 12 Korrik 2021, pikërisht për t’i paraprirë situatës në të cilën ndodhemi dhe do të 

ndodheshin relatorët dhe këshilltarët përkatës. Nuk dua të kaloj në përsëritje. Procedura e 

kryer nga ana e personit të ngarkuar nga KED-ja, është e plotë. Nuk ka pasur shkaqe të tjera 

përveç verifikimit paraprak që ka bërë Gjendja Civile, Gjendja Gjyqësore, publikimi në faqen 

e internetit, më tepër është bërë edhe hetimi i thelluar pranë institucioneve të tjera, në këto 

kushte, konsiderohet për mendimin tim se KED këtë lloj detyre e ka kryer siç duhet. Ligji i 

Dekriminalizimit nr. 138/2015 në nenin 16/4 parashikon edhe në rastet kur vjen në 

kundërshtim më dispozitat e ligjeve të tjera prevalon ligji nr. 138/2015 dhe kur vjen puna për 

të diskutuar të jetë apo jo  pjesë e raporteve, po them qëndrimi jonë do të jetë kur të jetë 

momenti po është mëse e plotësuar kuadri ligjor, verifikimet e kryera nga ana e relatoreve 

dhe këshilltarëve përkatës dhe s’ka asnjë lloj pengese për të vijuar më tutje.  

 

Astrit Kalaja : Pa dashur të bie në përsëritje. Puna për përgatitjen e raportit është serioze. 

Veprimtaria e përfaqësuesit të angazhuar për këtë punë është e plotë. Kështu që edhe unë jam 

për miratim. 

 

Elona Toro : Edhe unë nuk po them asgjë më shumë. Jam plotësisht dakort me raportin.  

 

Gjon Fusha: Jam dakort për miratimin. 

 

Genti Xholi : Edhe unë e konsideroj në fakt të plotë raportin dhe jam  pro tij. 

 

Rilinda Selimi: Gjithashtu edhe unë jam dakort për miratimin e raportit të Dekriminalizimit. 

Nuk kam gjë tjetër për të shtuar. 

 

Erinda Ballanca : Unë në fakt mendoj që qasja me të cilën është ndeshur KED-ja e këtij viti 

përsa i përket raportit të Dekriminalizimit nuk ka qenë një qasje konstruktive. Nëse 

Prokuroria e Përgjithshme nuk e kishte kompetencë për ta bërë këtë gjë, mund të mos e kishte 

bërë edhe 2 vitet e tjera. Ndryshimi i kësaj procedure e vë këtë KED-ë përpara dy 

problemeve. Problemi i parë ka të bëj me zgjatjen e afatit dhe shtimin e ngarkesës së punës në 

kushtet dhe kapacitet tepër të kufizuara, siç e thatë edhe ju. Kjo do të jetë pjesë e raporti që 

Avokati i Popullit do të bëj, për vëzhgimin që ai kryen në këtë institucion, dhe qëndrimi i 

Avokatit të Popullit pavarësisht vendimmarrjes që ka KED-ja, unë e kuptoj, e vetmja arsye që 

e keni marrë ju këtë vendimmarrje, ka qenë për ta çuar procesin përpara. Prokuroria e 

Përgjithshme nëse e ka bërë një punë pa e pasur kompetencë, mund ta kishte refereruar tek 

organet ligjzbatuese. Dhe doli problem vetëm këtë herë që ne kishim realisht shumë pak kohë 

për të bërë kandidaturat, sepse filluam punë në Korrik këtë vit. Kështu që të them të vërtetën 

nuk e mirëkuptoj qasjen e Prokurorisë në lidhje me këtë çështje. Ne duhet të bëjmë publik, 

KED-ja duhet të bëj publik vendimmarrjen. Gjithashtu ju thatë që raporti i dekriminalizimit 

është publik, nuk e di, nëse rezultati është publik ose jo, nuk e di nëse është publik apo jo dhe 

ku do botohet, nëse është publik. Përsa i përket aspekteve të tjera të karakterit procedurial, 

është evidente që është bërë një punë e lavdërueshme nga ana e këshilltares ligjore 
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përgjegjëse për raporti, ama mbetet problem fakti që disa nga kandidatët kanë pasur periudha 

të gjata qëndrimi jashtë vendit dhe të dhënat në lidhje me këto periudha nuk janë të mundura 

për t’u identifikuar ose ajo nuk ka pasur asnjë mundësi për t’u bërë pjesë e këtij raportit.  

 

Bledar Dervishaj: Lidhur me raportin e Dekriminalizimit, e vërtetë që KED-ja, për aq kohë 

sa ka patur në dispozicion, duhet thënë, ka bërë maksimumin e mundshëm. Edhe të mendosh 

që, e ngarkuar me këtë çështje ka qenë vetëm një këshilltare nga Gjykata e Lartë zj.Aulona 

Bodo. Pavarësisht gjithë numrit të lartë të kandidatëve për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, 

struktura e dekriminalizimit në KED ka arritur që të bëjë atë punë që një strukturë në 

Prokurorinë e Përgjithshme, duhet ta kishte bërë prej kohësh. Është për të ardhur keq që, 

Prokuroria e Përgjthshme ndryshoi qëndrim këtë vit. Pavarësisht se çështja ka të bëjë me 

mungesën e harmonizimit të kërkesave të ligjit nr. 115/2016 me ato të vendimit të Kuvendit 

nr. 17/2016, miratuar në zbatim të ligjit të dekriminalizimit, midis këtyre normave ligjore ka 

një dallim. Edhe këtë vit kjo punë duhet të ishte marrë përsipër sërish nga Prokuroria e 

Përgjithshme. Prokuroria ka aksesin dhe mundësinë që ta kryente shumë më shpejt në kohë 

këtë proces. Edhe për ata kandidatë që kanë jetuar më shumë se 30-ditë jashtë shtetit, do të 

duhet t`i ishte drejtuar me kërkesë për informacion vendeve ku kandidatët kanë jetuar, për të 

pyetur nëse kanë dënime, apo për të komunikuar me Ministrinë e Drejtësisë e cila ka një bazë 

të dhënash që azhornohet çdo vit për të gjithë shtetasit shqiptar që marrin një dënim penal apo 

administrativ jashtë shtetit. Këto të dhëna, azhornohen nga Ministria e Drejtësisë në muajin 

Janar të çdo viti pas informacioneve nga çdo ambasadë e huaj këtu, e cila i përcjell listën e 

personave që kanë marrë ndëshkim në shtetin që ata përfaqësojnë. Unë këtë kisha si 

shqetësim, pastaj për pjesën tjetër, KED ka bërë aq sa ka mundur, për kushtet në të cilat u 

ndodh.    

 

Ervin Pupe : Përsa i përket pyetjes së Avokatit të Popullit nëse ky raport duhet apo jo 

publikuar, mendoj që raporti e gjen veten e tij në çdo relacion të relatorve përkatës lidhur me 

kandidatura. Kështu që në njëfarë mënyre çmoj që konkluzionet e raportit janë të përfshira në 

konkluzionet e relacioneve përkatëse. Nuk shoh ndonjë detyrim për të publikuar raportin. 

Ndërsa vendimin për miratimin e tij, po.  Megjithatë ta diskutojmë edhe këtë pikë. 

 

Adnan Xholi : Formularët e dekriminalizimit janë detyrim publikimi kurse për raportet, në 

praktikën time nuk kam parë të publikohet raporti. Në dijeninë time jo. Vendimmarrje që 

merr institucioni i emërtesës sepse duhet që të kuptohet diçka edhe nëse struktura e 

Prokurorisë së Përgjithshme do të bënte një hetim të thelluar sërisht nuk do të dilte me 

vendim. Por atë relacion që ka bërë struktura përgjegjëse, jemi po ne që do të marrim një 

vendimmarrje përkatëse. Pastaj është tjetër gjë nëse do të publikohet apo jo, dhe mendoj se 

një vendimmarrje po, po raporti paraprak jo nuk duhet të publikohet.  

 

Ervin Pupe: Atëherë për ta mbyllur diskutimin, ju të gjithë u shprehet që jeni dakort për 

raportin, e miratojmë këtë raport?  

 

Dakort të gjithë. 

 

Ervin Pupe : Të kaloj tek pika dy e rendit të ditës. Prezantimi i raporteve të përgatitura. 

Fillimisht fjalën e ka relatori që ka përgatitur relacionet, për vakancën e Vitore Tushës, znj.  

Xhaferllari.  

 

Erinda Ballanca : Kam diçka për procedurë. Këshilltarët ligjor përkatëse duhet të jenë 

prezentë gjatë diskutimit të relacioneve në KED-ë sepse nëse do të ketë ankimime do të jenë 
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ata që do të mbrojnë çështjen. Avokatit i Popullit ka evidentuar faktin se niveli i mbrojtjes 

nga ana e KED-së nuk ka qenë në përputhje me qëndrimet ose mendimin e Këshillit në 

vendimet përkatëse, jo gjithçka parashtrohet. Pra, vendimet janë një përmbledhje e atyre 

gjërave që diskutohen, por shumë elemente të faktit apo diskutimit ata nuk kanë qenë të 

gatshëm të jepnin përgjigjet në kohë në lidhje me procedurën e kryer nga KED-ja. Prandaj do 

doja të vlerësoni që Këshilltarët përkatës që do të shkojnë të mbrojnë çështjen në një 

ankimim eventual po të ketë ankimim, të jenë prezent për të kuptuar më mirë vendimmarrjen 

dhe fazat të ndryshme proceduriale të cilat kryen apo veprimtarinë që ka kryer KED-ja. Na 

është dashur ta bëjmë ne mbrojtjen e veprimtarisë së KED-së më shumë sesa Këshilltarët, të 

cilët do të ishin personat që duhet të mbronin edhe për çështje përtej arsyes, përtej mundësive 

të tyre. Unë mendoj që është e rëndësishme që të jenë.  

 

Ervin Pupe : Çmojmë që këto kategori mbledhjesh ne i kemi konsideruar si mbledhje me 

dyer të mbyllura. Edhe po ju përgjigjem edhe pyetjes përse nuk janë prezent edhe të tjerë të 

ftuar që ne i kemi ftuar në mbledhje të tjera. Për faktin që ligji na kufizon prezencën këtu. 

Ç’ka do të thotë që edhe relatorët nuk mund të ftohen këtu, dhe është një vendim që ne e 

kemi marrë apo jo? Apo nuk është kështu! Megjithatë nëse znj. Xhaferllari e kërkon 

asistencën e këshilltarit ligjor nuk kam asnjë verejtje ta thërrasim përsa kohë ju ta relatoni.  

 

Marsida Xhaferllari : Unë nuk kam asnjë kundërshtim që këshilltari të thirret. Po filloj me 

kandidaturën e zotin Ervin Karamuço, duke marrë për bazë rendin alfabetik me bazë emri. 

Juve ju është paraqitur relacioni me shkrim, për verifikimin e kësaj kandidature dhe unë do tu 

relatoj  në mënyrë të përmbledhur pasi detajet janë në relacion. Relacioni i është komunikuar 

kandidatit dhe është bërë pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Relatorja znj. Marsida Xhaferllari parashtron relatimin për kandidatin Ervin Karamuço për 

vendin vakant të Vitore Tushës, të shpallur nga Gjykata e Lartë.   

 

Ervin Pupe: Shumë faleminderit znj. Xhaferllari. Mendoj që, për efekt praktik të procedojmë 

kështu. T’i jap fjalën edhe relatores tjetër që ka përgatitur raportin për të njejtin kandiat në 

vakancën tjetër, të z. Fatmir Hoxha. Pasi të mbarojnë relatimet lidhur me një kandidaturë, të 

hapim diskutimet, pyetjet nëse ka, dhe pastaj të kalojmë në relatimin e kandidaturës tjetër dhe 

përsëri e njëjta gjë. Në fund farë KED-ja të mblidhet në dhomë këshillimi dhe të marrë 

vendim për të tre kandidaturat së bashku. Jeni dakort të procedojmë kështu?  

Anëtarët : Dakort.  

Ervin Pupe: Ia jap fjalën zonjës Selimi, e cila ka përgatitur relacionin për të njëjtin kandidat 

në kandidimin e tij në vakancën e Fatmir Hoxhës.  

Relatorja Rilinda Selimi parashtron relatimin për kandidatin Ervin Karamuço për vendin 

vakant të shpallur nga Gjykata e Lartë.  Relacion i cili është komunikuar kandidatit dhe është 

bërë pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Ervin Pupe : Faleminderit. Kalojmë tani në fazën e pyetjeve apo shpjegimeve në lidhje me 

kandidatin Ervin Karamuco. Ajo që s’më rezulton nga raporti, i referohem pikës 15, se çfarë 

ka bërë kandidati në vitet 2012-2014. Nga momenti i dorëheqjes nga Avokati i Popullit deri 

në vitin 2014. Si dhe profili juridik dhe ekspertiza në fushë më profilin e gjyqëtarit 

Kushtetues. Nuk arrij të kuptoj fushën e ekspertizës lektuese nga raporti. Nëse relatorët mund 

të na e sqarojnë.  
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Marsida Xhaferllari : Nga të gjitha përvojat më funksionale që ai ka deklaruar, është i 

vërtetë konstatimi juaj, më përjashtim të lektorit me kohë të pjesshme, në Albania University 

Tiranë që ka ai ka kryer për periudhën 2007-2021, nuk kemi të dhëna. 

Elsa Toska : Asnjë pyetje, faleminderit.  

Adnan Xholi : Kisha një sqarim. U parashtrua, se për periudhën Shkurt 2001- qershor 2012 

ka punuar në funksione të ndryshme, këshilltar, Drejtor kabineti, komisioner, dhe se di si 

është përgjigja, plotëson apo jo kriteret sipas nenit 125/4 të Kushtetutës dhe nenit 7a pika 2, 

të ligjit 8577/2000 për vjetërsinë në punë 15 vite, dhe këto lloj eksperienca pune, a janë të 

barazvlefshme sipas parashikimeve te ligjit 152/2013 për nëpunësin civil, e koordinuar me 

VKM 142 dt. 12.03.2014 për nëpunësit e lartë, që në kategorinë e parë, nëpunës civil i nivelit 

të lartë drejtues ka parashikuar në faqen e dytë, emërtim si pozicion ? Nuk e di a përputhen 

ato lloj pozicionesh, jo vetëm për këtë kandidat, por të gjithë kandidatët do ishte mirë të 

kishim një informacion në lidhje me këtë çështje. 

Marsida Xhaferllari : Unë kam ndjekur metodologjinë e relatimit në kuptimin e tregimit të 

fakteve me bindjen e plotë që secili nga anëtarët e KED-së, ligjin duhet ta zbatojë sipas 

bindjes në fakte konkrete të çështjes dhe jam kujdesur, besoj dhe relatorja tjetër, që në faktet 

të jemi të plotë. Unë e thashë pak shkarazi si parashtrim i kandidatit lidhur me unifikimin e, 

ose lidhur me korrespedencën që pozicioni që ai ka kryer në institucionin e Avokatit të 

Popullit në raport me pozicionet e punës që parashikon Kushtetuta dhe ligji. Dhe çfarë thotë 

kandidati për këtë çështje. Thotë, funksioni i emërtesës atipik i ndihmës komisionerit të 

Avokatit të Popullit, është trajtuar gjithmonë me statusin e nëpunësit civil në kategorinë e 

referencës 2B dhe 2A që korrespondojnë me pozicionet drejtor drejtorie dhe Drejtor i 

Drejtorisë së Përgjithshme në Administratën Shtetërore dhe ka dhënë si referenca vendimet e 

Këshillit të Ministrave nr. 726 viti 2000 dhe nr. 500 viti 2003. Prandaj kur bëra relatimin e 

përmblodha, ai jep ose ngre pretendimin që këto pozicione janë të njehsuara, veçanërisht për 

shkak page me pozicionet në administratën publike. Vijon kandidati dhe thotë “...me anë të 

pikës 94, të parashikuara në vendimet e KED-së, 102,103,104,105 të datës, janë në të njëjtën 

datë, 30.07.2019, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka pranuar se pozicioni 

ndihmëskomisionet të Avokatit të Popullit për shkak të natyrës, rëndësisë, dhe llojit të 

detyrave profesionale që ngarkohen, përfshihet në veprimtarinë e juristit në nivelin e lartë të 

administratës publike të parashikuar nga Kushtetuta dhe ligji.” Kjo është situata. 

Astrit Kalaja : Jo, nuk kam. 

Elona Toro: Sa vite ka ndihmëskomisioner dhe drejtues i mekanizmit Kombëtar për 

parandalimin e torturës 

Rilinda Selimi : Përvoja profesionale është me pagesë pa pagesë, gjithsesi si jurist, në 

pozicionin e këshilltarit të kabinetit janë vitet e pasqyruara, janë më shumë se 11 vjet, shkurt 

2001, qershor 2012, të pashkëputura si këshilltar. 

Elona Toro : I kabinetit ? Jo, se e kemi të ndarë me presje, këshilltar kabineti, drejtor 

kabineti, ndihmëskomisioner dhe drejtues, pra nëse flasim për katër profilet, janë 11 vite, 

ndërkohë që mund të jenë pesë në dy të parat, edhe 5 në dy . . .  

Marsida Xhaferllari : Të bëj një ndërhyrje, janë vënë me presje sepse asnjëri prej ketyre 

pozicioneve nuk është i parashikuar shprehimisht, në Kushtetutë apo në ligj. Dhe për shkak 

page janë të njehsuara me njëra-tjetrën. Dhe ai kur ka dhënë shpjegime për nënkomisionerin, 

vlerëson se nëse pranohen këto shpjegime për nënkomisionerin, pra nëse pozicioni i 
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nënkomisionerit, njehsohet me pozicionet e përmendur shprehimisht në ligj, atëhere edhe për 

këshilltar, drejtor kabineti, nuk ka diskutim fare. Pretendimet e kandidatit. 

Rilinda Selimi : Pyetja që u bë ishte në kuptim të kohëzgjatjes për secilën nga këto 

pozicione. Pastaj, pjesa tjetër e cilësimit sesi do të kategorizohen këshilltari, qoftë edhe në 

kuptim të ndalimit, kjo është diskutim tjetër. Edhe është i hapur normalisht.  

Marsida Xhaferllari : Referuar librezës së punës, pranë Avokatit të Popullit ka filluar në 1 

Shkurt 2001, në detyrën e këshilltarit;  në 6 Qershor 2001, pra pas 4 muajve, është emëruar në 

detyrën e ndihmëskomisionerit. Dhe në 3 Janar 2012 në detyrën e drejtorit të kabinetit. Pra, 

detyrën e nënkomisionerit e ka ushtruar më shumë se 10 vjet. 

Gjon Fusha: Jo nuk kam pyetje. 

Genti Xholi : Jam i qartë, nuk kam pyetje. 

Erinda Ballanca : Atëhere, pyetja e parë që unë kisha ishte me karakter procedural, a është 

komunikuar relacioni? Dhe a ka bërë apo jo prapësime, komunikime, në lidhje me relacionin, 

të tjera, të cilat ne nuk i kemi, nëse ka ?   

Marsida Xhaferllari : I janë njoftuar kandidatit relacionet, në datën 12 Nëntor 2021. Në 

datën 16 Nëntor, kandidati ka sjellë shpjegimet, me email, dhe ngre pretendime shtesë, një 

fletë, dy faqe, që domethënë në mënyrë të përmbledhur shpjegon, situatën sipas tij, dhe ngre 

pretendimin që ai e përmbush edhe kushtin mospasjes së funksioneve politike, pra nuk kam 

ushtruar thotë pozicionin e këshilltarit pranë presidentit;  nuk përbën funksion politik dhe jep 

shpjegime edhe për përvojën profesionale për pozicionin e ndihmëskomisionerit.  

Erinda Ballanca : Po për rastin tjetër të kandidimit të tij është njësoj ?  

Rilinda Selimi - Në datë 15 Nëntor ka shprehur dakortësinë në konstatime dhe sasinë e 

dokumentacionit . 

Erinda Ballanca : A e ka deklaruar vetë kandidati rastin e këtij hetimi penal në formularin e 

tij të dekriminalizimit?  

Marsida Xhaferllari : Në parantezë, më duhet të shpjegoj, se sipas ligjit për 

dekriminalizimin është detyrim për t’u deklaruar, si e dhënë, rastet kur në territorin e RSh, 

ose jashtë territorit të RSH, është dhënë një vendim apo një urdhër, nga një autoritet gjyqësor 

apo i Prokurorisë, që prek lirinë personale, thënë me fjalë të zakonshme, bëhet fjalë për raste 

izolimi, arrest me burg apo dënim penal me burgim. Për rastet e procedimeve penale të 

filluara dhe të pasuksesshme, nuk është detyrim me ligj, që të deklarojë. Sa i takon rastit në 

fjalë, nuk e ka deklaruar. Besoj me këtë arsyetim, dhe nuk i kemi kërkuar shpjegime 

meqenëse nuk ishte kërkesë nga ligji.  

Rilinda Selimi : Për sqarim, vetë formulari i miratuar ka mënyrën sesi është konceptuar, por 

referuar këtyre koncepteve që jep ligji. Dhe në situatë të tillë, në momentin që nuk ka masë 

sigurimi apo dënim penal, vetë formulari nuk ka rubrika të tilla që dhe të duash ta vendosësh.  

Erinda Ballanca : Pra, ai nuk ka dhënë asnjë qëndrim të tij në lidhje me këtë rast. Kjo është 

edhe pyetja tjetër.  

Marsida Xhaferllari : Jo, ka dhënë shpjegime. Sepse, përgjatë procedurës së verifikimit, me 

marrjen e kësaj të dhëne ne ia kemi komunikuar si gjetje, që lidhet me integritetin. Dhe i 

kemi thënë nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, na ka ardhur ky 
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informacion, që ne vlerësojmë, që në këtë fazë ka lidhje me vlerësimin e integritetit. Ju lutem, 

jepni shpjegime. Dhe ai ka thënë “Po, jam në dijeni të kësaj”. Ka sjellë në vëmendje që ky 

procedim penal është i pushuar nga prokurori dhe evidenton faktin që kallëzuesi, dhe 

konkretisht Avokati i Popullit nuk ka paraqitur më pas ankim ndaj këtij vendimi pushimi, 

duke më çliruar përfundimisht nga kjo barrë e padrejtë. 

Bledar Dervishaj : Unë vetëm një pyetje kam. Pozicioni si këshilltar i jashtëm i Presidentit, 

është reflektuar në librezën e punës? 

Marsida Xhaferllari : Në librezën e punës nuk ka një fakt të tillë, ndërsa ai në shpjegimet e 

tij që ka sjellë, pasi është njohur me relacionin, ka parashtruar lidhur me këtë çështje 

“Dëshiroj të theksoj se detyra ime si këshilltar i jashtëm, nuk ka qenë punësim por angazhim 

me karakter honorifik. Nisur nga nevoja e ekspertizës profesionale, dhe për shkak të 

njohurive të mia si pedagog në fushën e së drejtës. Marrëdhëniet e mia me zyrën e Presidentit 

të Republikës kanë qenë vullnetare pa pagesë dhe pa një kontratë punësimi qoftë dhe me kohë 

të pjesshme ku të shpreheshin qartë të drejtat dhe detyrimet e këtij angazhimi. Përpos kësaj, 

këshilltari i jashtëm nuk ka figuruar asnjëherë i përfshirë në strukturën organizative të 

kabinetit të presidentit të Republikës.”  

Ervin Pupe : Atëhere, ta konsiderojmë të ezauruar çështjen e pyetjeve dhe sqarimeve lidhur 

me relatimin që na bënë të dy relatorët, mbi kandidaturën e Ervin Karamuços. E 

konsiderojmë të ezauruar. I jap fjalën zonjës Marsida Xhaferllari që të vijojë me kandidaturën 

tjetër në garë, znj. Helena Papa. 

Marsida Xhaferllari : Edhe me znj. Helena Papa, është ndjekur e njëjta metodologji 

verifikimi, e njëjta procedurë, të njëjtat kritere. Relacion i cili është komunikuar kandidates 

dhe është bërë pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Relatorja Znj. Marsida Xhaferllari, parashtron relatimin për kandidaten Helena Papa për 

vendin vakant të Vitore Tushës të shpallur nga Gjykata e Lartë.  

 

Ervin Pupe : Shumë faleminderit zonja Xhaferllari. Ja kaloj fjalën relatorit tjetër zonjës  

Selimit për prezantimin e relacionit të kandiatës Helena Papa, që ka kandiduar në vendin 

vakant të Fatmir Hoxhës.  

Rilinda Selimi : Për mua fokusi në këtë rast te kandidati ka të bëjë me përvojën profesionale 

dhe situatën e vlefshmërisë së akteve për të provuar përvojën profesionale me këtë lloj kriteri 

që përcakton Kushtetuta si dhe ligji për Organizimin e Gjykatës Kushtetuese. Në datën 27 

Korrik 2021, nuk ka sjellë shpjegime për pyetjen sesi e konsideron përvojën profesionale 

Relacion i cili është komunikuar kandidatit dhe është bërë pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Relatorja Znj. Rilinda Selimi, parashtron relatimin për kandidaten Helena Papa për vendin 

vakant të shpallur nga Gjykata e Lartë.  

 

Ervin Pupe : Faleminderit. Kalojmë tani në fazën e pyetjeve dhe sqarimeve në lidhje me 

relatimin e fakteve për kandiddaten.  

Elsa Toska : Nuk kam asgjë për të shtuar.  

Adnan Xholi : E njëjta pyetje ngelet edhe për kandidaten në lidhje me periudhën e vjetërsisë 

sipas nenit 7/a, pika 2 të ligjit 8577 i 2000, në ndryshim nga kandidati tjetër që e paska 

eksperiencën brenda territorit te RSH, këtu kemi edhe disa eksperienca që i ka paraqitur nga 
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disa institucione jashtë shteti ose institucione ndërkombëtare, dhe si do bëhet klasifikimi. A 

jemi ne kompetent apo do të duhet t’i drejtohemi departamentit të administratës publike të na 

bëjë një farë konvertimi, pra, a përfshihen në këto lloj kriteresh këto pozicione pune që ka 

mbajtur, apo ta bëjmë ne interpretimin ? 

Astrit Kalaja : Nuk dua të bie në përsëritje me aq sa u tha. 

Elona Toro : Unë vetëm një moment të vogël që vura re nga përvoja ; kërkuese ligjore pranë 

Kryetarit të dhomës së Kolegjit Penal apo kërkuese ligjore pranë zyrës së regjistruesit të 

kancelarit së Gjykatës. Pra, këto kanë qenë vullnetare edhe këto, apo jo vullnetare, kanë qenë 

me pagesë. Del gjë, apo mos dalë si këshilltari i Presidentit që është vullnetar, edhe dalim në 

një situatë tjetër.  

Marsida Xhaferllari : Kam përshtypjen që do ketë qenë nga këto intershipet. 

Rilinda Selimi : Intership gjatë masterit të dytë. 

Elsa Toska : Që i bie me pagesë apo pa pagesë ? 

(ndërhyn Erinda Ballanca) : Në fakt Avokati i Popullit mban qëndrimin që duhet të jenë 

gjithmonë me pagesë. 

Elona Toro : Edhe një pyetje tjetër. Meqenëse pasi ka shkruar relacionin dhe është treguar e 

gatshme për të noterizuar ose për ta bërë apostil, në lidhje me momentin e kërkueses ligjore 

pranë kryetarit të Dhomës së Kolegjit Penal, në lidhje me eksperiencën e punës mos ka dhënë 

ndonjë përgjigje tjetër? 

Marsida Xhaferllari : Shprehimisht sipas saj, ta fillojmë nga pyetja e dytë meqë është më e 

thjeshtë, thotë “Unë jam angazhuar duke kontaktuar edhe autoritetet përkatëse si Ministria e 

Drejtësisë, në Madrid, Spanjë, Gjykatën e Apelit në Kolmar Francë, Këshillin Rajonal në 

Frankfurt Gjermani, Këshillin e Europës në Strasburg, etj. Për t’u informuar mbi procedurat 

e përshtatshme për legalizim të dokumenteve në lidhje me marrëdhënien e punës. Nga 

përgjigjet që kam marrë, këto institucione nuk kanë marrë ndonjë procedurë të veçantë 

legalizimi, për këto dokumenta. Për rrjedhojë në respekt të kërkesave të ligjit, i jam referuar 

procedurave të përkthimit dhe noterizimit që ndiqet në Shqipëri për dokumente të tilla. 

Gjithsesi dua t’ju siguroj për bashkëpunimin maksimal me ju, KED-në, dhe gadishmërinë 

time për të ndjekur për aqsa është në mundësitë e mia, çdo sygjerim nga ana juaj. Përsa më 

sipër lutëm që ky sqarim të merret në konsideratë, për raportin përfundimtar ”...Për shëmbull 

është vërtetimi i lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës, që është firmosur nga Drejtori 

i Divizionit të Shërbimeve të Gjykatës, dhe thotë “...në cilësinë time si Drejtor i këtij 

Divizioni, kam pasur mundësi të punoj ngushtësisht me zonjën Helena Papa, e cila ka 

mbajtur pozicionin e intern-it, pra intershipit, nga 01 Tetori 2007, deri 31 Mars 2008.” 

Ervin Pupe : Elona, u qartësove për pyetjen ? 

Elona Toro : Po. 

Genti Xholi : Pas kësaj a ka pasur më komunikim apo diskutimit të legalizimit apo jo ku ky 

kandidat thotë që “. . . megjithatë unë jam i gatshëm . . .”, a ka akt tjetër ku t’i kërkohet 

plotësim ? A ka komunikim pas kërkesës ?  

Marsida Xhaferllari: Atëhere, me kandidaten në fjalë, menjëherë, sapo është analizuar 

kërkesa që ajo ka bërë, pra bëhet fjalë në korrik dhe në gusht, sapo u konstatua deklarimi i 
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saj, për përvojën profesionale, u ballafaqua me aktet dhe u vu re që aktet në atë fazë ishin 

paraqitur në gjuhë të huaj dhe menjëherë në periudhën gusht, i është bërë kjo kërkesë nga 

KED-ja. : Së pari, na shpjego në vlerësimin tënd - i është thënë - këto pozicione që ti ke kryer 

si njehsohen me llojet e pozicioneve që kërkon ky vendi, sipas Kushtetutës dhe ligjit. Dhe e 

dyta, ke sjellë dokumenta në gjuhën e huaj duke provuar këtë përvojë profesionale. Ju lutem, 

na sillni, dokumentet e përkthyera dhe të legalizuara sipas kërkesës së ligjit në Shqipëri. I 

është përgjigjur me email, dhe ka thënë “...unë erdha në zyrën tuaj, ju kam sjellë të gjitha 

dokumentat e kërkuar”, kaq. Dhe dokumentat e kërkuara janë të paraqitura të përkthyera në 

gjuhën shqipe dhe të noterizuara nga noteri këtu. Ishte e panevojshme të bënim prapë 

komunikim. I është çuar relacioni dhe kur i është çuar relacioni, ka parë shënimin aty, të 

palegalizuara. Edhe kandidates në fjalë i është çuar njoftimi i relacionit në të njëjtën datë me 

kandidatin tjetër, në 12, dhe në 16 Nëntor, ka kthyer përgjigje dhe ka thënë këto që jua 

lexova. Dhe nuk thotë më jepni kohë, thotë mbetem e hapur të bashkëpunoj me ju. Ju më 

jepni sugjerime, dhe unë i përmbush. Tani në vlerësimin e KED-së, nëse mendoni se i duhen 

sugjerime, dhe po t’i përmbushi, e hapur mbetem edhe unë.  

Erinda Ballanca: Unë jam e qartë. Pyetja e vetme që kam për ta mshuar dhe të mbetët në 

procesverbal, është që deri në ditën e sotme nuk ka pasur shpjegime të tjera në lidhje me 

përputhshmërinë e detyrave të kryera me kriteret e përcaktuara nga ligji ? A ka ardhur ndonjë 

gjë deri tani? Po,po ka, sepse në gjykimin tim në momentin që është dërguar relacioni kanë të 

drejtë që të paraqesin përsëri shpjegime, qëndrime, në lidhje me relacionin. Këto i them sepse 

kanë qënë gjithmonë pjesë të proceseve gjyqësore, momentet e komunikimit, sepse këto janë 

pjesë e procesit në tërësi, domethënë, vlërësimi i dokumentave pastaj është pjesë e KED-së. 

Më tepër është për të evidentuar qartë përtej çdo dyshimi, qe pala e ka pasur mundësinë për 

t’u shprehur dhe, më shumë se njëherë.  

Marsida Xhaferllari : Relacioni i është komunikuar kandidates në datën 12 Nëntor dhe në 

këtë njoftim me relacionin, i është bërë e ditur që mbledhja e KED-së, për shqyrtimin e 

relacionit, për shqyrtimin e kandidaturës së saj, ishte caktuar nga kryetari në datë 18 Nëntor 

2021, ora 13:00. Dhe në përgjigje të këtij njoftimi për relacionin, kandidatja është përgjigjur 

në datën 16 Nëntor të vitit 2021, pra pas 4 ditëve. Nuk ka kërkuar kohë me këtë email, por ka 

thënë, edhe njëherë e përsëris-dua t’ju siguroj bashkëpunim maksimal dhe gadishmërinë time 

për të ndjekur, për aq sa është e mundur, në mundësitë e mia, çdo sugjerim nga ana juaj. Në 

përgjigje të këtij emaili që ka dërguar kandidatja, ne i jemi drejtuar sërish në datën 17, të 

nesërmen, së pari konfirmoj marrjen e emailit, së dyti ju bëj me dije se shpjegimet e dërguara 

nga ana juaj do të bëhen pjesë e dosjes dhe do të jenë pjesë e vlerësimit nga ana e KED-së në 

lidhje me kandidaturën tuaj. Faleminderit për bashkëpunimin.  

Bledar Dervishaj : Unë do bëj komente por dhe pyetje dhe pastaj ju diskutoni në dhomë 

këshillimi mënyrën e procedimit që të mos zgjatemi këtu. Mbi këtë kandidate, e para gjë, që 

KED duhet të shohë me vëmendje është raporti apo dhe deklarimi që ka bërë kandidati për 

ILDKPKI-në. Raporti i ILDKPKI-së, konstaton se kandidati nuk është në konflikt interesi. 

Por në deklarimin e kandidatit dhe në raportin e ILDKPI-së, a janë përfshirë në vlerësim  

çështjet e dhënies së ekspertizës prej kandidates, gjatë periudhës që ajo ushtron detyrën si 

Drejtore e Kabinetit të Kryetarit të KLGJ-së? Dhe nëse po, a ka këtu një mospërputhje apo 

pengesë ligjore mes detyrës që ushtron dhe  ekspertizës së dhënë? Disa nga institucionet 

përfituese të kësaj ekspertize janë, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë etj. Kjo 

është një çështje që mendoj se KED duhet ta vlerësojë e fokusohet në pjesën e mbyllur të 

mbledhjes (dhomën e këshillimit). Pra nëse ndodhet kandidati përballë një situatë hipotetike 

të mundshme të konfliktit të interesit? Në përvojën profesionale që pasqyrohet në relacion, 

evidentohet se kandidati ka realizuar dhe ekspertizë të jashtme, dhe duket sikur kandidati ka 
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pasur shumë kohë në dispozicion për t’u marrë edhe me ekspertizë të jashtme, ndërkombëtare 

dhe vendase.  

Marsida Xhaferllari : Shqetësimi juaj është a ka patur kohë apo shqetësimi juaj është që ajo 

ka kryer funksione që konfliktojnë me njëra tjetrën ?  

Bledar Dervishaj : Unë jam vetë këshilltar i Presidentit, po s’kam kohë të jap ekspertiza. 

Megjithatë për t’iu ritkthyer pyetjes suaj, evidentoj se për shkak të përmbushjes së kushteve 

dhe kritereve të ligjit që duhet të plotësojë një kandidat për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, 

shqetësimi ka të bëjë me faktin që KED duhet të vlerësojë nëse kemi të bëjmë me një situatë 

të konfliktit të interesit, të paktën në dukje? Kjo lidhet edhe me pyetjen tonë shtesë për KED-

in, për të verifikuar edhe faktin kush e ka miratuar raportin e ILDKPKI-së për këtë 

kandidate? autoriteti me të cilën kanë patur dhe një marrëdhënie pune me njëra- tjetrën. Nga 

relacioni del që kandidati ka punuar si Dejtuese në Kabinetin e ish-kryeinspektorit të ILDKP-

së dhe po në atë kohë dhe kryeinspektorja sot, ka qenë këshilltare e kabinetit të 

kryeinspektorit të kohës. A kemi këtu një situatë të tillë ku kryeinspektorja është në situatë të 

pamundësisë ligjore për të bërë vlerësimin e kandidates? Pra, unë e evidentoj këtë si tezë 

diskutimi e vlerësimi për KED-in, sepse këtu po verifikohen kandidatë për gjyqtar të 

Gjykatës Kushtetuese. Nuk po flitet për plotësimin e një pozicioni të ulët në Administratën 

Publike. Çështje tjetër e nevojshme për diskutim nga ana juaj, lidhet me njehsimin e gjithë 

pozicioneve të punës të mbajtura dhe kohën e ushtrimit të tyre, në raport me kërkesat që 

dikton Kushtetuta dhe ligji për t`u plotësuar  (të paktën 15 vjet përvojë pune si jurist i nivelit 

të lartë, me ekspertize profesionale të lartë, në fushën e të drejtave të njeriut).  

Marsida Xhaferllari: Duke kaluar shpjegimet e dhëna nga përfaqësuesi i presidentit, që 

lidhen me vlerësimin, sa i takon pyetjes, se kush ja ka bërë aktin e verifikimit të pasurisë në 

ILDKPKI, aktet janë paraqitur në institucion zyrtarisht, nga institucioni me vulë nënshkruar 

nga titullari. Tani ne e dimë, nga përvoja që nuk besoj unë që do jetë ulur vetë titullari dhe të 

ketë kontrolluar, monitoruar rastin e, dosjen e kandidates në fjalë. Nga ana tjetër, nuk ka të 

dhëna që na dalin neve në dosje për atë lloj marrëdhënie midis kandidates dhe titullares që 

është aktualisht në funksionin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, marrëdhënie të tilla që kemi 

dyshime për konfliktin e interesit dhe duheshin verifikuar përpara kësaj mbledhjeje. Dhe këtu 

më duhet të shtoj tjetrën, që kandidatja e ka ushtruar pozicionin, funksionin, e drejtores së 

kabinetit në një kohë që ILDKPKI-ja kishte një titullar të ndryshëm nga ai që është sot. 

Gjithsesi kjo do jetë pjesë e vlerësimit e të diskutimit të KED-it.  

Bledar Dervishaj : Unë citova për marrëdhënien këshilltare - drejtore e kabinetit. Unë flas 

nga të dhënat që rezultojnë në relacion, që lidhet me marrëdhënien e tyre të punës që kanë 

ushtruar në të njëjtën kohë në ILDKPI. Ne duhet t’i evidentojmë këto fakte për KED-in, të 

citojmë edhe ato që na ka thënë komisioni i Venecias në raportin e 2020, që kur bëhet fjalë 

për verifikimin e kandidatit për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese, verifikimi dhe filtrimi i tyre 

do të realizohet me të njëjtat kushte e kritere që përdoren dhe në procesin vetting, dhe me 

vendim përfundimtar të formës së prerë. Pra, kjo do të thotë se, nuk duhet të shmangim asnjë 

të dhënë, asnjë kriter. Unë i’a evidentoj KED-it, si tezë diskutimi për aq sa ne kjo mënyrë 

procedimi për faktet që janë në relacion, por edhe që janë të njohura botërisht na bën 

përshtypje. Dhe kjo situatë lidhet edhe me një tjetër shqetësim që e kemi ngritur mbledhje më 

parë (mbledhja e datës 31.8.2021), ku u skualifikua nga gara një tjetër kandidat (funksionar i 

ILDKPI-së) për shkak të mos pranimit të dokumentacionit nga vet ILDKPI. Ne kemi ngritur 

shqetësimin se a mos ekzistonte një konflikt brenda institucionit të ILDKPKI-së?, që ka 

arritur deri tek mospranimi i letrave të kandidatit. Këtë shqetësim në atë mbledhje nuk e kam 

ngritur kot, sepse e dimë, e dini të gjithë situatën. Prandaj e ngre këtë si tezë shqetësuese që të 
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bëhet pjesë e diskutimit dhe vlerësimit tuaj në dhomë këshillimi. Pastaj, vendimmarrja është 

dhe ngelet e KED-it. 

Ervin Pupe : Mesa di unë, titullari aktual i institucionit të ILDKPKI-së, dhe kandidati, kanë 

qenë të dy kandidat konkurentë për postin e kryetarit të ILDKPKI-së, fakt ky që në 

përceptimin tim zbeh dyshimin e ngritur nga përfaqësuesi i Presidencës. Megjithatë, ne do të 

diskutojmë mbi këtë fakt edhe në dhomën e këshillimit. Duke konsideruar relatimin dhe fazën 

e pyetjeve për kandidaturën e znj. Helena Papa të ezauruar, po i jap fjalën prap zonjës 

Xhaferllari si relatore e shortuar për të na prezantuar relacionin e kandidatit të fundit, zonjës 

Zhaklina Peto.  

Relatorja Znj. Marsida Xhaferllari parashtron relatimin për kandidaten Zhaklina Peto për 

vendin vakant të Vitore Tushës, shpallur nga Gjykata e Lartë. Relacion i cili është 

komunikuar kandidatit dhe është bërë pjesë e dosjes përkatëse 

Ervin Pupe: Ia kaloj fjalën zonjës Selimi për pjesën e saj të relatimit.  

Relatorja Znj. Rilinda Selimi parashtron relatimin për kandidaten Zhaklina Peto për vendin 

vakant të Fatmir Hoxha, të shpallur nga Gjykata e Lartë. Relacion i cili është komunikuar 

kandidatit dhe është bërë pjesë e dosjes përkatëse 

Ervin Pupe : Faleminderit zonja Selimi. Atëherë çelim fazën e pyetjeve dhe shpejegimeve 

duke ia dhënë fjalën zonjës Toska. (ndërhyn zonja Selimi )  

Rilinda Selimi : Gjithashtu në vijim të pyetjeve që janë bërë për kandidatët e tjerë, ka marrë 

dijeni edhe ky kandidat dhe nuk ka shpjegime të tjera shtesë nga ato që janë në relacion.  

Elsa Toska : Në fakt relacionet na kanë ardhur, na kanë ardhur shumë të sakta, kemi pasur 

kohën mjaftueshëm për t’i parë, për ti lexuar. Nëse ndonjëri nga ne do të kishte, pyetje ose 

verifikime, të dosjes, pra nga ana faktike, të materialeve të cilat janë referuar në relacion, 

kushdo nga ne mund të vinte pranë KED-së, dhe të shikonte edhe dosjen, kështu që unë edhe 

në këtë rast, përsëri nuk kam pyetje. Se në fakt kandidatja siç u tha dhe nga relatorja, ka 

aplikuar edhe në vakanca të mëparshme, kështu që dhe vendimet kanë qenë online, vendimet 

i kemi tërhequr i kemi me vete, i kemi lexuar me kujdes, as në këtë rast nuk kam ndonjë 

pyetje. Pastaj përsa i përket diskutimeve patjetër që diskutimet ngelen në dhomë këshillimi.  

Adnan Xholi : Jo, nuk kam nevojë për ndonjë sqarim, vetëm nëse ka ndonjë përgjigjë me 

email, do kërkoja ndonjë verifikim, dhe në këto momente nëse ka bërë ndonjë shtjellim tjetër.  

Astrit Kalaja : Nuk kam pyetje. 

Elona Toro : Po, në pamje të parë më vjen shpejt e shpejt një mendim, a është çështje e 

gjykuar. Meqenëse kemi dy raste të gjykuara më parë. Dy vendimmarrje. Kuptoj që nuk është 

i njëjti objekt, por në pamje të parë, më vjen kjo ndërmend. A është çështje e gjykuar. Ajo që 

doja të dija përsëri është nëse ILDKPKI-ja, në relacionet e mëparshme, ka sjellë të njëjtin 

qëndrim apo ka ndryshuar qëndrimin, me këtë të sotmin që kemi në shqyrtim. Dhe nëse, ka 

qëndrim të ndryshëm, kur është i njëjtë ok, është hetim i thelluar, që ka mbajtur KED-i. Dhe 

nëse ka qëndrim të ndryshëm, si është riparuar le të themi ky qëndrim i ILDKPKI-së, me akte 

të reja apo jo. Ose nuk e di , jam e qartë apo jo.  

Marsida Xhaferllari : Përsa i takon çështjes gjë e gjykuar apo jo, unë besoj që duhet të jetë 

pjesë e diskutimit të KED-it. Gjithsesi ju kujtoj që ne këtë çështje e kemi diskutuar në këtë 

perspektivë, në parim, jo për kandidatin në fjalë. Unë jam e idesë që këtu është për t’u 
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diskutuar a është bërë akti administrativ i pakundërshtueshëm. Megjithatë ta lëmë këtë për 

kohën e diskutimit në vendimmarrje. Lidhur me qëndrimin që ka mbajtur ILDKPKI-ja. 

Raporti i parë për kandidimet që kandidatja ka bërë në vitin 2019, ka dalë me rezultate të 

pasuksesshme, pra që nuk e kalon. Raporti i ILDKPKI-së, për vitin 2020, ka ardhur me 

përgjigjen që e kalon, në mënyrë të suksesshme. KED-ja në vitin 2020, ka pasur komunikim 

me ILDKPKI-në, dhe të gjitha këto fakte gjejnë pasqyrim në arsyetimin e vendimeve të 

KED-së, të dhëna në vitin 2020. Dhe kanë pasur komunikim, dhe është shpjeguar aty situata 

që ILDKPKI-ja, vepron sipas deklarimeve që bën kandidati. Pra në njëfarë mënyre 

ILDKPKI-ja, ka thënë që ne i kemi dhënë deklaratën, ajo e ka plotësuar në 2019, megjithatë 

ju ftoj të lexoni vendimin e 2020. Në këtë situatë, unë me asistenten e këshilltarit ligjor 

vlerësuam që nuk kishte më vend të komunikonim prapë me ILDKPKI-në, se do merrnim të 

njëjtën përgjigje që ka marrë KED-ja në vitin 2020. Pra është një çështje që aktet janë të plota 

për vlerësimin, për përcaktimin e fakteve, secili nga ne ka nevojë të jetë i qartë për 

përcaktimin e fakteve dhe për mënyrën sesi duhet zbatuar ligji në rastin e kësaj kandidate.  

Ervin Pupe : Desha të shtoja që po parimisht e kemi diskutuar situatën e raporteve të 

përsërtitura të KED me të njëjtët kandidatë dhe besoj që dhamë disa përgjigje. Ndër të tjera 

folëm egzistencën e shkaqeve që kanë sjellë edhe vendimmarrje. Evidentimin e tyre si nevojë 

për një vendimmarrje ndryshe, në rast të konstatimit të shërimit, pasi shkaqet mund të jenë 

edhe të natyrës shëruese, si psh., siç kohëzgjatjen e punës, mosha, etj që janë shkaqe që 

shërohen, riparohen. Nëse në rastin konkret, evidentimi i shkakut që njihet dhe ka qënë 

pengues për kandidaten, gjatë komunikimi me kandidaten është shëruar dhe relatimit a është 

zhdukur, pra shëruar ? Këtë ne do të diskutojmë më pas në dhomë këshillimi.  

Gjon Fusha : Jo, nuk kam pyetje.  

Genti Xholi : Jo, thjesht a janë administruar këto vendimet e mëparshme për të qenë pjesë e 

dosjes aktuale ? 

Marsida Xhaferllari : Po. I janë bërë me dije kandidates dhe i është thënë kandidates me 

email. Në arkivin e KED-së, janë çuar vendimet e KED-së, dhe të gjitha vendimet gjyqësore 

që janë dhënë. Ajo ka thënë unë i di këto, ka dhënë dhe shpjegimet e veta, i keni te paragrafi 

44, shpjegimet e plota. Dhe relacioni, i është njoftuar në të njëjtën datë, në datën 12, duke i 

thënë që relacioni do shqyrtohet në datën 18 dhe nuk ka kthyer përgjigje për relacion.  

Erinda Ballanca : Unë e kam një pyetje me procedurën, do të doja që të verifikohej, duke që 

nëse vendimet përkatëse gjyqësorë janë bërë pjesë e dosjes, të shikonte Këshilli, nëse ka apo 

jo ndonjë problem për efekt vendimmarrje, dhe duke qënë se anëtarët e KED-së kanë qenë 

pjesë e atyre vendimmarrjeve, në kuptimin gjyqësor jo administrative, për ta vlerësuar KED-

ja nëse, ka apo jo. Mos dalë si një element i paverifikuar, ose i pasur në konsideratë nga 

Këshilli, përsa i përket çështjes së vendimmarrjes. Ndërsa përsa i përket, nëse ka pyetje në 

lidhje me procedurën, duke qenë se kam qenë pjesë edhe e KED-ve të mëparshme, mundet 

dhe jam e gatshme që të jap një shpjegim jo në sensin definitiv, po për efekt të sqarimit të 

rrethanave dhe fakteve, anëtarëve, në momentin që ata do ta konsiderojnë të përshtatshëm.  

Rilinda Selimi : Atëhere sikurse është cituar edhe në relacion, janë vendime të dhëna nga 

KED 2019, 2020, të cilat është bërë secili objekt shqyrtimi në Gjykatën Administrative të 

Apelit. Në vitin 2020 janë dhënë dy vendime nga Gjykata Administrative e Apelit, në të cilin, 

në njërin prej tyre, më duket, më falni në numrin 94, kam qenë në cilësinë e anëtares dhe jam 

shprehur në këtë drejtim, se ka patur shkelje te procedurës. Situata e shqyrtimit ka qenë e 

fokusuar në mbledhjen e procedurës nga KED. Në gjykimin tim edhe kur jam caktuar relatore 

nuk e kam konsideruar që në situatën e verifikimit të ketë ndonjë shkak, që përbën pengesë 
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ligjore në kuptim të ligjit 115/2016, po ashtu edhe referuar nenit 30 te Kodit të Procedurave 

Administrative. Marr shkas edhe nga një praktikë që është bërë edhe në gjykatë, situata ku 

për të njëjtin kandidat ka pasur procedura vijuese, flas për Gjykatën e Lartë, dhe një situatë e 

tillë nuk më është pranuar kërkesa për dorëheqje. Gjithsesi, dua të vijoj edhe me mendimin e 

anëtarëve për situatën, edhe kështu e kam vlerësuar.  

Erinda Ballanca : Në lidhje me vendimmarrjen e gjykatës ka qenë vetëm përsa i përket 

aspektit procedural, ka ruajtur strikt, e konfirmoj, ka ruajtur strikt qëndrimin për efekt 

kërkimi palës, ka qenë për gjykim themeli, të jemi koshient. Ta shikojnë. Ose të paktën unë 

kështu e mbaj mend. Është rrëzuar për pjesën e hyrjes domethënë, të themelit, po për të qenë 

ta lexojmë vendimin duke qënë se ato janë bërë pjesë e dosjes, ta lexojmë vendimin. Ligji nga 

ana tjetër i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ligji 115, është i paqartë, në lidhje, përdor 

disa nocione dhe disa koncepte, për hir të së vërtetës, të cilat nuk janë shumë të sakta, në 

gjykimin tim, sepse flet herë për konflikt interesi, herë për papajtueshmëri, herë për pengesë 

ligjore, pra përdor disa koncepte që mund të mos jenë qartësisht të definuara, për më tepër 

kur bëhet fjalë për procedura administrative versus procedurave gjyqësore. Unë e vetmja 

arsye për të cilën po e ngre këtë çështje është që Këshilli ta vlerësojë, dhe të marrë një 

vendim sido që të jetë, të mos duket që nuk e kemi parë apo nuk e kemi verifikuar apo ka 

qene një çështje për të cilën ne nuk, ju, nuk e keni pasur në vëmendje dhe nuk keni dalë me 

vendimmarrjen përkatëse.  

Ervin Pupe : Kam unë një pyetje për ju Avokati i Popullit. Juve keni ndjekur ecurine e KED-

në që nga hapat e parë, sikundër edhe të këtij KED-i dhe që nga momenti i konstituimit e 

gjithashtu keni qenë prezent edhe në hedhjen e shortit. Këtë shkak që ju e prezantuar sot, ju e 

evidentuar po sot dhe jo më parë psh. kur u hodh shorti, pasi juve keni qenë prezent apo jo ?  

 

Erinda Ballanca : Unë në short kam qenë pjesëmarrëse, po nuk kemi pasur vendimmarrje 

përsa i përket shortit. Dhe kjo mund të jetë në vlerësimin sepse unë nuk e dija nëse ju do t’i 

bënit pjesë të dosjes, mund të jenë edhe pjesë e vlerësimit individualisht e secilit prej jush. 

Qëndrimi mund të jetë që detyra e anëtarëve, teorikisht, detyra e anëtarit të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi, është një detyrë funksionale administrative dhe nuk mund të 

zëvendësohet teorikisht, është siç mund të jetë edhe p.sh në rastin e zonjës që është kryetare e 

ILDKPKI-së, nuk ka kush ta bëjë tjetër raportin e vlerësimit, do ta bëjë gjithsesi ajo, 

përshëmbull. Apo anëtarët e gjykatës Kushtetuese do të duhet të gjithsesi të marrin një 

vendim sepse duhet të shkojnë të vendimmarrja, versus zbatimit të ligjit sepse nuk mund ketë 

gjykatë tjetër, edhe mund të mos ketë person tjetër për ta bërë. Ka qëndrime nga më të 

ndryshmet. Unë po e sjell në vëmendje, sepse, edhe sepse  dje me kujdes po rilexoja edhe 

njëherë, të gjitha dispozitat e ligjit 115, dhe prandaj gjeta këto lloj të themi pikëpyetjesh, në 

terminologji apo këto lloj ngjyrimesh të ndryshme në terminologjinë përkatëse. Duke ditur, 

nga ana tjetër, qëndrimin e kandidates, e cila zyrtarisht, formalisht, publikisht ka qëndrimin 

që i njëjti organ administrativ nuk mund ta gjykojë dy herë. Pra, me qëndrimet zyrtare, 

sjelljen me deklarata publike, me vendimet gjyqësore, me gjithçka, zonja në fjalë thotë: “Nëse 

KED-ja, 2021, merr një vendim, sidoqoftë vendimi, ky vendimi për procedurë, prishet, 

kthehet, nuk mund të jetë më kjo KED që të marrë vendim për mua, duhet të ketë një KED 

tjetër.”. Kështu që, duke njohur natyrën dhe problematikën që mund të kenë çfarëdolloj 

vendimmarrjeje, qoftë për mirë qoftë për keq, sido që të jetë, duhet të jemi më të 

vëmendshëm përsa i përket aspekteve të karakterit procedurial. Faleminderit.  

Bledar Dervishaj : Ndërkohë që për të dy kandidaturat që ju kaluat me relatim qoftë për 

zotin Karamuço dhe për zonjën Papa, nga shqyrtimi i relacioneve ne dhamë ato komentet 

tona mbi mënyrën e procedimit, me qëllim që KED-i të fokusohet e të vlerësoj nëse duhet të 
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kryejë hetim apo duhet t’i ketë në vendimmarrjen e tij për t’i pasqyruar më qartë disa çështje 

që lidheshin me detaje qoftë të librezës së punës tek Zoti Karamuça apo në rastin tjetër, për 

situata të mundshme në dukje të papajtueshmërisë, konfliktit të interesit apo pamundësisë 

ligjore. Në këtë rast, në relacion ne i vërejmë të evidentuara faktet në mënyrë kronologjike, 

ku përfshihen edhe këto që u diskutuan tashmë. Nuk kemi ndonjë gjë. 

 

Ervin Pupe : E konsideroj edhe për këtë rast fazën e pyetjeve dhe të sqarimeve lidhur me 

kandidaturën e zonjës Peto si dhe relacionet që kanë prezantuar të dy relatorët, të mbyllur 

edhe për shkak të teknologjisë së regjistrimit audio, do të duhet të bëjmë një pushim dhe të 

fillojmë mbas 15 minutash. Do të fillojmë në 15.30 dhe pastaj, si rregull do të hyjmë në 

dhomën e këshillimit, për të vijuar pas dhomës së këshillimit me rendin e ditës.  

 

   ---------------Rifillon mbledhja ---------------------------  

 

Ervin Pupe : Rikthehemi sërish në mbledhjen e KED-së. Do të doja t’i parashtroja anëtarëve 

një ndryshim në rendin e ditës, nga ajo që thashë para pushimit. Realisht përpara se të 

merrnim pushimin diskutuam që Këshilli të mblidhet në dhomë këshillimi për të marrë në 

shqyrtim tre kandidaturat e paraqitura. Por kemi një propozim nga përfaqësuesi i Presidentit 

të Republikës i cili kërkon se për shkak të një angazhimi ai duhet të largohet dhe meqenëqë ai 

ka kërkuar të bëjë një deklaratë në Këshill, tek rubrika të tjera, ka kërkuar të afrohet fjala e tij 

përpara mbledhjes në dhomën e këshillimit. A jeni dakord për të bërë këtë ndryshim të rendit 

të ditës?  

 

Anëtarët dakord.  

 

Ervin Pupe : Atëherë, mbi ndryshimin e rendit të ditës, fjalën e merr përfaqësuesi i 

Presidentit, zoti Bledar Dervishaj 

 

Bledar Dervishaj : Faktikisht siç e thatë edhe ju, kjo kërkesë e jona bëhet vetëm për shkaqe 

objektive që lidhen me kohën fizike që mund të zgjasë çështjet që do të diskutoni në dhomën 

e këshillimi për verifikimin e kandidaturave dhe ku ne nuk mund të marrim pjesë. Kështu që, 

ne mund të presim 5 orë, mund të presim edhe 1 orë përjashta derës dhe vijmë sërish. Kjo pak 

a shumë ishte kërkesa, në këtë sens. Për të vijuar me çështjen që unë do ngre dhe që ka lindur 

më datë 15 nëntor 2021, ku ne u njohëm përmes lajmit të publikuar që Gjykata e Lartë, ka 

hapur thirrjen për aplikim për të kandiduar për plotësimin e vakancës me mandat të plotë që 

do të ushtrohet nga gjyqtari që do të plotësojë vendin e z. Gani Dizdari. Ky publikim  citon 

se, kjo thirrje hapet për shkak të indicies që vjen nga KED, jo vetëm, por edhe për katër 

shkaqe të tjera, si kohëzgjatja. Për ne, kjo thirrje për aplikim përbën një situatë shqetësuese. 

Sepse po këtu në KED lindi debati që në datën 30 shtator 2021, ku u diskutua vendimmarrja e 

KED-it, lidhur me gjendjen e kandidimeve në atë moment për vakancën e parakohshme të 

Gani Dizadarit, kur në garë ngelën dy kandidatë. Ne, në atë moment kemi ngritur pretendimin 

që KED-ja, nuk duhet të pezullojë procedurat për atë vakancë të parakohshme të z. Gani 

Dizdari që përfundon në datën 08 Prill 2022, por duhet të vijojë me verifikimin e të gjitha 

kandidaturave në garë dhe nëse ngelet një kandidaturë ose dy kandidatë të kualifikuar, 

atëherë do të ishte momenti procedurial që KED duhet të njoftohet Gjykata e Lartë. 

Shqetësimi ynë ishte se  një njoftim i parakohshëm nga KED, do të merrej prej Gjykatës së 

Lartë në interpretim, siç dhe ka ndodhur, duke e rihapur thirrjen, tashmë jo për plotësimin e 

vakancës me mandat të përkohshëm që zgjat deri në 8 prill 2022 dhe që kanë ngelur në garë 

dy kandidatë, por për hapjen e thirrjes për aplikim për vakancën po të zotit G.Dizdari, por me 

mandat të plotë 9-vjeçar që fillon të ushtrohet pikërisht pas datës 8 prill 2022. Dhe tashmë në 
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fakt do të krijohen dy pasoja nga kjo mënyrë veprimi, që mund të na sjellin probleme jo të 

vogla në të ardhmen. E para, çfarë do bëhet me këtë vakancën që është sot në proces në 

KED? Sepse kjo vakancë është aktualisht e pezulluar me vendim të KED dhe shumë mirë sot 

KED-i mund të shqyrtonte relacionin e zotit Karamuço edhe për këtë vend vakant (Gani 

Dizdari), sepse relacioni mund të ishte gati. Në Dhjetor të këtij viti, kur të përfundoj afati i 

aplikimit në Gjykatën e Lartë, KED-i do të ndodhet në një situatë kur do të ketë dy procedura 

të hapura dhe në zhvillim, për të njëjtin vend vakant, referuar emrit të gjyqtarit gjithmonë 

(zotit Gani Dizdari), por me kohëzgjatje të ndryshme. Një me mandat me kohëzgjatje të 

përkohshme për t`u ushtruar deri në 8 prill 2022, dhe një tjetër me kohëzgjatjë të plotë (që 

sipas rregullit duhet të fillojë të ushtrohet pas kësaj date 8 prill 2022). Është një situatë ku 

secili nga këta kandidatë sot në garë dhe që nesër edhe mund të kualifikohet, ose që mund t’u 

konsumohet koha e ushtrimit të mandatit që ata pretendonin që do të mund të ishin gjyqtar, 

mund të ankimohet për shkelje të procesit të rregullt ligjor. Secili mund të pretendojë që 

KED- i do të nisi një vlerësim tjetër për vakancën për të cilën Gjykata e Lartë sapo ka hapur 

thirrjen për aplikim, ndërkohë që për këta kandiatë në proces, nuk asnjë vendim, nëse i kanë 

apo nuk i kanë kushtet për të qenë gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese? Nga ana tjetër, kjo 

hapje e thirrjes përpara kohe nga Gjykata e Lartë prish radhën e ripërtëritjes së Gjykatës  

Kushtetuese, sepse Kushtetuta dhe ligji e diktojnë fare qartë se, është Kryetari i Gjykatës 

Kushtetuese ai që njofton organet e emërtesës për krijimin e vakancës dhe hapjen e thirrjen 

dhe kjo pasi vetë Gjykata Kushtetuese të ketë konstatuar me vendim momentin e përfundimit 

të mandatit të gjyqtarit të larguar. Ky proces kryhet përpara 3 muajve ose maksimalisht 3 

muaj përpara përfundimit të mandatit të gjyqtarit, që i bie në 8 janar 2022. Kryetari Gjytkatës 

Kushtetuese do të njoftojë organet e emërtesës. Sepse në 2022 Gjykata Kushtetuese 

ripërtëritet me 1/3 e saj. Dhe ne të gjithë e dimë që referuar radhës dhe sekuencës së 

ripërsëritjes një herë në 3 vjet, vitin që vjen (2022) organet e emërtesës kanë për plotësim 

vakancën e  ish-gjyqtarit Besnik Ymeraj (që është plotësuar nga zoti Përparim Kalo emërtesë 

e Presidentit dhe që përfundon në 8 Prill 2022), vakancën e ish-gjyqtarit Fatos Lulo (që u 

plotësua nga zoti A.Binaj dhe që përfundon si mandat në 2 Maj 2022 emërtesë e Kuvendit) 

dhe vakanca e Gani Dizdari (që përfundon në 08 prill 2022 si emërtesë e Gjykatës së Lartë). 

Pra, vitin që vjen do të kemi një cikël të ri emërimesh. Hapja e thirrjes, pa marrë më parë 

njoftim nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese është jo korrekte, dhe nuk shkon me të njëjtën 

logjikë dhe në të njëjtën kohë me organet e tjera të emërtesës (President-Kuvend) dhe do 

sjellë pasoja për KED-in e ri, i cili do të eci më parë në kohë me shqyrtimin e kandidaturave 

për vakancën e hapur nga Gjykata e Lartë, ndërkohë që Presidenti dhe Kuvendi janë ende në 

pritje të njoftimit nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese që tre muaj përpara datës 8 prill 2022 

(kohë kur përfundon pjesa e mbetur e mandatit të zotit B.Imeraj dhe pjesa e mbetur e 

mandatit të zotit F.Lulo), duhet të njoftojë për shpalljen e thirrjes. Këtë dikton Kushtetua dhe 

ligji, që kryetari i Gjykatës Kushtetuese njofton për hapjen e thirrjes për secilin organ 

emërtese. Kjo sjellje e Gjykatës së Lartë, për ta hapur përpara kohe thirrjen do sjellë një 

prishje të rendit procedurial në kohë dhe mund të ndeshemi, urojmë që jo, me të njëjtat 

problematika si në vitin 2019. Përpos kësaj, kjo zgjedhje e Kryetarit të Gjykatës së Lartë, 

zëvendëskryetarit saktësisht, për ta hapur thirrjen para kohe, përmban dhe një hap, do të 

thosha unë, pak më tepër sesa i takon funksionit të tij. Kjo për arsye se, në qoftë se KED-i, e 

ka njoftuar Gjykatën e Lartë, ku i ka bërë me dije se gjendja e vakancës ngeli me dy 

kandidatë, atëherë është mbledhja e gjyqtarëve ajo strukturë që duhet të bëjë një vlerësim, 

nëse është në gjendje të vijojë me dy kandidatë apo do duhet të rihapet thirrrja. Pas këtij 

vlerësimi të mbledhjes së gjyqtarëve, Kryetari i Gjykatës së Lartë do të mund të bënte hapjen 

e thirrjes. Realisht kështu është. Kështu që kemi dy kapërcime të kërkesave të ligjit, një në 

mungesë të njoftimi nga Gjykata Kushtetuese, si dhe kapërcimin e ushtrimit të një 

kompetence që i takon mbledhjes së gjyqtarëve, që të gjithë e dimë që nuk është, sepse nuk 
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arrin të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit. E dimë edhe këtë, dhe jemi të 

ndërgjegjshëm, por faktet janë këto që janë. Pasojat që mund të vijnë unë i thashë. Prandaj, i 

sjell në vëmendje KED-it, por pa tjetër edhe në vëmendje të Gjykatës së Lartë do ta sjellim, 

përmes një takimi që mund të realizohet me kryetarin e Gjykatës së Lartë apo përmes një 

shkrese që mund t`ia dërgojmë Gjykatës së Lartë këtë shqetësim. Por  më së pari na duhej ta 

ngrinim këtu në KED, sepse ishte vendimmarrja e KED-it për pezullimin e procedurës dhe 

njoftimin e Gjykatës së Lartë, indicia të cilën Gjykata e Lartë vlerësoi për rihapjen e thirrjes 

pas njoftimit të KED-it. Pikërisht edhe për këtë më duhet që ta citoja edhe tek ju! Unë e di që 

ky problem nuk do të arrijë t`i shfaqet kësaj trupe të KED-it sot, është e qartë. Por do t`i 

shfaqet më shumë KED-it tjetër (2022). Eshtë një problem që mund të na rihapë defekte dhe 

të na përsërisë situata që kemi kaluar dhe për të cilat ka folur gjatë dhe shumë qartë 

Komisioni i Venecias. Unë i kam të shënuara këtu në mënyrë të gjatë, por mjafton të lexojmë 

paragrafin nr. 104
1
 të opinionit nr. 978/2020 të Komisionit të Venecias të qershorit. Mjafton 

vetëm kaq, për të kuptuar sa me rëndësi është ky moment. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

s’ka folur ende, nuk ka njoftuar për këtë vakancë të plotë ndërkohë që hapja e thirrjes është 

kryer, duke u kapërcyer kjo kërkesë. Kaq kisha zoti kryetar, solla në vëmendje të KED-it. 

Mund ta vlerësoni këtë shqetësimin tonë ndoshta në një mbledhje tjetër apo ndoshta përmes 

anëtarëve që janë përfaqësues nga Gjykata e Lartë, që t’ia bëjnë me dije kryetarit të Gjykatës 

së Lartë. Zgjidhje ka, por më duhet ta evidentoj edhe këtu në KED, pasi këtu lindi fillimisht si 

problem dhe e ngritëm si shqetësim që atëherë. Dhe një detaj tjetër: vendimi i pezullimit që 

ka marrë KED-i, është apo jo i botuar në faqen e Gjykatës së Lartë? Unë kërkova por nuk e 

gjeta të publikuar, ndoshta kam bërë kërkim  të gabuar, në rubrika të gabuara. Porunë nuk e 

gjeta vendimin e pezullimit të asaj vakance. Ndoshta edhe kjo gjë duhet të shikohet lidhur me 

publikimin.  

 

Ervin Pupe : Ndoshta, unë nuk i hyj thelbit të atyre që ju ngritët. Nuk dua t’i hyj as faktit pse 

organi i emërtesës e ka çel vakancën shpejt. Dua të sqaroj faktin që në kushtet kur numri i 

kandidaturave kanë rënë nën dy, KED-i është i detyruar që njoftoj organin e emërtesës, sepse 

KED është i detyruar që në fund të të gjithë procedurës të verifikimit të kushteve, vlerësimit 

dhe pikëzimit t’i dërgojë organit të emërtesës një listë me të paktën tre kandidatë të rreshtuar 

sipas një pikëzimi. Ne nuk kishim këtë mundësi sepse numri i kandidaturave ra nën dy nuk 

kishim një variant të dytë vendimmarrjeje. Ndërsa çështja e pezullimit të ecurisë së 

verifikimit të kushteve ligjore ishte një vendimmarrje edhe sipas praktikës së mëparshme të 

KED, dhe ne e kemi diskutuar dhe vendosur këtu.  

 

Bledar Dervishaj : Ne si përfaqësues të Presidentit të Republikës e kemi shprehur mendimin 

tonë që në momentin e marrjes së vendimit të pezullimit nga ana juaj, kur numri i 

kandidaturave ra në dy. KED-i patjetër që e ka të detyrueshme të njoftojë organin e emërtesës 

kur numri i kandidaturave bie nën tre, por për kohën se kur e merr këtë vendim, ne për këtë 

jemi shprehur, që kjo duhej të ishte pasi KED të përfundonte verifikimin e kandidaturave në 

garë. Vetëm atëherë mund të thuhet që KED-it i kanë ngelur dy kandidatë. KED-i sot nuk ka 

sesi ta dijë nëse do t’i ngelen në garë dy kandidatë, sepse për të dy kandidatët (z.Karamuco 

dhe z. Braçe) KED nuk ka vendim lejimi apo ndalim nga kandidimi. Këtë koment e kemi 

bërë që mbledhjen e kaluar kur është diskutuar kjo çështje. Unë nuk po kundërshtoj as dhe 

vendimmarrjen tuaj. Por shqetësimi më lind dhe nga veprimi i Gjykatës së Lartë që thotë dhe 

                                                           
1
Sa i përket procedurës së emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, Komisioni i Venecias arrin në 

konkluzionet e mëposhtme dhe bën rekomandimet e mëposhtme: •Në parim, rregulli i radhës zbatohet vetëm 
në momentin e caktimit të vakancave nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, për hapjen e çdo cikli emërimesh. 
Pasi të jenë caktuar vakancat për organet përkatëse të emërtesës, radha nuk kërkon aktivizim deri në ciklin 
tjetër, pra deri në vitin kur përfundojnë tre mandatet e ardhshme 
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citon: “si... në arsyetimin e vendimmarrjes të publikimit bazuar në njoftimin e KED për 

vendimin e pezullimit me qëllim rivlerësimin e shpalljes thirrjes....”. Pra hapi i parë është, a 

e zgjedh dot gjyqtarin kushtetues me dy kandidatë, që unë si KED të vazhdoj? Dhe  

kompetencën për këtë venndimmarrje nuk e ka Kryetari i Gjykatës së Larë, e ka mbledhja e 

posaçme e gjyqtarëve. Se mund të thonë (mbledhja e gjyqtarëve) “Po, na pëlqejnë të dy këta 

kandidatë, mund të zgjedhim, dhe të ecim”. Këto janë shqetësime që do t’ia bëjmë me dije 

dhe Kryetarit të Gjykatës së Lartë, patjetër, por KED-it që mori atë vendim, si mos t’ia 

themi? Në fund të ditës, tek KED-i do të përplaset sërish kjo situatë vitin që vjen. Dhe në 

raportin e fundit vjetor KED do të thotë se kam këto kandidatura, kam këto vakanca në 

proces, dhe ia transmetoj KED-it pasardhës. Dhe një nga këto do të jetë dhe kjo që është 

hapur me një afat 1-muaj për thirrje dhe që përfundon si afat për shprehje interesi në 15 

dhjetor 2021. 

 

Ervin Pupe : Sa i përket shqetësimit tuaj nëse vendimi i pezullimit ka gjetur pasqyrim apo jo 

në faqen zyrtare të KED, konfirmoj se është respektuar procedura e njoftimit, e komunikimit 

të të dyja kandidaturave që janë ende në gare të pezulluara, në kohën e kërkuar, Kam IT këtu 

i cili më komunikon se vendimi është i publikuar.  

 

Marsida Xhaferllari : Unë besoj që duhen të jenë të fiksuara në procesverbal ato që tha 

përfaqësuesi i Presidentit. Sa i takon çështjeve të ngritur mbi kohën e hapjes së kandidaturës 

unë mendoj që edhe vetë përfaqësuesi i Presidentit, me anë të një komunikimi me drejtuesit e 

Gjykatës së Lartë por edhe ju me cilësinë e përfaqësuesit të Gjykatës së Lartë mund ta 

parashtroni si shqetësim.  

 

Elsa Toska : Nuk është se kam ndonjë gjë për të shtuar por nuk mendoj gjithashtu që 

shqetësimet e përfaqësuesit të Presidencës apo të Presidentit janë pavend. Shumë mirë që i 

transmetoi pranë KED-it 2021, megjithatë më shumë mu krijua përshtypja nga aq sa 

transmetoi më shumë se sa faturoheshin për ne, më shumë si shqetësime janë për Gjykatën e 

Lartë. Mund të jenë për organin e emërtesës.   

 

Rilinda Selimi : Thjesht të dokumentohen për veprimtarinë e mëtejshme të KED-it në lidhje 

më këtë vakancë edhe që absolutisht nuk i referohet KED-it si detyrë, por në vëmendje për 

punën e mëtejshme.  

 

Bledar Dervishaj : Përfaqësuesi i Presidentit është shumë i qartë, në atë që tha edhe këtij 

KED-i do t’i ngelet një vakancë e pashqyrtuar, mesa shoh. Një zgjidhje që do të ishte për ju, a 

mos jeni përpara kushteve të revokimit të aktit të pezullimit, se Gjykata e Lartë nuk ka hapur 

thirrje për aplikim për këtë vakancë që ju keni në proces me mandat të përkohshëm, por ka 

hapur thirrje për aplikim për vakancën me mandat të plotë të 2022. Kështu që kur të mbarojnë 

shqyrtimi i kandidaturave për këto dy vakancat që ju keni në proces që ndoshta janë 

plotësuar, edhe për këto dy kandidaturat tek kjo vakancë të shpreheni dhe të mbaroni 

shqyrtimin edhe të këtyre. Kjo është një mënyrë zgjidhjeje që ofron për ju përfaqësuesi i 

Presidentit, që është i qartë në mendimet e veta dhe  që ka qenë pikërisht shkaku dhe 

shqetësimi që në datë 30 Shtator 2021, që unë këtu mbaj mend shumë mirë, e kam shprehur 

fare qartë. Për ne nuk ishte ai moment i pezullimit, por do të duhej të merrej, në atë moment 

kur të mbaronte verifikimi i të gjitha kandidaturave. Kështu që, unë të dyja shqetësimet i 

përcolla. E theksoj unë, nuk ka nevojë ta thoni ju, por edhe KED-i duhet ta vlerësoj vetë dhe 

të pyesë në cfarë kushte është! Mund ta revokojë vendimin e pezullimit?! Kam gati kandidatë 

për këtë vakancë?! Çfarë do të më ndodhë nëse këta kandidatë i lë pa i shqyrtuar? Dhe KED-i 
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tjetër 2022, do ketë kandidatë vitin që vjen për një vakancë me kohëzgjatje 4 muaj dhe 

kandidatë të tjerë për atë vakancë që do t`i hapet. Faleminderit shumë. 

 

Ervin Pupe: Në rregull. Sygjerimet e juaja janë fiksuar dhe do të diskutohen me anëtarësinë. 

Edhe propozimi që bëni. Besoj shumë shpejt kjo cështje do të jetë objekt bisede. Nëse nuk ka 

gjë tjetër dhe meqenëse jeni i angazhuar mund të largoheni. 

 

Bledar Dervishaj : Ju uroj punë të mbarë edhe mirë u takofshim. 

 

Largohet Bledar Dervishaj. 

 

Ervin Pupe : Për diskutimet mbi kandidatët e relatuar si dhe për të diskutuar edhe pasi të 

vendosim kërkoj të diskutojmë edhe mbi një çështje mbi një dokument të klasifikuar (vetëm 

për ata që kanë certifikatë sigurie)  kalojmë në diskutim dhe vendimmarrje në dhomë 

këshillimi.  

 

Audio mbyllet, vijohet diskutimi në Dhomë Këshillimi. 

 

Pas diskutimit në dhomë Këshillimi, vendoset me shumicë votash lejimi i kandidimit për 

kandiaturën e Ervin Karamucës në të dyja vakancat, atë të Vitore Tushës dhe të Fatmir 

Hoxhës; vendoset me shumicë votash ndalimin e kandidimit për kandiatën Helena Papa në të 

dyja vakancat, atë të Vitore Tushës dhe të Fatmir Hoxhës; si dhe me shumicë votash vendosi 

ndalimin e kandidimit për kandidaten Zhaklina Peto në të dyja vakancat, atë të Vitore Tushës 

dhe të Fatmir Hoxhës. 

 

Tiranë, më 18.11.2021 

 

MBLEDHJA MBYLLET NË ORËN 16.02 

 

 

 

 

ANËTARE                                        Zv/KRYETARE               KRYETAR 

 

Elsa TOSKA                               Marsida XHAFERLLARI                            Ervin PUPE 

 

 

 

 

   ANËTAR                     ANËTAR                                 ANËTARE 

 

Adnan XHOLI                                    Astrit KALAJA                                     Elona TORO 

                                                                                                                               

 

 

 

 

   ANËTAR                                            ANËTAR                                         ANËTARE 

 

Gjon FUSHA       Genti XHOLI                                 Rilinda SELIMI 
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   SEKRETARE      

 

Ermelinda KADIU                    

 

Anxhela PRIFTI 

 

 

 
 

 


