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PROCESVERBAL 

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 03.12.2021, ora 15.00 

 

Drejton mbledhjen  - 

 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit 

 

Rendi i Ditës: 

 

1. Prezantimi nga anëtarët e KED me raportet e përgatitura për kandidatët Sandër Becaj dhe 

Vatë Stakaj. Pyetje, diskutim dhe vendimmarrje. 

2. 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. Rilinda Selimi (anëtare) 

9. Genti Xholi (anëtar)  

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

 

1. Erinda Ballanca,Avokate e Popullit. 

2. 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:  
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1. Bledar Dervishaj, përfaqësues me autorizim i Presidentit të Republikës. 

2. Dashnor Sula, përfaqësues i opozitës, nëKomisionin për Çështjet Ligjore 

3. Klotilda Bushka,Kryetare e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe 

tëDrejtat  e Njeriut. 

 

HAPET MBLEDHJA  NË ORËN 15.13 

 

 

Ervin Pupe : Përshëndetje tëgjithëve. Fillojmëme verifikimin e prezencës dhe verifikimin e 

kuorumit të plotësuar, duke e konsideruar mbledhjen të çelur. Sipas njoftimit që ju ka ardhur në 

adresën e e-mail kemi njoftuar mbledhjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me rend dite 

bashkëlidhur. Ka një njoftim që ka ardhur së fundmi në KED. Kandidati Vatë Stakaj ka sjellë në 

datën 01 Dhjetor një e-mailku çmon të japi dorëheqjen nga kandidimet për arsye personale. Për 

këtë arsye, relatorët kanë përgatitur relacionin bazuar tek heqja dorë e kandidaturës Vate Stakaj në 

të dy vendet vakant dhe çmuam që nisur nga natyra e këtij rasti ta futim menjëherë në rend dite 

pasi është cështievullneti nga ana e vetë kandidatit. Për këtë arsye bëmë një njoftim të dytë të 

gjithë anëtarëve dhe të gjithë të ftuarve për të shtuar në rendin e ditës së sotme edhe trajtimin e 

relacionit të kandidatit Vatë Stakaj i cili ka shfaqur vullnetin për të hequr dorë. Megjithatë në 

pikën e fundit të tjera, ne do të diskutojmë edhe çështje të tjera. Po e fillojmë sipas rendit të ditës 

duke ju a dhënë fjalën relatorëve  lidhur me relacionet që kanë përgatitur, fillimisht me kandidatin 

Sandër Beci, i cili ka kandiduar në vendin vakant respektivisht në pozicionin e Fatmir Hoxhës dhe 

të Vitore Tushës. E fillojmë më zonjën Selimi relatore dhe pastaj të kalojmë tek relatorja tjetër 

zonja Xhaferllari.  

 

Marsida Xhaferllari : Meraku im mbetet tek procesverbalet. Në kushtet që KED-ja po mbarom 

dhe mandatin edhe për kujtesë edhe njëherë procesverbalet.  

 

Ervin Pupe : Po bëhet maksimumi me logjistikën që kemi dhe stafin i cili është i ngarkuar 

maksimalisht. Patjetër, që do ta intesifikojme në limite angazhimin. Ia japim fjalën zonjës Selimi. 

 

Rilinda Selimi, parashtron relatimin për kandidatin Sandër Beci për vendin vakante të shpallur 

nga Gjykata e Lartë. Relacion i cili është komunikuar kandidatit Sandër Becit dhe është bërë 

pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Ervin Pupe: Kandidati ka kandiduar edhe në vendin vakant të zonjës Vitore Tusha dhe sipas 

shortit është caktuar zonja Xhaferllari për të vlerësuar kandidimin. Unë do tja jap fjalën zonjës 

Marsida Xhaferllariqë të prezantojë relacionin e përgatitur. 

 

Marsida Xhaferllari parashtron relatimin për kandidatin Sandër Beci për vendin vakante të 

shpallur nga Gjykata e Lartë. Relacion i cili është komunikuar kandidatit Sandër Becit dhe është 

bërë pjesë e dosjes përkatëse. 

 

Ervin Pupe : Falenderojmë dy relatoret për relacionin e përgatiturrespektivisht për dy vakancat 

ku ka kandiduar zoti Sandër Beci. Cel fazën e pyetjeve dhe kërkesës së shpjegimeve, apo nëse 

kërkohet ndaonjësqarim, përpara se ne të mblidhemi në dhomë këshillimi dhe të vendosim mbi 

kandidaturat.  
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Elsa Toska: Relacioni ishte i plotë dhe i falenderoj të dyja relatoret dhe për më tepër falenderoj 

zonjën Xhaferllari që na tërhoqi vëmëndjen për tëdyja anët e medaljes mbi kandidatin. 

Faleminderit. 

 

Adnan Xholi : Falenderoj kolegët të cilët kanë bërë një punë të detajuar në relacionin e dërguar. 

Do të desha të paktën një sqarim tek pika 33 e relacionit, lidhur me procedimin 322/19 viti 2010 

ku është falsifikim dokumenti, baza ligjore është tjetër pra, shpërdorim detyre. Ka dy akuza apo 

ka ndonjë lapsus nga ana e tyre? 

 

Rilinda Selimi : Është kandidati që citon që është vepra penale e falsifikimit të dokumentit,por 

edhe Prokuroria eGjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër citon gjithashtu përvepren penale 

fallsifikim dokumentash, është sikurse e ka shkuar. Në përmbajtje të këtij akti, relatova që për 

efekt të saktësimit të procedimit penal KED i ka dërguar dhe një shkresë tëdyte. Është dërguar një 

shkresë e parë ku citohet kjo situatë për fallsifikim dokumenti sipas nenit 248 të KP është dërguar 

një shkresë e dytë Prokurorise Gjyqësor së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe në këtë shkresë të dytë 

ku citon që është për shpërdorim detyre, dmth është lapsus. 

 

Adnan Xholi : Pikërisht është lapsus i Prokurorisë edhe për rastin tjetër, pra përfundimisht 

procedimi Nr.322/19/2010 është regjistruar për shpërdorim detyre? 

 

Rilinda Selimi : Konfirmoj që është për shpërdorim detyre. Kandidati citon se ju bëj me dijë se 

asnjëherë personit tim nuk i është njoftuar akuzë por konfirmon se i është njoftuar vendimi për 

zgjatjen e hetimit. 

 

Astrit Kalaja : Përsa di, kallzimi është bërë me të dhëna operative jo për të gjithë pedagogët e 

Fakultetit tëJuridikut për pedagogët e Fakultetit Ekonomik. Kanë qenë edhe sekserët, kanë qenë 

edhe studentët, ndërmjetësit. Në të gjithë këtë histori kanë ardhur vetëm për dy pedagogë të 

Historisë –Gjeografisë, për të cilët është vendosur deklarimi i pafajshëm. Ndërsa pjesa tjetër për 

sekserët janë dënuar. Kjo është fabula. Për subjektin nuk ka patur as akuze, asgjë.  

 

Diskutim midis anëtarëve pa mikrofon 

 

Elona Toro : Kam vetëm një pyetje, ndoshta më tepër për t’u fiksuar në procesverbal. Në lidhje 

me momentin kur kandidati Sandër Beci rezulton se është zgjedhur anëtare i KLP nga 19 Dhjetori 

2018 e në vijim, sa është mandati, më intereson sa është mandati 3 vjeçar me 5 vjeçar për shkak të 

interferencave që mund të krijojnë në dy organe kolegjiale. 

 

Anëtarët shprehen 3vite 

 

Elona Toro : Unë e verifikova por, më duhet për efekt të procesverbalit,e thashë në parandezë 

fjalin, sepse e kisha përgatitur për kandidatin tjetër, prandaj i bëra këto verifikimet. Por për 

shkakun se janë dy organe kolegjiale të cilat interferojnë dhe nëse do të ishte interesi privat mbi 

atë interesin publik do të ishte një debat për atë që unë mendoja dhe vlerësoja.  

 

Gjon Fusha : Unë jam i qartë.  
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Genti Xholi: Jam shumë i qartë në çdo lloj aspekti. S’kam pyetje dhe as sqarime.  

 

Erinda Ballanca: Të nderuar anëtar. Ne i kemi parë relacionet. Kemi bërëpërmbledhjen tonë. 

Nuk gjejmë çështje të cilat kërkohet të pyetet më tej. Jemi të qartë.  

 

Bledar Dervishaj : Edhe unë e kam lexuar relacionin me shumë vëmendje dhe kam konstatuar 

mënyrën e procedimin të KED, dhe të dy relatorëvr. E gjej hetimin e kryer, të plotë nga ana e tyre. 

Për ato fakte që KED-i i kishte merak vetë, anëtarët bën pyetjet dhe përgjigjet u dhanë. Kështu që 

në këtë rast, mbi mënyrën e procedimit, unë nuk kam çfarë tjetër të shtoj, të pyes, apo të 

komentoj. 

 

Klotilda Bushka: Është  hera e parë në këtë  KED për mua dhe për zotinSula që jemi këtu. Në 

nuk është se kemi munguar për ndonjë arsye, por ka qenë një përfaqësues i Kuvendit në mbledhjet 

tuaja. Kemi pasur ngarkesën tonë, pra duam të themi që e respektojmë institucionin dhe e 

vlerësojmë punën e tuaj. Në lidhje me kandidatët nuk kemi ndonjë qëndrim, është kompetenca 

juaj, kemi besim tek instituconi. E vetmja gjë, për të bërë një sqarim, në lidhje me atëçfarë tha 

zonja Marsida Xhaferllari, në lidhje me procedurat e Kuvendit para 3 vitesh, mos gaboj. Unë kam 

qenë në atë proces. Sigurisht unënuk mund tëmbaj mend të gjithë kandidatët dhe çdo gjë çfarë 

është bërë por ai ka qenë një proces pak sui generis”, nuk ndodh më. Është një proces në atë kohë 

duke qenë se ishte hera e parë për zgjedhjen e kandidatëve për dy këshillat, është bërë nga 

institucionet përkatësenga vinin kandidatet, në rastin konkret kanë qenë nga trupa akademike, 

vlerësimi bëhej pa diskutim nga Sekretari i Përgjithshëm mbas një filtri vlerësimi që bënte 

operacioni ndërkombëtar i monitorimit për të gjithë kandidatët që ishin laik. Ky ishte rregulli, dhe 

nuk ka qenërasti i kandidatëve që vinin nga radhët e profesoratit, mesa mbaj mendnë numër të 

vogël, ka qenë numri i kandidatëve që vinin nga shoqëria civile. Nuk kemi pasur për punë të 

vogël kandidatësh, nuk kishim një numër të vogël të kandidatëvè, të limituar përsa i takon 

kandidatëve qëvinin nga radhët e profesoratit. E kishim këtë problem për radhët e shoqërisë civile. 

Nuk kanë qenë një ose dy kanë qenë më shumë. Në radhët e shoqërisë civile kishim 3 kandidatë 

që qarkullonin për të dy këshillat kanë. Në rastin e kandidatëve të profesoratit kishte disa më 

shumë. Se tani nuk ke pse bën debat. Unë po të sqaroj atë çfarë bëj mbaj mend unë, nuk ke pse 

bën debat. Ju vlerësojëni si të doni. Pra, llogjika ka qenë, që ka qenë një numër i vogël 

kandidatësh, në vështirësi kemi qenë për shoqërinë civile jo për radhët e profesoratit. Gjithësesi, 

çështja e përzgjedhjes ka qenë me short. Ashtu e parashikon edhe Kushtetuta edhe Ligji. Nëse nuk 

bien dakort palët ka një vendimmarrje të caktuar. Është 4 anëtar, nga një komision që përbëhet 

nga 5 anëtar. 3 i takojnë maxhorancës, 2 i takojnë opozitës. Duhet patjetër 4 vota për të zgjedhur 

kandidatin fitues. Përsa kohë nuk bëhet kjo shumicë, kalohet tre herë është procedura  në një lloj 

vendimmarrje. Kur kjo dështon arrihet në short dhe ajo e goglave në seancën plenare mund të 

zgjidhen  përfundimisht, konsiderohen të zgjedhur, nëse nuk ka një vendimmarrje politike. Kjo 

është sa tu t’ja u vënë në dijeni. Ju e dini shumë mirë, por për efekt që u bësi pyetje. Faleminderit   

 

Dashnor Sula : S’kam  gjëpër të thënë gjë në lidhje me procedurën. 

 

Marsida Xhaferllari : Dua të konfirmoj shpegimin që dhashe në cilësinë si relatore. Ideja që doja 

të përcillja me anëtë atyre fjalive është që Kuvendi nuk ka bere nje vlerësim të integritetit dhetë 

përvojës dhe tëspikatjes më saktë, të përvojës të kandidatit kur e ka zgjedhur duke marrë përbazë 

mënyrën se si është zgjedhur kandidati. Këtë doja unë të theksoja. 
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Rilinda Selimi : Zgjedhja me short midis kujt kandidatëve është kryer, mes atyre kandidatëve qëi 

jane nenshtruar ndonje kontrolli ? 

 

Klotilda Bushka: Unë s’kam ndërmend të bëj debat me asnjërin nga ju, kjo është për hir të 

qartësisë. Duhet patur kujdes ne menyren se si shpreheni. Ka bere një verifikim Kuvendi, në bazë 

të ligjit. Verifikimi është konsideruar i plotë, sepse nuk është kundërshtuar nga komisioni, 

pavarësisht se komisioni me pesë anëtarë, ka pasur 3 mazhorancë, 2 opozitëdhe nuk arritëm dot 

vendimmarrjenpër kandidatët ç’ka na çojnë në short, si praktikë si procedurë asnjë nuk e 

kundërshtoi vlerësimin, ka pasur një vlerësim nga vetë rektorati, nga trupa e pedagogëve, ka pasur 

një vlerësim nga sekretari i përgjithshëm, sipas ligjit dhe Kushtetutës, ka pas dhe një vlerësim 

edhe nga ONM-ja, dhe nuk ka pasur ndonjë kushdërshtim. Kuvendi për hir të qartësisë dhe të 

korrektësisëi ka kryer detyrat e veta në përputhje me ligjin dhe e ka kontrolluar edhe integritetin 

edhe figuren në lidhje me sa ka patur në komptence Kuvendi të bëjë në atë kohë, kështu që pastaj 

sesi perceptohet pse dolën me gogla, pse nuk dolën ! Duhet ta qartësojmë për efekt të faktit që 

Kuvendi e ka kryer me korrektesë, se ska pas kundërshtime në ata që ishin filtrat e parë, për ta 

bërë këtë vlerësim, pastaj dolënme gogla, nuk dolën më gogla dhe ajo, na duket e drejtë s’na 

duket e drejtë, është ligj për aq kohë sa është e tillëështë e detyrueshme për zbatim. 

 

Ervin Pupe : Nësënuk keni pyetje apo sqarime lidhur me kandidaturën e Sandër Becit, ta 

konsiderojme të mbyllur këtë fazë. Për rend dite, themtë vijojnëme relatimin e kandidaturës së 

Vate Stakajt.Ia jap fjalën relatoreve për të bërë prezantimin e relacionit për kandidatin sipas 

vakancave. 

 

Rilinda Selimi, parashtron relatimin për kandidatin Vate Staka për vendin vakant të shpallur nga 

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

përkatëse. 

 

Marsida Xhaferrllari, parashtron relatimin për kandidatin Vate Staka për vendin vakant të 

shpallur nga Gjykata e Lartë. Relacion i cili është komunikuar kandidatit dhe është bërë pjesë e 

dosjes përkatëse. 

 

Marsida Xhaferllari : Duhet ta them për të dokumentuar, që në rastin e verifikimit të këtij 

kandidati nuk ka pasur vonesë nga ana e këshilltarëve, relatorëve apo edhe KED-së,pasi që nga 

muaji Shtator e deri më sot KED-ja ka qenë në komunikim me institucionet ligjzbatuese për 

verifikimin e integritetit të kandidatit. Iështë kërkuar të japë mendim, dhe kandidati në datën 22 

Nëntor 2021 është përgjigjur jam sëmurë deri në datën 24, jam me raport dhe pastaj pasi është 

shëruar, ka paraqitur kërkesë për t’u tërhequr nga kandidimi. Kjo ishte thjesht për të dokumentuar 

që s’ka pasur vonesë nga ana ime.  

 

Ervin Pupe : Çelim tani fazën e pyetjeve dhe sqarimeve në lidhje me kandatin, kjo formalisht 

përsa kohë ai ka dhënë dorëheqjen. Pyes për dokumentim, deri tani, në emalin zyrëtar me të cilin 

komunikon kandidati me dy relatorët, nuk është se ka ndonjë email të ri ku kanditati revokon 

tërheqjen nga kandidimi ?  
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Rilinda Selimi : Para mbledhjes kam komunikuar me këshilltaren dhe më ka konfirmuar se nuk 

ka ndonjë të dhënë të re në lidhje me kan kandidatin 

 

Erinda Ballanca : Për të qenë të saktë përsa i përket vullnetit të palës, që ka dhënë dorëheqjen, 

relacioni me gjetjet përkatëse, për zotin Vate Staka i është komunikuar?Pra, unë e di që ai ka bërë 

kërkesën për dorëheqje, por relacioni i futur për shqyrtim, i cili nuk ishte në rend dite, por u 

përfshinë shtesëtërendit të ditës, a i është komunikuar pikërisht për faktin që të përfundojë 

procedura duke marrë në konsideratë vendimin e tij tëdoreheqjes?  

 

Rilinda Selimi : Faleminderit për pyetjen, sepse doja të thoja dhe diçka shtesë, relacioni sikurse u 

është njoftuar anëtarëve, personave të ftuar, Avokatit të Popullit,i është komunikuar dje, në datën 

02.12.2021 edhe kandidatit zotit Vate Staka. Ndërsa në datën 01 Dhjetor i është thënë që do të 

pergatitet ky relacion me mundësinë e shqyrtimit në mbledhjen e datës 03.12.2021. Ditën e 

djeshme i janë komunikuar të dy relacionet, dhe nuk kemi asnjë reagim shtesë.  

 

Asnjë nga të ftuarit e tjerë nuk kishte komente apo pyetje 

 

Ervin Pupe : E konsiderojmë këtë fazëtë vlerësimit të kandidatrit Vate Staka, të mbyllur dhe 

mbasi ne të diskutojmë lidhur me vijueshmërinëe punës së Këshillit, do kalojmë pastaj për të 

vendosur në dhomë këshillimi, për kandidaturat në fjalë. Për parantezë lidhur me kandidaturat të 

cilat ne i kemi trajtuar në Këshill, dhe për të cilat kemi marrë vendime, i referohem kandidaturës 

së znj. Papa dhe znj. Peto, dua tju informoj që zonja Papa ka paraqitur kërkesëpadi në gjykatën 

adminsitrative të apelit dhe sipas informacionit nga përfaqësuesi ligjor i Këshillit, gjykata vendosi 

tërrëzojë padinë e znj. Papa, ndërkohë që edhe znj. Peto ka paraqitur kërkesëpadi. Dje na është 

komunikuar kërkesëpadia dhe sot kemi qenë në Gjykatë, kundër znj. Peto për të mbrojtur 

vendimin e Këshillit. Nga ana e Gjykatës së Apelit Administrativ, është vendosur dorëheqja e 

trupës. Derisa nuk ka vendim themeli nga Gjykata për znj. Peto, kjo mund të jetë subjekt i 

mundshëm qëtë rikthehet në garë. Pra, hipotetikisht për vakancën e Vitore Tushës është i 

mundshëm cënimi i të pasurit më pak së tre anëtarë në garë.Cmoj që këtë situatë tëvakancës së 

znj. Tushe, se cfarë do të bëjmë, ndoshta duhet të caktojmë një mbledhje tjetër dhe ta diskutojmë.  

 

Elona Toro : Ndërkohë që na rezulton, se Ervin Karamuço dhe Sandër Beci që kemi kandidat 

sot, që nuk e dimëse cfarë do të vendosim si dhe pastaj potencialisht, Vate Staka për të cilin nuk 

kemi vendimmarrje, dhe po themi gjithashtu edhe Zhaklina, e cila është ndaluar. 

 

Ervin Pupe : Po. Kjo është e drejtë por po flas në parim dhe hipotetikisht për skenarët e 

mundëshëm që mund të ndodhin dhe që so të na duhet të këmi një vendimmarrje. Edhe ecuria 

është një çështje që ne do e diskutojmë pastaj, pasi varet nga vendimmarrja që do të marrim, po të 

kemi parasysh faktin që dy vakancat varen nga njera tjetra, apo janë të pavarura nga njëra tjetra, 

për shkak se edhe kandiatët që kanë konkuruar në to, janë praktikisht të njëjtët. Aq më tepër, që 

znj. Peto qëështë në proces, kandidon në të dyja vakancat.  

 

Marsida Xhaferllari : Unë jam gjithmonë gati për mbledhje KED-je, kur ta caktoni ju kryetar. 

Sot nuk mund të jap dot mendim se çfarë do bëhet me Zhaklina Peto dhe as me Sandër Beci, pasi 

është i parakohshëm diskutimi, sepse nuk e dime se si do evendosim për Sandër Beci, dhe se si do 

ecë gjykimi i Zhalkina Petos. Duhet të bjerë minimalisht njëri prej këtyre, që ne të diskutojmë për 
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rënien e kësaj vakance. Ajo që duhet të na shqetësoje neve, duke pasur pasysh numrin e saktë te 

gjyqtarëve të Apelit që do të gjykojë çështjen, tre sot kanë dhënë dorëheqjen, i katërti është anëtar 

i KED-së e ka automatikisht pengesëqë me gjasa do japë dorëheqjen, dhe kjo çështje do 

orientohet drejt kërkesës së kryetarit të Gjykatës së Apelit Administrativ, drejtuar Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për gjyqtar me delegim, dhe që në këtë moment, duke u nisur nga këto premisa do 

të ishtë e udhës që ju në cilësinë e kryetar i KED t’i dërgoni KLGJ-së, për dijeni Gjykatës 

Administrative të Apelit, që tëprocedojnë me shpejtësi për delegimin, për të shmangur vonesat për 

shqyrtimin e ankimit për kandidaten Zhaklina Peto. Të tjerat pastaj, po në parim e lëmë atë datën 

që ju keni menduar. 

 

Ervin Pupe : Kjo situatë hipotetikëpor edhe e mundshme, është shqëtësim përtë gjithë pasi, pas 

gjithë kësaj pune të lodhshmë që ka bërë ky KED, duke qenë në fund të afatit tëushtrimit të 

funksionit të tij, mund tëmbahëmi peng i proceseve gjyqësore dhe i numrave. Kjo që thotë 

Marsida eshte e drejtë, por a ka tjetër opsion më optimal se si mund mos tëvonohet apo pengohet 

ecuria e procesit të KED-it, edhe për t’i paraprirë një situatë hipotetike të mundëshme.  

 

Erinda Ballanca : Ne kemi pasur edhe raste të tjera nga vitet e tjera, dhe nga eksperienca mund 

ta trajtojmë. Kjo nuk është një sfidë që po përballet për herë të pare KED, dhe është shumë i 

rëndësishëm në gjykimin tim, ushtrimi i funksionit të KED për të arritur një listë e cila i duhet 

dërguar organit të emërtesës. Avokati i Popullit, në mënyrë të vazhdueshme, pavarësisht 

parashikimeve ligjore, (ligji në mënyrë të shprehur thotë që ankimi ndaj vendimeve nuk e 

pezullon vendimmarrjen e KED-së), ka mbajtur qëndrim që në kuptim të të drejtës efektive që t’u 

jepet këtyre kandidatëve për të kandiduar dhe ankimuar vendimet e KED-së, kjo e fundit duhet të 

ishte e vetëpërmbajtur, të priste derisa të përfundonin proceset gjyqësorë. Përjashtimi në të gjitha 

rastet ka qenë pikërisht i vetmi rast, i të njëjtës kandidate, znj. Peto, e cila ka pasur disa procese 

gjyqësore. Në momentin në të cilit KED-ja ka rrezikuar të mos plotësojë farë vakancën, e të mos 

përfundonte detyren, atëherë është vajtuar drejt funksionalitetit të organit e plotësimit të qëllimit 

për të cilin ai është ngritur.  KED e ka mandatin njëvjeçar, dhe ne rast se rrezikohej terësisht 

vakanca, vetëm atëhere, Këshili dhe me miratimin e shprehur të Organeve të Emërtesës, se ata do 

të pranonin çfarëdolloj qëndrimi të këshillit, edhe nëse do të binte nën tre, vetëm atëhere ka vijuar 

me procedimin e vlerësimit dhe të mbylljes së atyre kandidaturave. Nuk keni edhe kaq shumë 

kohë, për arsye të ndryshme te cilat, në gjykimin tim, nuk janë varur nga ky këshill, por duhet të 

pranojme se ky këshill e ka shumë të vështirë ta mbyllë kandidaturën ose të mbyllë të paktën për 

të dërguar në organet e emërtesës, kanë mbetur vetëm dy në garë sepse njëri ka kaluar tashmë nën 

dy dhe ja kemi dërguar më parë. Kemi njërin që ka qenë rasti i zotit Dizdari, mbeten vetëm 

kandidaturat për zonjën Tusha dhe zotin Hoxha, këto janë në garë. Unë gjithsesi jam shumë 

dakort që të ketë një proaktivitet të themi, nga ana e Këshillit përsa i përket vëmendjes që duhet të 

kenë organet e tjera për këtë shqetësim që ne kemi. Pra, e mbështes propozimin e zonjës 

Xhaferllari, dhe për të treguar faktin se këshilli kërkon të ketë një vendimmarrje më të shpejtë, 

nga ana e organeve të tjera për ta bërë të mundur që të kryhet kjo. Do jetë organi i emertesës që do 

duhet në të gjitha rastet, që të reagojë në një mënyrë apo në tjetrën për çfarëdolloj ecurie që duhet 

të ketë Këshilli. Por unë dua të kujtoj se ky këshill ka filluar punën vetëm në korrik përsa i përket 

kandidaturave. Pra do të doja shumë që ju në letrën/komunikimin qe do te dergoni ta shprehnit 

qartë kete fakt, edhe për ta bërë publike e transparente  pikerisht se sa kohe efektive ka pasur 

Keshilli per te ushtruar kete detyre.  Ndoshta duhet të bëjme ndonjë deklaratë publike ne si këshill 

për të thënë që lista e kandidatëve për shqyrtim nga organi i emertesës pranë këtij këshilli ka 
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ardhur vetëm në korrik, e ndervarur nga kryerja e shpalljes, dhe ardhja e e kandidaturave. Ne 

lidhje me ushtrimin e kesaj detyre ky keshill duhet te evidentoje qe ka pasur vonesa që në pjesën e 

parë, për shkaqe që ndoshta nuk varen nga organi i emertesës, por gjithsesi janë evidente dhe ne 

duhet t’i paraqesim pasi jo të gjithë njerëzit janë të vëmendshëm ndaj detajeve të punës së 

Këshillit, por thonë këshilli një vit çfarë bëri, nuk nxorri asnjë anëtar. Pra duket sikur puna e këtij 

këshilli nuk ka qenë e orientuar drejt efikasitetit që në fakt ka ndodhur e kundërta, në gjykimin 

tim.  

 

 

Ervin Pupe :. Ndoshta duhet ta diskutojmë këtë cështie në një moment të dytë, pasi të diskutojmë 

dhe vendosim për kandidaturat që kemi në shqyrtim sot. Mund të mblidhemi në dhomë këshillimi 

të diskutojmë dhe vendosim për kandidaturat e sotme dhe pastaj të rikthehemi edhe njëhere te kjo 

çështje. Në varësi tëvendimeve që do marrim mund ta kemi më të qartë situatën. Ndoshta vakanca 

e zonjës Tusha mund të vihet në pikëpyetje ecuria, ndërkohë që duke pranuar faktin që pocedimi 

gjyqesor nuk e pengon punën e Keshillit, dhe ne mund të procedojmë me vakancën e zotit Fatmir 

Hoxha. Atërere, një pushim i shkurtër dhe rikthehemi sërisht në mbledhje, në dhomë këshillimi 

(me dyer të mbyllura) për të diskutuar dhe vendosur për kandidaturat e sotme.  

 

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

 

Ervin Pupe : Këshilli mbasi diskutoi në dhomën e këshillimit lidhur me dy relacionet e 

paraqitura nga relatorët respektive për kandidaturat konkretisht Sandër Beci dhe Vate Stakqë 

kishin kandiduar në dy vende vakante respektivisht të Fatmir Hoxhës dhe Vitore Tushës, Këshilli 

vendosi përsa i përket Sandër Beci lejimin e kandidimit me 9 vota pro dhe asnjë kundër. Persa i 

përket kandidaturës sëVate Staka i cili kishte paraqitur kërkesëpër të hequr dorë nga vazhdimësia 

në dy kandidaturat, vendosi të pranojëkërkesën e tij dhe të vendosë për përfundimin e procedurës 

së kandidimit të tij në dyja të vendet vakante ku ai ka kandiduar.  

 

Ervin Pupe: Tani, i kthehemi edhe nje herë cështies që diskutuam më parë dhe lamë që ta 

diskutojmë pas vendimmarrjes mbi kandidaturat e sotme. Në vakancën e z.Fatmir Hoxhës, kemi 4 

kandidatura që vijojnë garën dhe njësubjekt i mundshëm kandidat në proces gjyqësor, ndërsa ne 

vakancën e znj.Vitore Tusha kemi dy kandidate që vijojnë garën dhe dhe subjekt i mundshëm 

kandidat në proces gjyqësor. Mendoj që në rastin e vakancës sëFatmir Hoxhës të konstatojmë 

bashkarisht të mbyllur procesin e verifikimit të kushteve ligjore dhe tëvendosim për hyrjen në 

procedurën e pikëzimit. Do të desha nga ana juaj qëedhe ju ta çmoni situatën dhe nëse jeni dakort 

dhe ne pa humbur kohëtëvijojmë me ecurinë e vlerësimit.  

 

Anëtarët diskutojnë 

 

Ervin Pupe : Meqënëse, në këtë fazë mund të lindë nevoja për ekspert të gjuhës së huaj, për të 

racionalizuar sa më shumë kohën dhe për t’i paraprirë gjesë, a më jepni autorizimin mua, ju si 

Këshill, unë në emër të Këshillit t’i shkruaj Fakultetit të Gjuhëve të Huaj, titullari të tij, që tëvërë 

në dispozicion një ekspert për secilën gjuhe që njohin kandidatët, dhe nëse ata kërkojnë të 

testohen në atë gjuhë, ne e kemi gati ekspertin dhe nuk humbasim kohë në këtë drejtim, dhe 

thjesht e thërrasim dhe e miratojmë në mbledhje. Kjo është edhe praktika që kanë ndjekur 

këshillat e tjerë për të vlerësuar këtë komponent të kandidatëve.  
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Anëtarët dakort. 

 

Marsida Xhaferllari : Kur mendon ta bëjme mbledhjen e radhës.  

 

Ervin Pupe : Unë propozoj datën 6 të diskutojmë për situatën e vakancës së Vitore Tushës, se 

çfarë do bëjmë.  

 

Marsida Xhaferllari : Nuk mund të diskutojmë për vakancën e znj. Tusha pa marrë përgjigje nga 

Gjykata. Mendon se do jetë bërëgjyqi deri në këtë datë ? 

 

Ervin Pupe: Atëhere prapë po i kthehemi situatës që nisëm më parë për të diskutuar. Së pari a na 

mban dot peng procesi i znj. Peto për të rikonsideruar gjendien e kandidaturavë në vakancën e znj. 

Vitore Tusha ? Për shkak të ligjit, kjo vakancë ka 2 kandidatura në garë, pasi e treta në proces nuk 

pengon ecurinë e procesit. E dyta, duke pranuar që do të vlerësojmë kandidaturat tek vakanca e 

Fatmir Hoxhës, automatikisht i kemi vlerësuar edhe kandiaturat e Vitore Tushës, se janë të njëjtët.  

 

------------------------------------------------diskutim pa mikrofon-------------------------------------------- 

 

Ervin Pupe : Së pari, jeni dakort ta konsiderojmë të mbyllur ecurinë e verifikimit të kushteve 

ligjore për kandidatët që kanë kandiduar në vakancën e Fatmir Hoxhës ?  

 

     Anëtarët dakort 

 

Rilinda Selimi: Meqënëse u fillua procedura për një vakancë, mos duhet dhënë një arsye pse nuk 

u fillua procedura edhe për vakancën tjetër. 

 

Ervin Pupe : Do ta diskutojmë datën 6. 

 

Rilinda Selimi : Ta kishim të dokumentuar këtë pjesë. Për t’u fiksuar në procesverbal. 

 

Ervin Pupe: Dakort. Me kërkesë të zonjës Selimi, përsa i përket kandidaturës së Vitore Tusha, 

kemi caktuar mbledhjen me datë 6 dhjetor për të diskutuar mbi ecurinë e kësaj vakance. Edhe 

dicka të fundit, por shqetësuese që ka të bëjë më shpërbimin e aëtarësisë, e zëvendësuesvë si dhe 

stafit mbështetës të KED 2021Në drejtimin e arritjes së marrjes së pagesave. Kemi bërë një 

shkresë. Po përgatisim të dytën shkresë. Shkresa i është drejtuar Gjykatës së Lartë së kështu thotë 

ligjit, që të na mbështesin me pagë. I është drejtuar KLGj-së, si qeveria e Gjyqësorit. Gjithashtu i 

është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, me autoritetin që kjo e fundit mund të nisë një nismë 

normative, më fal një nismë VKM-je. Gjithashtu ja kemi çuar për dijeni dhe Sektretarit të 

Përgjithshëm pranëKryeministrit zotit Agaçi. Ne po përgatisim shkresën e dytë. Ne kemi të 

drejtën të shpërblehemi. Gjithashtu kemi në mbështetje të këtij kërkimi edhe praktikën e ndjekur 

me KED-të e tjera të cilat janë trajtuar me shpërblim.  

 

Anëtarët diskutojnë pa mikrofon.  
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Ervin Pupe: Kemi dërguar një shkresë së bashku me praktikjën e ndjekur dhe me 

dokumantacionin e nevojshëm për trajtim financiar, të këtij KED. Deri më tash nuk ka ndonjë 

reagim. Do përgatisim edhe një shkresë të dytë. 

Marsida Xhaferllari : A ka mundësi ta dikutosh me përfaqësuesen e Kuvendit, zonjën  Mimoza 

Arbi, dhe të kthejnë përgjigje 

 

Anëtarët diskutojnë pa mikrofon.  

 

Ervin Pupe : Dakort.KED-ja do marri hapa të mëtejshme përtëribërë sërisht komunikim 

shkresorme institucionet me të cilat ne kemi komunikuar dhe për të insituar që të kemi 

njëpërgjigje prej tyre, për tëzgjidhur problemin e shpërblimeve.Unë e konsideroj mbledhjen e 

mbyllur nëse juve nuk keni ndonjë gjë për të shtuar. E mbyllim mbledhjen sot për t’u riparë të 

hënën në ora 17.00.   

 

Anëtarët dakort. 
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