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PROCESVERBAL  

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 26.02.2021, ora 14.00 

 

Drejton mbledhjen   

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit   

 

Rendi i Ditës:  

1. Diskutim mbi nevojën e krijimit të një grupi pune që do të punojnë mbi mundësitë e 

përmirësimit të kuadrit normativ në fuqi, bazuar në detyrat e lëna në raportin vjetor të KED 

“Për veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020”. 

 

2. Të tjera 

 

Marrin pjesë : 

1. Ervin Pupe (Kryetar) 

2. Marsida Xhaferllari (zëvendës kryetare) 

3.  Elsa Toska (anëtare) 

4.  Adnan Xholi  (anëtar)  

5.  Elona Toro (anëtare) 

6.  Gjon Fusha (anëtar) 

7.  Rilinda Selimi (anëtare)  

8. Fiona Papajorgji (anëtare zëvendësues) 

9.  Kujtim Luli (anëtar zëvendësuese) 

10.Gentiana Xhelili (anëtare zëvendësuese) 

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

 

1. Enio Haxhimihali përfaqësues me autorizim i  Avokatit te Popullit me nr. 115 prot datë 

25.02.2021. 

 

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

115/2016:  

1. Bledar Dervishaj, përfaqësuesi me autorizim i Presidentit të Republikës. 
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2. Korab Lita, zv/kryetar i Komisionit të Përhershëm Parlamentar “Për Çështjet Ligjore,   

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut” në Kuvend. (opozita) 

 

HAPET MBLEDHJA 

 

Ervin Pupe – Përshëndetje. Në mbledhjen e dytë të KED, siç ju jeni njoftuar, e zhvillojmë për të 

diskuar lidhur me mundësinë e krijimit të një grupi pune për të realizuar disa rregullime 

normative të cilat na mundësojnë punën sa me efektive të KED-së, detyrë e lënë nga raporti 

vjetor i KED-së për vitin 2020. Ndër të tjera raporti vjetor i KED-së për vitin 2020 ka evidentuar 

si mangësi mosplotësimin e kuadrit normativ operues të KED, ndër të tjera me një Rregullore të 

Brendshme të punës së administratës së KED-së, e parashikuar kjo edhe në nenin 22 të 

Rregullores së Brendshme të KED.  

Marsida Xhaferllari: Faleminderit. Jam dakord me idenë për të ngrit grupin e punës, pasi 

vlerësoj që hartimi dhe miratimi më pas i kësaj rregullore detyrim ligjore që nuk e shmangim 

dot, madje me vonesë, jemi me vonesë në kuptimin institucional jo se është KED me vonesë.  

Kështu që sa më shpejt përmbushim këtë detyrim ligjore aq më mirë. Sa i takon grupit të punës 

në rregullore do të ndalesha në dy pika, çështja e parë sipas mendimit tim duhet të angazhohet 

këshilltarët e caktuar nga Gjykata e Lartë për të mbështetur KED- në kuptimin që ato të bëjnë një 

draft të parë dhe pastaj të vijë ky draft i përshtatur prej tyre dhe të vlerësohet nga KED dhe e dyta 

ky grup pune, pavarësisht përbërjes nëse ngrihet nga këshilltare apo anëtarë të KED, të bëjë dhe 

një analize të raportit vjetor në raport me aktet nënligjore ekzistuese të KED-së dhe të dali me 

konkluzionin nëse ka nevojë për t’u ndryshuar ndonjë prej këtyre akteve apo nuk ka nevojë.  

Elsa Toska- Faleminderit. Jam dakord me rendin e ditës si dhe me ngritjen grupin e punës. Kjo 

KED ka tashmë një eksperiencë të konsoliduar. Në ketë kuptim grupi i punës do ketë një sërë 

lehtësirash ose orientimesh edhe nga trashëgimitë e kaluara të mënyrës se si kanë funksionuar 

KED e mëparshme apo dhe grupet e punës të mëparshme.  

Adnan Xholi-  Kontributi i të gjithë anëtareve do të jetë i vazhdueshëm nëse do ketë nevojë për 

ndryshime ligjore dhe nënligjore, ndërkohë që grupi i punës do ishte i domosdoshëm që të 

ngrihet për të bërë ndryshimet përkatëse sipas detyrave që janë lënë nga KED e mëparshme.  

Gjon Fusha- Jam dakord me parafolësit.  

Elona Toro- Për të mos renë në përsëritje të këtyre që u tha, edhe unë jam dakort që të ngrihet sa 

më shpejt grupi i punës.  

Rilinda Selimi- Rregullorja e brendshme e përcakton një detyrim i tillë që është konstatuar. 

Mendimi i dhënë nga znj. Marsida Xhaferllari, se ky grup së pari duhet të marrë një mendim nga 

vetë këshilltaret për mua është i nevojshëm, por mendoj dhe me efikasitet sepse tek e fundit 

bëhet fjalë se grupi i punës do përcaktojë rregulla pikërisht për rregullimin e për veprimtarinë e 

këshilltarëve dhe personelit administrativ në mbështetje të funksionit të KED-së..  

Enio Haxhimihali- Është një detyrim i papërmbushur që nga mbledhja e datës 6 shkurt 2020-të 

KED 2020, ku në pikën e tretë të rendit të ditës, është miratuar ngritja e grupit të punës për 

miratimin e rregullores së brendshme, gjë e cila nuk u arrit të bëhej. Gjithashtu duhet që KED e 

këtij viti, të shikojë nëse ligji ka nevojë për akte të tjera nënligjore, e për këtë ne si institucioni i 

Avokatit të Popullit, do rekomandonim që të mos shihet vetëm raporti i fundit i KED 2020, por 

edhe raportet e tjera të prodhuara nga KED-të e mëparshme, si psh ai i vitit 2019, pse jo dhe 
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rekomandimet e Komisionit të Venecias, apo raportet e ndryshme që kanë bërë institucione të 

tjera kushtetueses, siç është Avokati i Populli, i cili ka bërë një raport të veçantë drejtuar 

Kuvendit  në  vitin 2019, Raporte të cilat njëkohësisht kanë prekur problematika që lidhen 

pikërisht me këtë rregullore që do hartohet, apo dhe me aktet e tjera të cila mund të kenë të 

nevojshme plotësimin.  

Bledar Dervishaj- Është e vërtetë, ashtu siç tha edhe përfaqësuesi i Avokatit të Popullit, si 

Raporti i KED, si edhe monitorimi nga Avokatit të Popullit, ka disa element që mund të gjejnë 

vend për t’u trajtuar nga ky grup pune, të cilat nxjerrin në pah dhe evidentojnë disa shqetësime 

lidhur me plotësimin e vakumin ligjor dhe akteve nënligjor. Unë besoj që janë përmbushur ato 

detyra që la Komisioni i Venecias, megjithatë edhe një ri hedhje e syrit drejt atyre 

rekomandimeve që ata lanë, mund të ishte një element plotësues.  

 

Ervin Pupe- Shumë faleminderit. Rregullorja që kërkohet synon që të përmbajë disa rregulla, 

lidhur me strukturën organizative të stafit mbështetës të Gjykatës së Lartë, që deri më tash ky 

staf mbështetës ka operuar në bazë të rregullave të parashikuara nga rregullorja e brendshme e 

Gjykatës së Lartë. Sa doli nga diskutimet tuaja,  jemi të gjithë pro krijimit të një grupi pune për 

këtë qëllim. Sipas propozimeve tuaja, ky grup pune të përbëhet nga këshilltarët e Gjykatës së 

Lartë të cilët janë pjesë administrative mbështetëse të KED-së. Janë 4 ndihmesa ligjor në 

dispozicion të punës së KED-së. Gjithashtu, dal edhe vetë vullnetar t’i bashkohem grupit të 

punës si përfaqësues i KED. Duke qenë se të gjithë anëtarët e KED janë dakort me grupin e 

punës që do të përgatisë rregulloren për organizimin e punës së stafit mbështetës, ku unë të jem 

anëtar si përfaqësuesi  i KED dhe 4 këshilltarët e Gjykatës së Lartë pjesë e stafit mbështetëse të 

KED-së, grupi i punës konsiderohet i krijuar.  

 

Ervin Pupe - Dua të shtroj diçka për t’u diskutuar, si një detyrë për mbledhjen tjetër. 

Konkretisht 2 çështje.  Së pari: një që është ajo e buxhetit, do të desha të diskutonim për të gjetur 

një farë zgjidhje, përfundimtare jo kështu me VKM, pasi nuk ka institucion të pavarur nëse nuk 

do të ketë buxhet mjaftueshëm për të përballuar jo thjesht zërin shpenzime, por edhe zërin e 

pagave më tutje. Dhe çështja e dytë, ajo që desha unë të përfshinim si rend ditë në mbledhjen e 

ardhshme është ajo çështja e çertifikatave të sigurisë, që më të drejtë e ceku edhe përfaqësuesi i 

Avokatit të Popullit. Do të desha nga ju, që ta diskutojmë dhe të vendosim për këtë pikë dhe mos 

ta zgjasim dhe nëse ju mendoni që do të duhet, se kjo procedurë është shumë, shumë e gjatë. Më 

falni! Lidhur me rendin tjetër të ditës, që lidhet një me buxhetin dhe një me dokumentin e 

klasifikuar, do të desha që edhe juve kryesisht të njiheshit me VKM nr. 188 të vitit 2015 si dhe 

me legjislacionin e fushës dhe të bënim një diskutim më të saktë.  

 

Marsida Xhaferllari- Dakort. Gjithsesi t’na japësh edhe procesverbalet do të ishte mirë që të 

kapnim kohën, për miratimin e procesverbalit. Dhe ndonjë çështje tjetër, eventualisht që mund të 

dali, të mos kufizohet vetëm në këtë dy çështje rendi i ditës. Këto dy çështje janë shumë të mira 

që ne të përgatitemi, të na jepet koha e nevojshme për tu përgatitur, thjesht unë them nëse na vjen 

ndonjë çështje tjetër të shtojmë pastaj. 

 

Ervin Pupe – Unë kam përgatitur një material, dhe për këtë desha të gjejmë një zgjidhje përtej 

këtyre komunikimeve formale që ndoshta nuk mund të na prodhojnë gjë. Aq më tepër, kemi fatin 

e madh që në prezencën e këtij Këshilli kemi dy anëtar të Gjykatës Kushtetuese si dhe anëtar 

zëvendësues nga Gjykata Kushtetuese, kështu që ndoshta mund të marrim edhe një mendim më 

të pjekur dhe t’i japim zgjidhje njëherë e mirë punës së miratimit të buxhetit sikundër kërkohet, 

në zërat që kërkohen nga KED.  
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Marsida Xhaferllari – A mundet që ta marrim me shkrim qëndrimin nga KLGJ-ja paraprakisht. 

Pra, t’i bëjmë një pyetje KLGJ-së që në buxhetin që juve keni kërkuar. Pasi, procedura e buxhetit 

është e tillë që hartohet gjithmonë, miratohet nga kuvendi, hartohet gjithmonë në bazë të 

propozimeve të organeve të pavarura. A kanë bërë kërkesë KLGJ-ja bashkë me Gjykatën e Lartë,     

në Kuvend, në procedurën e hartimit të buxhetit për 2021, fonde buxhetore për mbështetjen e 

KED-së? Nëse po, sa janë kërkuar dhe a janë miratuar në masën që janë kërkuar? Nëse jo, përse 

nuk është kërkuar?  

 

Elsa Toska- Lidhur me rendin e ditës për KED-në e ardhshme nuk kam asnjë gjë për të shtuar, 

por gjithsesi një pikë e fundit si gjithmonë e rendeve të ditës ku ne përcaktojmë nga radha në 

radhë, mund të jetë edhe çështje të tjera.  

 

Adnan Xholi- Jam plotësisht dakort që përsa kohë kemi organe të qeverisjes të sitemit të 

drejtësisë, po e njëjta shkresë t’i dërgohet edhe KLP, për shkak se buxheti dhe fondi në 

institucionin e prokurorisë miratohen dhe nga KLP, në vijim të kërkesës për shpërblimin 

financiar për punën e të gjithë anëtarëve të KED. Pjesa tjetër që i takon rendit të ditës në lidhje 

me  pajisjen me çertifikatat e sigurisë, pasi të njihem dhe me aktet do e jap një opinion për këtë 

aspekt. 

Elona Toro- Të njëjtin opinion kam dhe unë, bashkohem me faktin që t’i bëhet një shkresë 

KLGj, nëse e kanë pasur në objektivin e tyre edhe buxhetin e KED apo jo; nëse ka pasur ndonjë 

kërkesë nga Gjykata e Lartë sepse KED mbështetet financiarisht nga Gjykatën e Lartë.  

Gjon Fusha- Në lidhje me çertifikatën e sigurisë, nga njohja dhe e raportit të KED 2020, 

anëtarët e KED janë pajisur në një kohë shumë të largët me çertifikatë sigurie dhe kjo është 

trajtuar si problem nga KED 2020 dhe është problem koha në dispozicion.  

Ervin Pupe: Do desha nga ana juaj të familjarizoheni pak me fushën e rregullimit ligjor qoftë 

për certifikatat e sigurisë, qoftë për çështjen e financimit, në plan të gjerë kjo, në mënyrë që të 

vendosim dhe të gjejmë zgjidhje qoftë për çështjen e buxhetit, qoftë dhe atë të çertifikatës së 

sigurisë. 

Rilinda Selimi- Në dy çështjet e propozuara për rend dite për mbledhjen e ardhshme kanë qenë 

dhe në mbledhjet paraardhëse  si çështja e aspektit financiar për të mbështetur veprimtarinë e 

KED ashtu dhe çështja në lidhje me çertifikatat e sigurisë. Janë bërë kërkesa të vazhdueshme nga 

Këshillat e viteve të kaluar dhe nuk ka patur nje reagim, prandaj të dy çështjet të jenë në rendin e 

ditës në mbledhjen e ardhshme. 

Gentiana Xhelili - Për certifikatat e sigurisë unë mendoj se këshilltaret duhet ta kenë me 

patjetër, sepse janë ata që merren drejtpërdrejt me dosjet dhe të gjitha. Mendoj që këshilltaret 

duhet të jenë të njëjtë në KED si  2019, 2020, 2021, dhe ata ta kenë çertifikatën e sigurisë. 

 

Enio Haxhimihali – Sa i përket buxhetit jemi shprehur dhe në mbledhjen e kaluar dhe ne jemi 

shprehur në gjithë KED-të e kaluara, që jemi të gatshëm të mbështesim sa të mundemi qoftë me 

shkresat drejtuar institucioneve të ndryshme, Kuvendit apo dhe aktorëve ndërkombëtar. Ndërsa 

sa i përket çështjes së certifikatës së sigurisë, në vlerësimin e institucionit tonë është e 

rëndësishme që anëtarët e KED 2021 ta kenë certifikatën e sigurisë dhe njëkohësisht bazuar në 

legjislacionin për ruajtjen dhe administrimin e informacionit të klasifikuar sekret shtetëror do të 

duhet që dhe punonjës të tjerë të KED. Pra përveç anëtareve të KED dhe këshilltarëve, do të 
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duhet ta kenë dhe stafi administrativ ndihmës i KED (sekretaret, protokolli) të kenë një 

certifikim të tillë, gjë që nuk e di nëse është bërë deri më sot apo jo. Sepse në të kundërtën do të 

ketë një problematik me ruajtjen e këtij informacioni. 

Bledar Dervishaj –Lidhur me mbështetjen financiare si institucioni i Presidentit të Republikës e 

mbështesim plotësisht kërkesën e KED-it për suport financiar. Kërkesat që do t’i drejtohen nga 

KED-ja, KLGJ  Kuvendit vendosni për dijeni dhe Presidentit se do të keni mbështeten tonë  në 

lidhje me çështjen e mbështetjes ekonomike financiare dhe trajtimit financiar. KED-të e tjera 

kanë vuajtur i kanë marrë në fund të vitit ndërkohë që kanë konsumuar një volum të madh pune.  

Sa i përket  pasjes me certifikatë sigurie unë e them se është një problem shumë delikat. Ligji 

mbi informacionin e klasifikuar parashikon disa lloj certifikatash. Është e natyrshme që për t’u 

njohur me një dokument të klasifikuar sekret shtetëror duhet të pajisesh me një certifikatë pasi ka 

disa certifikata. Ka nga ato certifikata që kërkojë një periodizim të thellimit 3 muaj deri në 4 

muaj që merr DSIK për një individ, ka nga ato lloj certifikatash që janë të përshpejtuara që mund 

të jenë një muaj. Por pajisja me certifikatë sigurie, duhet.  

 

Ervin Pupe- Mendoj që mbledhja e ardhshme do të përfshijë në rendin e ditës këto çështje që u 

evidentuan sot, edhe të tjera. Patjetër që në mbledhjen e ardhshme do ju japim një informacion 

lidhur produktin e grupit të punës që e krijuam sot, të paktën në lidhje me kolonat kryesore të 

kësaj rregulloreje. Nëse nuk ka ndonjë gjë për t’u shtuar nga anëtarët e tjerë e konsideroj të 

mbyllur mbledhjen. Shumë faleminderit.   

 

Mbyllet mbledhja në orën 16.02 

  Tiranë më datë 26.02.2021 

 

KRYETARI    

 

          Ervin PUPE 

 

         

         SEKRETARE    

                  

Ermelinda KADIU  

       

              Dorina DULAJ      

 

 

 

 

 

 


