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PROCESVERBAL  

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 26.05.2021, ora 13.15 

 

Drejton mbledhjen  - 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi 

  

Rendi i Ditës:  

 

1. Diskutim në lidhje me Draft-rregulloren “Mbi detyrat e këshilltarëve e personelit administrativ 

të Gjykatës së Lartë në mbështetje të veprimtarisë së K.E.D.” të përgatitur nga grupi i punës. 

Arritja drejt një varianti përfundimtar dhe miratimi i saj. 

 

2. Të tjera. 

 

Marrin pjesë: 

1. Ervin Pupe   (Kryetar) 

2. Marsida Xhaferllari (zëvendës kryetare) 

3.  Elsa Toska (anëtare) 

4.  Adnan Xholi (anëtar)  

5. Genti Xholi (anëtar)  

6.  Astrit Kalaja  (anëtar) 

7.  Elona Toro    (anëtare) 

8.  Rilinda Selimi   (anëtare)  

9. Fiona Papajorgji  (anëtare zëvendësues) 

10.Kujtim Luli  (anëtar zëvendësuese) 

11. Zegjine Sollaku (anëtare zëvendësues) 

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

1. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit dhe Enio Haxhimihali, përfaqësues 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, përfaqësuesi me autorizim i Presidentit të Republikës. 
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Marrin pjesë, si të ftuar përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare, mbështetës të 

procesit të hartimit të akteve nënligjore të KED: 

1. Aulona Hazbiu – përfaqësuese e EURALIUS. 

 

HAPET MBLEDHJA NË ORËN 13.45 

 

Ervin Pupe: Përshëndetje të gjithëve. Verifikohet në fillim prezenca.Sipas rendit të ditës, ne sot 

kemi për të trajtuar projektin që ka përgatitur grupi i punës lidhur me rregulloren mbi detyrat e 

punonjësve të Gjykatës së Lartë, të cilët mbështesin veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi. Siç jeni në dijeni edhe sikundër ky Këshill mori vendim, raporti i KED-së i vitit 2020, ka 

konstatuar mangësi, ndër të tjera, edhe mungesën e kësaj rregullore, të veprimtarisë të strukturës 

mbështetëse tëKëshillit të Emërimeve në Drejtësi. Një çështje e tillë u shtrua në një nga mbledhjet 

e Këshillit dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi 2021 dhe u vendos që të krijohej një grup pune 

për të përgatitur një draft rregullore. Drafti i rregullores, është përgatitur nga grupi i punës, i është 

shpërndarë anëtarëve dhe anëtarëvezëvendësues, po kështu edhe të ftuarve, Avokatit të Popullit, 

Presidentit të Republikës, Kuvendit dhe një kopje e këtij drafti i është kaluar edhe projektit 

EURALIUS V, po ashtu edhe OPDAT-it.Projekt rregullorja është dërguar në rrugë email për të 

gjithë anëtarët dhe anëtarëtzëvendësues dhe uështë kërkuar të gjithëve juve që të bëni dhe vërejtjet 

apo sugjerimet e juaja, fillimisht me shkrim dhe më pas ne t’i diskutojmë këtu.  

 

Marsida Xhaferllari: Në radhë të parë, unë dëshiroj t’ju përgëzoj juve dhe grupin e punës që 

keni punuar për hartimin e kësaj projekt-rregulloreje, pasi ndonëse me shumë vonesë, nga hyrja 

në fuqi e ligjit, më në fund jemi përpara një rezultati konkret për të bërë, për të plotësuar bazën 

ligjore që mundëson veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Unë në parim jam dakord 

me përmbajtjen e projekt-rregullores dhe vlerësoj që, ju personalisht me cilësinë e Kryetarit të 

Këshillit të Emërimeve në Drejtësi por edhe stafi që janë subjekte të kësaj rregulloreje, jeni 

instanca e parë e interesuar për pasjen e rregullave që lehtësojnë në zhvillimin e aktivitetit. Në 

këtë pikëpamje, mendimin që unë do të jap për përmirësimin e kësaj rregulloreje, ju lutem 

vlerësojeni thjesht si opinion. Nga pikëpamja formale, unë do të thosha që kjo të shoqërohet me 

një projekt-vendim, ku del baza ligjore mbi bazën e të cilës mbështetet kjo rregullore, fakti që 

rregullorja është pjesë përbërëse e këtij vendimi dhe hyrja në fuqi e saj. Në shtesë të çështjeve që 

ju keni përfshirë në këtë rregullore, duhet të ketë një rregull të posaçëm që saktëson për 

punonjësin e administratës së angazhuar pranë KED raportin e volumit të punës që ai ka pranë 

Gjykatës së Lartë me volumin e punës që ai ka pranë KED, si zgjidhet kjo çështje, sidomos në 

situatat e volumit ekstrem. Në nivel parimor, do sugjeroja që dispozitat që keni vendosur në fund 

të kalojnë në fillim, sic janë ato për parandalimin e konfliktit të interest, pasi janë parime që do të 

përshkruajnë punën e tyre, megjithatë në vlerësimin tuaj sepse kjo është çështje teknike. Po ashtu, 

sugjeroj të saktësoni rregullin për konfidencialitetin, në kuptim të sekretit professional që lidhet 

me mënyrën e diskutimit dhe të votimit nga rregulli për detyrimin e të dhënave personale, që 

është një çështje e ndarë. Një çështje tjetër është disiplina dhe shpërblimi i këtyre punonjësve që 

do të thotë që duhet të ketë një rregull, pra që shkelja ose mospërmbushja me korrektësi e fushës 

administrative mund të ketë dhe shkelje penale, të krijojë mekanizëm referimi se kujt i referohen 

dhe që mban përgjegjësi disiplinore thjesht, që mund të zgjidhen edhe me referenca. Edhe 

shpërblimi i tyre duhet rregulluar meqenëse ligji rregullon vetëm shpërblimin e anëtarëve, për atë 
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që ligji hesht, ndoshta është mirë që këtu të duhet të rregullohet diçka, pasi unë personalisht 

mendoj se kush punon dhe duhet shpërblyer. Çështje tjetër është ajo e rregullimit teknik, pra që ka 

të bëjë me teknikën legjislative në drejtim të numërtimit të paragrafëve për lehtësi referencash. E 

he e fundit që kam është se këto dispozitat 17 dhe 18 nuk duhen të jenë këtu, por të jenë pjesë e 

rregullores se si organizohet dhe funksion KED. Po ashtu, duke qënë se është një rregullore e 

brendshme nuk ka nevojë të publikohet në fletore zyrtare. 

 

Elsa Toska: Kjo projekt rregullore nuk bën gjë tjetër vetëm se transmeton, praktikën e punës që 

është zhvilluar nga stafi ndihmës në KED e mëparshme, në këto 3-4 vite që ka funksionuar KED. 

Kështu unë nisem nga premisat që rregullorja ka pasur mjaftueshmërisht përkushtimin e të 

gjithave burimeve njerëzore për të dhënë më të mirën bazuar dhe në traditën dy-tre vjeçare të 

KED.Jam e gatshme tëjap kontributin tim kur të diskutojmë nen për nen përmbajtien e draft 

rregullores si edhe mbi propozimet e kolegëve të bëra nëpërmjet e-mail apo mbi diskutimet që do 

të zhvillohen këtu.  

 

Adnan Xholi: Unë bëra disa sugjerime që kanë të bëjnë me detyrat e punonjësve të IT për shkak 

se natyra e punës është specifike dhe do të doja të merren në konsideratë. Pasi të njihemi me të 

gjithë mendimet e të tjerëve rezervoj të drejtën që tëjap komentet e mija për cështje të caktuara të 

rregullores.  

 

Astrit Kalaja: Përgëzoj për punën e bërë grupin e punës që ka bërë të mundur realizimin e kësaj 

projekt rregulloreje. Nga ana tjetër duke marrë shkas dhe nga drafti qëna u vu në dispozicion dhe 

natyra e dokumentacionit të regjistrave, të përcaktohen duhet të jenë me konkrete, qoftë regjistri i 

korrespondencës në mënyrë që të jetë sa më konkrete dhe në çështjen e marrjes sëinformacionit. 

Përgjithësisht unë jam përqëndruar tek dispozitat që rregullojnë detyrat e këshilltarëve ligjor që 

mua, më duken shumë të plotësuar dhe nuk kam ndonjëvërejtje konkrete.  

 

Elona Toro: Parimishtme këtë projekt rregullore unë jam dakord. Ndoshta do kisha disa vërejtje 

tek dispozitat referuese të cilat janë parashikuar në mënyre të shprehuri “zbatohen për aq sa është 

e nevojshme aktet ligjor dhe nënligjor që kanë për objekt rregullimin apo fushat e zbatimit . . .. 

Ndoshta duhet do të duhet tërregullohet për të specifikuar diçka për të qënë më e qartë.  

 

Rilinda Selimi: Në lidhje me draft rregulloren e kam gjykuar të arsyeshme të paraqis mendimete 

mija me shkrim, duke ia përcjellë mendimin tim grupit të punës.   

 

Genti Xholi: Që të mos biem në përsëritje parimisht jam pro për këtë projekt rregullore, sipas 

kësaj përmbajtje. Edhe unë si z. Kalaja jam fokusuar tek momenti i rregullimit ligjor të punës 

sëndihmësit të njësisë së shërbimit ligjor, pa e nënvlerësuar faktin me elementet e tjerë të 

administratës mbështetëse.Nga ana tjetër ne nuk e parashikojmë që sot problematikën e së 

ardhmes dhe mua më pëlqen që kjo rregullore të parashikohet si mundësi të vetë rregullimit të 

problematikës. 

 

Fiona Papajorgji: Me sa vura re në rregullore janë pasqyruar problematikat, apo mënyra se si ka 

ecur puna në KED, për vitin që shkoi, kjo përsa i përket përcaktimit më mirë të punës qoftë dhe 



4 
 

detyrat e secilit prej tyre. Unë jam dakord me mënyrën se si janë paraqitur, e për pasojënuk kam 

asgjë tjetër për të shtuar, veç t’ju përgëzoj për këtë që kini bërë. 

Kujtim Luli: Unë jam shprehur me shkrim lidhur me mendimet që kisha për rregulloren. Në 

parim jam plotësisht dakord. Jam munduar që të hedh ato ide që ligji i ka të pasqyruara edhe për 

emërtimin e rregullores, edhe për plotshmërinë e saj.Neni 230/1 thotë që duhet të dalë një 

rregullore e brendshme për veprimtarinë administrative. Këshilli ka një rregullore për 

veprimtarinë funksionale, kjo rregullore që rregullon veprimtarinë administrative, mirë do ishte që 

ta kishte emrin për veprimtarinë administrative të KED, siç thotë dhe neni 230/1. Në këtë 

këndvështrim unë kam trajtuar dhe problemet vijuese që janë me shkrim. Nuk dua ti cek të gjitha, 

por edhe tek objekti i veprimtarisë, përderisa në veprimtarinë administrative do të përfshihen, dhe 

ato që i parashikon neni 22 i rregullores funksionale, por edhe ligji me dispozitat e tij, nenet 230, 

231, ku bëhet fjalë për rolin mbështetës që kanë anëtarët nga stafi administrativ, është mirë që të 

ketë një kapitull ose një kre, që të rregullojë veprimtarinë e administrimit, të regjistrave, të 

protokollit, të gjitha ato që i citon në mënyre eksplicite dhe dispozita kalimtare, nenit 22. Ky 

kapitull mund të cekë secilin prej elementeve të tyre, për regjistrin, protokollin, arkivin dhe ato 

elemente të sistemit të menaxhimit të çështjes sepse e kërkon ligji, nëse do të jetë mundësia për ta 

ngritur si sistem. Këto janë përgjithësisht, të tjerat janë derivate të këtyre ndryshimeve nëse 

pranohen. 

Ervin Pupe: Ia kaloj fjalën përfaqësuesit tëAvokatit tëPopullit, i cili opinionin e tije ka dërguar 

me shkrim, dhe nëse mundet ta prezantojë në mënyrë të përmbledhur tani, në fjalën e tij.  

Enio Haxhimihali: Unë do të ndalem shkurtimisht në dy-tre elemente. Së pari përveç aktit 

shoqërues që do të jetë vendimi miratues, njëkohësisht mendojmë që baza ligjore të jetë në pjesën 

hyrëse të kësaj projekt rregullore. Kemi bërë disa vërejtje të karakterit redaksional që nuk po 

ndalem tek to. Gjithashtu kemi prekur dhe disa çështje, të cilat ne do donim të diskutoheshin nga 

Këshillipasi mund të ketë mënyra të ndryshme se si mund të zgjidhen. Psh në nenin 4, njëçështje 

që u prek dhe nga anëtarja Xhaferllari, a do të parashikohen dispozita në rastet e fillimit të ecurisë 

disiplinore?Sepse duke qenë që varësia është e dyfishtë, mund të ketë nevojë për parashikime 

paraprake. Prasi do të veprohet në raste e fillimit të ecurisë disiplinore, do jetëKryetari i KED që 

do të njoftojë Kryetarin e Gjykatës së Lartë, apo pranë KED do të ngrihet një komison “ad hoc” 

që do të shqyrtojë paraprakisht shkeljen përkatëse, sepse dhe vete statuset e personelit 

administrativ janë të ndryshme, sepse këshilltarët mund të jenë dhe magjistratë. 

Marsida Xhaferllari: Ne duhet të ndajmë se kush është statusi kryesor i punonjësit dmth t’i nuk 

mund të jesh punonjës në KED pa qenë punonjësi administratës të Gjykatës së Lartë dhe tek çdo 

përshkrim pune që ka punonjësi i Gjykatës së Lartë ka një masë volumi që thotë punë të tjera që 

caktohet nga eprori, edhe kjo në kuadrin e punëve të tjera, që i ngarkon eprori bazuar në ligj. 

Gjithsesi, rregullorja duhet të ketë pa asnjë diskutim marrëdhënien e bashkëpunimit mes kryetarit 

të KED  apo dhe të anëtarëve, pra me kërkesë të anëtarëve apo me kërkesë të relatorit se kryetari 

nuk di psh asgjë nëse relatori mund të pengohet në kryerjen e detyrave të veta,  s’e di si mund të 

jetë situata, po, por gjithsesi secili nga ato që bien në dijeni të një shkelje ligjore që duhet të japë 

shkak për një procedim disiplinor duhet ta njoftojë atë zyrtarisht, pastaj strukturat e Gjykatës së 

Lartë veprojnë. Ajo që duhet të themi, që të sqarojmë për punonjësit janë shkeljet e detyrimeve, 

mospërmbushja me korrektesë, me dashje se duket sikur po zgjatemi shumë tek kjo bisedë, nuk 
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do merremi tani me gjueti disiplinore të punonjësve, por që gjithsesi ta dinë që të kenë një sinjal 

që puna duhet të bëhet me përgjegjësi sikundër dhe po punuan shpërblehen, shkojnë krah për 

krah. Duhet të behet referenca atje për dhe vete ne duhet të themi që me këtë akt ne t’i njoftojmë 

dhe për çfarë afati ne i njoftojmë, brenda 3 ditëve dhe të presim nga Gjykata e Lartë edhe 

ndjekjen e problemit, po e fillova procedimin disiplinor apo jo, nuk e fillova për këtë arsye, është 

një gjë që buron nga marrëdhënia e bashkëpunimit luajal me njëri-tjetrin. 

Enio Haxhimihali: Kisha diçka për adresat elektronike, pasi kemi bërë një rekomandim të 

shtohen. Sa i përket nenin 13, tek detyrat e punonjësit të shërbimit ligjor një nga detyrimet është: 

“Në bazë të autorizimit të kryetarit, përfaqëson KED në proceset gjyqësore” dhe këtu lind një 

çështje për diskutim, nëse caktimi i përfaqësuesit të KED për ndjekjen një procesi gjyqësore duhet 

të jetë me një vendim kolegjial të KED,apo vetëm vendim individual i kryetarit të KED. Kujtoj që 

ka pasur një rekomandim nga përfaqësuesi i Presidenti që: mund të jenë dhe vetë anëtarët e KED 

që të përfaqësojë çështjet në Gjykatë dhe jo vetëm përfaqësuesit e njësisë së shërbimit ligjor (pra 

këshilltarët).  Pra rekomandojmë të saktësohet kjo pike. Mendoj se do jetë një çështje me interes 

për t’u diskutuar nga ju, edhe sa i përket dy pikave më poshtë: detyrimit për tu pajisur me 

certifikatë sigurie, pasi ky nuk është detyrim vetëm për nëpunësit e njësisë ligjore, por dhe për të 

gjithë punonjësit që trajtojnë informacion të klasifikuar sekret shtetëror. Në nenin 14 pika 1, ku 

thuhet që: “të kryhet vetëm nëpërmjet postës elektronike të Këshillit” mbase mos është shumë 

kufizuese dhe mund të formulohet: “preferohet nëpërmjet postës elektronike ose në rrugë 

postare” sepse po u vendos vetëm nëpërmjetpostës elektronike, mund të përjashtohet posta fizike, 

pasi kam parasysh që komunikim me kandidatët në një pjesë të konsiderueshme ka qenë dhe fizik. 

Pra kandidatët kanë sjellë dokumente jo vetëm në rrugë elektronike por dhe fizikisht pranë KED-

it (pretendime, dokumenteve shtesë, etj). Pra mund të ketë nevojë për riformulim pjesa e fundit e 

fjalisë për të mos u kufizuar kandidatët. Disa çështje të tjera që ne i shtrojmë për diskutim, pornuk 

kemi bërë formulim apo propozim konkret: sipas neni 230 pika 3 të ligjit 115/2016 parashikohet 

se për nevoja pune të KED krijohet dhe përdoret një sistem të administrimit të çështjes. Cështja që 

ne shtrojmë për diskutim është, a duhet të përcaktohet formati i këtij sistemi me rregulla më 

specifike për sistemin e administrimit të çështjeve?E njëjta gjë shtrohet dhe për nenin 231 ku 

parashikohet mbajtja e një regjistri themeltar të KED. Këto ishin në vija të përgjithshme gjërat më 

kryesore, që ne i kemi bërë me shkrim, por do ua dërgojmë edhe këto të tjerat që unë shtova tani. 

Bledar Dervishaj: Të gjithë anëtarët e Këshillit i prekën të gjitha temat, bënë propozimet mbi 

modelin apo çështje të caktura mbi projekt-rregulloren e hartuar objekt shqyrtimi. Mua vetëm një 

gjë më ngelet të shtroj për diskutim dhe që Këshilli duhet ta vlerësoj.Kjo lidhet me mandatin që 

kanë këta punonjës dhe kohëzgjatja e tyre.E ngre këtë duke u nisur nga fakti se, vetë Këshilli ka 

apo është një organ me mandat 1 vjeçar që mbyllet më datë 31 dhjetor të çdo viti. Dhe në këtë 

mënyrë e vetmja strukturë që i mban të lidhura të dy organet, pra atë (KED) që ishte dhe që i 

përfundon mandate dhe atë (KED) që vjen që i fillon mandati në 1 janar të çdo viti, është 

administrata e cila do të duhet të përgjigjet për mbajtjen dhe administrimin e dokumentacionit dhe 

përcjelljen e detyrave të lëna përgjysmë. Mund të ndodhë që procedurat e vakancave të 

papërfunduara që ndodhen ende dhe në proces verifikimi, pra në ecje e sipër dhe Këshillit i 

përfundon mandati, apo dokumentacioni i pambyllur dhe i paarkivuar. Kështu që, mendoj se si 

pjesë fundore të kësaj rregullore të vendoset një parashikim që të gjejë vend rregullimi i këtij 

momenti midis dy këshillave dhe përgjegjësitë e administratës, që jo, siç ka ndodhur deri më tani 
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që përgjegjshmëria e administratës të këshillit ka mbajtur rregullin, por tani duhet që, të kemi një 

rregull që të orientojë përgjegjshmërinë. Ju faleminderit, dhe ndjesë nëse jam zgjatur. 

Përfaqësuesja e EURALIUS Aulona Hazbiu:  Shumë faleminderit ne i përmbahemi të gjithë 

atyre që i kemi parashtruar me shkrim.  

Ervin Pupe: Secili nga anëtarët, anëtarët zëvendësues, të ftuarit e dhanë mendimin tyre lidhur me 

këtë draft, ky është një draft i hapur për diskutim nuk është i përfunduar do shtoja dhe propozimet 

ishin të shumëllojshme edhe për grupin e punës është shumë vështirë që ai të reflektojë menjëherë 

tashmë do kërkonim kohë në emër të grupit të punës që ne ti pasqyronim këto propozime në një 

moment të dytë ta miratonim rregulloren nen për nen, Por kjo nuk na pengon në atë që ne këtë 

rregullore ta miratojmë parimisht atë dhe pastaj nen për nen dhe të thërrasim një mbledhje tjetër 

besoj që do të jetë shumë më shkurtër koha që ne do pasqyrojmë ndryshimet për ta miratuar atë 

pastaj nen për nen. Edhe vetë debati nuk ishte në parim ishte kryesisht për nene përkatëse. Nëse 

jeni dakord që ne ta miratojmë këtë rregullore në parim, tëna jepni kohë të pasqyrojmë tëgjithë 

ndryshimet dhe në një moment të dytë ta miratojmë nen për nen. Jemi dakord? 

Anëtarët dakord. 

MBLEDHJA MBYLLET NË ORËN 14.40 

Tiranë më datë 26.05.2021 
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