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PROCESVERBAL 

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 30.06.2021, ora 14.00 

 

Drejton mbledhjen  - 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit 

 

Rendi i Ditës :  

 

1. Miratimi nen për nen i përmbajtjes së Rregullores “Mbi detyrat e këshilltarëve e 

personelit administrativ të Gjykatës së Lartë në mbështetje të veprimtarisë së K.E.D.”  

2. Mbi hapjen e procedurës së aplikimit të kandidatëve për anëtar në Gjykatën Kushtetuese 

nga organi i emërtesës, Gjykata e Lartë: informacion, detyra 

3. Të tjera.” 

 

Marrin pjesë : 

 

1. Ervin Pupe (Kryetar) 

2. Marsida Xhaferllari (zëvendës kryetare) 

3. Elsa Toska (anëtare) 

4. Adnan Xholi (anëtar)  

5. Astrit Kalaja (anëtar) 

6. Elona Toro (anëtare) 

7. Gjon Fusha (anëtar) 

8. Rilinda Selimi (anëtare)  

9. Ilir Panda (anëtar zëvendësues) 

10. Fiona Papajorgji (anëtare zëvendësuese) 

11. Kujtim Luli (anëtar zëvendësues) 

12. Kleanth Zeka  (anëtar zëvendësues) 

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

 

1. Avokati i Popullit përfaqësuar me autorizimin nr. 439 prot, datë 29.06.2021, nga Enio 

Haxhimihali 

 

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

nr. 115/2016:  

 

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

2. Mimoza Arbi, përfaqësuese e Kryetarit të Kuvendit  

3. Aulona Hazbiu, përfaqësuese e EURALIUS. 
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                                         HAPET MBLEDHJA NË ORËN 14.23 

 

Ervin Pupe: Fillojmë mbledhjen e radhës së KED me verifikimin e prezencës së anëtarëve, 

anëtarëve zëvendësues dhe të ftuarve. Kuorumi është i plotësuar dhe nuk ka pengesa për të filluar 

mbledhjen.Siç jemi vënë në dijenimbledhjen e radhës që shkoi, ne miratuam në parim 

rregulloren dhe e lamë për të diskutuar mbledhjen e ardhshme ndryshimet e propozuara nen për 

nen dhe me atë rast të miratojmë rregulloren edhe nen për nen. Grupi i punës për rregulloren, ka 

reflektuar ndryshimet dhe i ka sjellë ato të pasqyruara në draftin që kemi përpara. Me të kuqe 

kemi shënuar ndryshimet, kështu që mendoj aty të përqëndrojmë punën dhe që të mos humbasim 

kohë, fillojmë menjëherë diskutimin dhe miratimin nen për nen.  

Neni 1me ndryshimin “personeli administrativ”ka kundërshtim? 

E miratojmë? Miratohet. 

Kalojmë tek neni 2, ka ndonjë kundërshtim? 

 

Marsida Xhaferllari:Tek neni 2,strukturë mbështetëse, kam mendimin mos duhet personeli 

administrativ? 

 

Ervin Pupe: Dakort me këtë propozim? Hidhet në votë përmbajtia e nenit 2 me ndryshimin e 

propozuar.  

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet.  

 

Ervin Pupe:Kalojmë tek neni 3, dispozitat e parashikuara, paragrafi i dytë i cili ka një shtesë në 

paragrafin e dytë flitet për efekt rregullore personeli të Gjykatës së Lartë pranë KED. Nëlidhje 

me terminologjinë e përdorur në këtë nen, z. Kujtim Luli ka bërë një propozim, si dhe znj. 

Xhaferllari ka një korrektim të kohës së foljes së përdorur në përmbajtjen e këtij neni. Neni 4 

miratohet me ndryshimet e propozuar përsa i përket paragrafit 2 dhe kohës së foljes.  

 

Ervin Pupe: Kalojmë tek përmbajtja e nenit 4. Propozohet ndryshimi tek titullimi aktual.  

Propozimi është “Përcaktimi i numrit të personelit administrativ”. 

 

Marsida Xhaferrllari: Numri i personelit administrativ i Gjykatës së Lartë të caktuar në 

mbështetje të KED dhe thotë hap kllapë në vijim frazën që e ka me italic i Gjykatës së Lartë 

pranë KED do ta bëjë thjeshtpersoneli administrativ. Dhe në të gjithë tekstin e rregullores nuk i  

referohesh personeli i Gjykatës së Lartë pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi por thjesht 

personeli i administrativ. 

 

Ervin Pupe: Neni 4 flas gjithmonë pra Titulli “Përcaktimi i numrit të personelit administrativ” 

dhe kjo reflektohet në të gjithë përmbajtjen e rregullores kur i referohemi personelit mbështetës 

të Gjykatës së Lartë. Jeni dakord? Dakord. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Kalojmë tek neni 5. Lexojeni ju lutem përmbajtjen e nenit 5, kuptohet me 

ndryshimet teknike për personelin administrativ. Nuk ka ndonjë propozim në lidhje me 

përmbajtjen, gjë që nënkupton që jemi të gjithë në këtë linjë. Jemi dakord? Dakord. 

Miratohet.Kalojme tek neni 6 i cili nuk ka pësuar ndryshime,pasi nuk ka patur propozime. 

 

Marsida Xhaferllari:Në parim nuk jam dakord me nenin 6 sepse këtu duket sikur personeli 

është caktuar, po nuk është caktuar, të jep mesazhin sikur u caktua në KED, por do vazhdojë 

punët e tjera. Ndërkohë që ligji nuk e ka kështu, personeli mbështetës i Gjykatës së 

Lartëështëcaktuar pranë KED, për të punuar në KED. 
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Ervin Pupe: Jo unë mendoj qënuk është ashtu. Këto janë punonjës me kohë të plotë pranë 

Gjykatës së Lartë të cilët kryejnë punë mbështetëse pranë KED-së. Kur ka ngarkesë KED 

kuptohet që ato e kanë me prioritet punën e KED. Besoj se mes punës së tyre të përhershme 

pranëGjykatës së Lartëdhe punës së tyre të pjesshme pranë KED, të japim përparësi punës së 

pjesshme, kur ka nevojë KED. 

 

Marsida Xhaferlari: Unë mendoj që këtë ua cakton ligji. Në momentin që ligji thotë caktohet 

personeli mbështetës e ka fjalën që do kryejë këtë punë të parën dhe puna e Gjykatës së Lartë të 

kryhet me stafin mbetës. Këtë kam unë shqetësim.  

 

Ervin Pupe: Këtë kemi edhe ne, por kur KED ka vërtet volum pune apo nevojë urgjente, jo në 

kushtet kur KED nuk ka ndonjë punë për të kryer, stafi mbështetës të justifikohet me faktin 

qëështë i atashuar pranë KED, duke anashkaluar punën e Gjykatës.  

 

Marsida Xhaferllari: Këtu është për aq kohë që është nevojë për uljen e ngarkesës apo 

eliminimin e nevojës urgjente. Ne me këtë po themi, që ato do vazhdojnëtë kryejnë punën e  

përditshme pranë gjyqtarëve të tjerë, por ngaajo punë e përditshme mund t’ju ulet pak ngarkesa. 

 

Përfshihen në debat dhe ka pyetje dhe propozime nga anëtarët Rilinda Selimi dhe Astrit Kalaja. 

 

Enio Haxhimihali: Në lidhje me diskutimin në se është Kryetari apo KED-ja që merr këtë 

vendim, mund të formulohet në këtë mënyrë. Pas “Kryetari i KED”, mund të shtohet që “KED 

autorizon Kryetarin e KED, t’i kërkoj Kryetarit të Gjykatës së Lartë ...” dhe kjo shmang këtë 

konflikt. 

 

Bledar Dervishaj: Faktikisht nga diskutimet dolën dy probleme nga kjo dispozitë e nenit 6 të 

rregullores. E para, nëse a mundet të veprojë Kryetari pa autorizim të Këshillit? Duket sikur 

Kryetari merr një autorizim direkt nga ky nen i rregullores për të vepruar me urgjencë në kushtet 

e ngarkesës së lartë dhe për nevoja urgjente. Unë mendoj që kjo duhet rregulluar, në mënyrë që 

Kryetari vepron në konsultim me Këshillin dhe vijon më pas dispozita siç është me Gjykatën e 

Lartë. Ndërsa çështja e dytë, që del ka të bëjë me zgjidhjen e një situate të mundshme të 

konfliktit të interesit të Kryetarit si pozicion. Sepse nga shorti që hidhet oër zgjedhjen e 

anëtarëve të KED, mund të bjerë, që Kryetar i Këshillit është njëohësisht dhe Kryetar i Gjykatës 

së Lartë, pra i njëjti individ. Kjo situatë e konfliktit të interesit, duhet zgjidhur nëpërmjet 

përfshirjes së procesit të konsultimit dhe vendimmarrjes së Këshillit lidhur me këto kërkesa. Tek 

kjo dispozitë, duhet përfshirë që Kryetari i KED gjithmonë duhet të konsultohet me Këshillin. 

 

Ervin Pupe: Atëherë, meqënëse neni 6, ka diskutime të cilat prekin edhe përmbajtjen e neneve 

vijuese, çmoj që për të mos penguar ecurinë e punës, të vazhdojmë me miratimin e neneve 

vijuese dhe t’i kthehemi prapë diskutimit dhe miratimit të nenit 6. Kalojmë tek neni 7. Ka një 

propozim tek pika 1 e nenit 7; propozim i ardhur nga Avokati i Popullit.  

 

Sqaron qëllimin e propozimit përfaqësuesi i Avokatit të Popullit në mbledhje, z. Haxhimihali si 

dhe përfshihen në diskutim znj. Xhaferllari dhe znj. Selimi.  

 

Ervin Pupe: Jeni dakort që paragrafi parë i nenit 7 pika 1, të miratohet pa termin “si dhe” 

Kryetari i KED-it sepse kjo sqarohet në pikën 2. Jeni dakort ta miratojmë kështu, dmth të 

miratojmë të gjithë bllok nenin 7 me këtë ndryshim, heqjen e termit “ si dhe”. Jeni dakort? 

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet.  
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Ervin Pupe: Kalojmë tek neni 8. Neni 8 nuk ka pësuar ndryshime, si dhe nuk ka asnjë propozim 

për ndryshim.  

 

Ndërhyn anëtari i KED,Astrit Kalaja i cili i rikthehet diskutimit të përmbajtjes së nenit 6 të 

Projekt rregullores. 

 

Astrit Kalaja: Tek neni 6.3 përveç “Kryetarin”, duhet të integrojmë edhe relatorin.  

 

Marsida Xhaferllari: . . . Sipas rastit, ose relatori.  

 

Ervin Pupe: Propozimi për pikën 3 të nenit 6 të formatohet, “ . . . personeli i Gjykatës së Lartë 

pranë KED-së, duhet të njoftoj menjëherë relatorin ose sipas rastit Kryetarin . . ., pra kur nuk ka 

relator njoftohet Kryetari ?  

 

Përfshihen në diskutim Rilinda Selimi, Marsida Xhaferrllari, Astrit Kalaja.  

 

Ervin Pupe: Atëherë, propozimi i znj Selimi është që, përmbajtja e pikave 2 dhe 3 të nenit 6 të 

shkrihen njëra me tjetrën. Pra lidhur me propozimin e znj.Selimi, ku thuhet se pika 2 dhe pika 3 

janë e njëjta gjë, mund të shkrihen së bashku, jeni dakort apo, jeni dakort për ta lënë nenin 6 

kështu siç është. Kush është dakort për shkrirjen e dy pikave? Po lidhur me lënien e dispozitës 

kështu siç është?   

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Rikthehemi edhe një herë, aty ku e lamë, tek diskutimi i përmbajtjes sënenit 8. 

Kalojmë te neni 8, i cili është një nen që nuk ka ndryshuar, ju lutem do të desha që t’i hidhni një 

sy dhe të merrni fjalën nëse ka diçka për tu ndryshuar.  

 

Anëtarët tëgjithë dakord. Miratohet siçështë pa ndryshime.  

 

Ervin Pupe:Neni 9, sipas radhës. Edhe ky është një nen që nuk ka ndryshuar, ka qenë si në 

formatin e propozuar në fillim fare nga grupi i punës. 

 

Marsida Xhaferllari: Tek shkronja c e kam të paqartë, sigurimin suplementar. Kam gjithashtu 

dhe tek fjala e të tjerë. 

 

Ervin Pupe: Ka qenë gjithmone ideja që në një të ardhme ndoshta, struktura mbështetëse, të 

bëhet strukturë e përhershme e KED. Megjithatë konstatimi juaj është i drejtë.E heqim fare, 

s’kemi pse e komplikojmë situatën. Nuk e di, nëse KED do të bëhet me një administratë fikse, 

ndërkohë që detyrimi tatimor është taksativ. Atëherë me propozimin e znj.Xhaferllari, pika c, të 

hiqet pjesa “sigurimet shoqërore, shëndetësore si sigurim suplementar etj. Pra, e miratojmë 

nenin 9 të plotë duke hequr këtë pjesën e gërmës c ?  

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe:Miratuam nenin 9, me ndryshime, në pikën “c”. Kalojmë tek neni 10. Neni 10 është 

një nen i cili nuk ka ndryshuar në draftin e tij që ju është shpërndarë juve, pasi nuk ka patur 

propozime për ndryshime. Jeni dakort ta miratojmë kështu siç është shkruajtur? 

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Kalojmë tek neni 11, i cili flet për detyrat e punonjësit të IT pranëKED.  
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Marsida Xhaferllari: Tek 11, shkronja “d, e,f” thjesht që të hartohen në të njëjtën gjuhë, pra jo 

“ka detyrimin të marrë masat e nevojshme”, por “merr masat e nevojshme”.  

 

Ervin Pupe: Sipas propozimit të znj. Xhaferllari, në pikën 11, shkronja “d” tek pjesa ka 

detyrimin, të bëhet merr masat e nevojshme; në pikën “e” të hiqet ka detyrimin të publikojë dhe 

të bëhet publikon; si dhe në pikën “f” ka detyrimin . . .,  të bëhet “hap adresat elektronike”. Pra 

për pjesën tjetër jemi dakort, me këto ndryshime?  

 

Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Kalojmë tek përmbajtja e nenit 12 e cila ka të bëjëme detyrat e sekretarisë. Ka një 

propozim përsa i përket pikës “c” të këtij neni, përsa i përket “dërgimit të shkresave standard”, 

që kjo detyrë i takon punonjësit të arkiv-protokollit dhe nuk është një detyrë që i takon sekretarit 

të mbledhjes. Propozohet heqja fare e pikës “c” nga neni 12, e hedhim në votim. Jeni dakord që 

nenin 12 ta miratojmë bllok pa germën “c” ? 

 

Anëtarët tëgjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Neni 13 flet për detyrat e këshilltarit ligjor. Ka një propozim për ndryshim në 

germën “g”. Konkretisht për një shtesë, “Për asistimin në mbledhje tëKED, tëkëshilltarit ligjor, 

pa të drejtë fjale”. 

 

Marsida Xhaferllari: Të hiqet fjalia e fundit tek gërma “g” . 

 

Ervin Pupe: Po të hiqet komplet, nga “nëse deri tek pikë presja”, e gjitha. 

 

Marsida Xhaferllari: Të gjitha shkronjat e paragrafit 3, duke filluar nga “d” e në vijim fjala 

“këshilltari ligjor” është e tepërt, të reduktohet.  

 

Marsida Xhaferllari: Tek shkronja “e” është që nuk zëvendësohet këshilltari apo si është kjo se 

nuk e kuptoj, ka detyrimin të ndjek gjithë procedurën. Është ideja që nuk zëvendësohet. Ideja e 

këtij rregulli është që të mos zëvendësohet dhe ai që caktohet që në fillim të jetë deri në fund. 

Propozoj se, si rregull këshilltari ligjor i caktuar me short ndjek, jo ka detyrimin por ndjek 

procedurën, të kaloj si pikë me vete. 

 

Elsa Toska:Po përjashtimi ? 

 

Marsida Xhaferllari: Përjashtimi të jetë p.sh kur ka ndjekje disiplinore, ose mungon ai, e zuri 

covidi, ose konflikt interesi me kandidatin. 

 

Përfshihen disa anëtarë në diskutime 

 

Marsida Xhaferllari: Tek shkronja “h”, tek shkronja “v”, ai mbulon çdo detyrë të caktuar nga 

kryetari ose relatori që ka lidhje me përfaqësimin ligjor të KED në gjykatë e kemi tek “i-ja”, pra 

këtu është e tepërt sepse shkronja “i” flet për përfaqësimin në procese gjyqësore kështu që duhet 

të iki që këtu dhe shkronja “h” duhet të iki kryetari pastaj nëse ngelet vetëm me procesin ligjor 

rivlerësimi. Sepse në proces merr urdhra vetëm nga relatori, s’merr nga kryetari. 

 

Ervin Pupe: Ju thoni që tek germa “h”, çdo detyrë që i caktohet nga relatori i çështjes, të hiqet 

nga kryetari në KED ?  
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Marsida Xhaferllari: Në procesin e verifikimit dhe të vlerësimit.Dhe e fundit që kam për këtë 

tek shkronja “i” tek përfaqësimi i KED, do dëshiroja shumë që ndjek udhëzimet e kryetarit ose të 

KED. Të kuptojnë njëherë e mirë këshilltarët që nuk janë të pavarur. Dhe kur të shkojnë në 

seanca gjyqësore dhe të mos përdorin fjali të tilla “në çmim të gjykatës”.Të shkojnë ta mbrojnë 

siç duhet KED. 

 

Enio Haxhimihali: Propozimi ynë ka qenë që detyrimi për t’u pajisur me certifikatë sigurie nuk 

është vetëm i këshilltarit ligjor, por i gjithë stafit administrativ që trajton dokument të 

klasifikuara dhe ula që kjo të ishte një pikë më vete. Janë bërë dhe dy seanca këtu në Këshill 

kështu që kjo pikë mund të ishte e përgjithshme dhe për të tjerët dhe nuk është e thënë që të jetë 

vetëm për këtë kategori, pra vetëm për këshilltarin ligjor. 

 

Rilinda Selimi: Mundemi që për këtë detyrim të kemi një dispozite të posaçme që pastaj 

personeli të pajiset me certifikatë në vijim të asaj, pavarësisht termit që unë i qëndroj pjesës si 

formulim është i detyruar të pajiset. Por në vijim mundet që pasja me certifikatë kemi të gjithë 

punonjësit këtu që mundet që dhe të tjerët të kenë nevojën e pajisjes me certifikatë, përcaktim që 

nuk është për punonjësit e tjerë mundet që të jetë një dispozitë për personelin në një nga pikat e 

përgjithshme jo të detajuara për secilin por të jetë e përgjithshme një përcaktim i tillë për pajisjen 

me certifikatë dhe gjithmonë me atë formulimin e duhur. 

 

Adnan Xholi: Në lidhje me diskutimin për pasjen apo jo me certifikate sigurie apo detyrimin për 

pajisjen me certifikatë sigurie në mbledhjet e kaluara kemi diskutuar goxha gjatë, dhe kemi sjellë 

një material me shkrim që ka të bëj pikërisht me punonjësit anëtarët e KED dhe stafi i cili duhet 

të ketë certifikatë sigurie dhe nuk po e shof të reflektuar në ndonjë pjesë këtë moment sepse janë 

detyrime ligjore që i kërkon DSIK për dokumenta që mund të merren në trajtim gjithsecili nga 

anëtarët dhe stafi ndihmës. Ndaj do duhet të reflektoj diku në një pikë më vete dhe për të gjithë 

punonjësit dhe jo vetëm për një dispozite të nenit 13, por do duhet që në hyrje tek pikat tek 

rregullat kryesore se kush janë personat që duhet të aplikojnë se e mer se mer nuk e ka ai ja le në 

dorë si detyrim. Por aplikon për certifikatë sigurie por nuk mund të vazhdoj procedurën një 

person qoftë anëtar i KED, anëtar zëvendësues apo personel administrativ që do të njihet me një 

akt që është tepër sekret duhet të ketë një dispozitë të vetën. 

 

Ervin Pupe:Atëherë po e marr nga fundi dhe po dal dhe tek 13. Sa i përket pajisjes me 

certifikate sigurie të personelit mbështetës, do ta kemi në vëmendje, është e drejtë konstatimi juaj 

dhe i znj.Selimi do mundohemi ta nxjerrim në nen më vete në një farë mënyre që t’u shpërndahet 

gjithë personelit. Sa i përket ndryshimeve të ndodhura në nenin 13 për miratim dhe the se kjo do 

të jetë dhe fundi pasi do ta ndërpresim mbledhjen për ta vijuar në një ditë tjetër. Atëherë u 

propozuan ndryshimet, po reflektoj ndryshimet e nenit 13. Neni 13 pika, gërma “d,e,f,g,h,i, j”, 

hiqet pjesa këshilltari dhe zëvendësohet me ai. Pastaj kemi ndryshimet që kanë ndodhur në 

gërmën “g” të nenit 13 pik 3,e cila hiqet pjesa e fundit e fjalisë “nëse relatori e gjykon të 

arsyeshme mund të kërkoj asistimin pa të drejtë fjale të këshilltarit ligjor gjatë relatimit të 

çështjes”, pra hiqet komplet dhe dispozita ri nën mbikëqyrjen dhe udhëzimet e relatorit ai kryen 

çdo veprimtari këshillimore ndihmëse si dhe asiston relatorin e çështjes në mbledhjen të 

relacionit përpunimit shqyrtimit e vlerësimit të çështjes. Ky ishte propozimi me ndryshim. Po 

kështu në gërmën “j” është propozuar që mbi bazën e autorizimit dhe udhëzimeve të kryetarit 

është ashtu termi “dhe udhëzimeve të kryetarit përfaqëson KED në proceset gjyqësore” ishte 

propozimi i znj Xhaferllari. 

 

Ervin Pupe: Tek gërma “j”, në funksion të ushtrimit të detyrës së tij dhe pajisjes me certifikatë 

sigurie, mendojmë që kjo të spostohet dhe të bëhet nen më vete. Ta formulojmë nen më vete 

pajisjen me certifikatë sigurie të personelit. Personeli administrativ mbështetës i KED pajiset me 

certifikatë sigurie. Dakort ta miratojmë nenin 13 me këto ndryshime ? 
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Anëtarët të gjithë dakort. Miratohet. 

 

Ervin Pupe: Përsa i përketdiskutimit dhe miratimit të neneve nga neni 14 e deri në fund, edhe 

me kërkesën e disa anëtarëve të Këshillit për ta shtyrë mbledhjen për shkak të kohëzgjatjes, 

vlerësoj që ta ndërpresim këtu mbledhjen për t’u mbledhur sërish në një kohë shumë të shkurtër 

nga dita e sotme dhe për të vazhduar miratimin nen për nen deri në fund. Shumë faleminderit për 

prezencën tuaj. 

  

MBYLLET MBLEDHJA NË ORËN 16.10 

 

    Tiranë më datë 30.06.2021  

 

  

 

    SEKRETARE                                                             KRYETARI    

 

Ermelinda KADIU                                                       Ervin PUPE 

            

Dorina DULAJ     

Vilma DOKUSHI 

        


