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PROCESVERBAL  

 (I përmbledhur) 

Tiranë, më 05.07.2021, 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.” (vijim) 

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

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

3. Te tjera.” 

 

Marrin pjesë: 

1. Ervin Pupe   (Kryetar) 

2. Elsa Toska (anëtare) 

3. Astrit Kalaja  (anëtar) 

4. Elona Toro (anëtare) 

5. Rilinda Selimi (anëtare)  

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

1. Enio Haxhimihali përfaqësues me autorizim i Avokatit te Popullit me nr. 439 prot date 

29.06.2021, 

 

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

115/2016:  

1. Katrine Treska, përfaqësuesi me autorizim i Presidentit të Republikës. 

2. Mimoza Arbi, përfaqësues  i Kuvendit te RSH 

 

Aulona Hazbiu – përfaqësuese e EURALIUS-it 

Michelle Lakomy, Clay Stiffler- OPDATE 
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HAPET MBLEDHJA: ora 14.30 

 

Ervin Pupe: Çelim mbledhjen e radhës së KED. Verifikohet prezenca e anëtarëve dhe 

anëtarëve zëvendësues. Verifikohen edhe shkaqet e mosprezencës të arsyeshme të anëtarëve dhe 

anëtarëve zëvendësues. Kuorumi plotësohet dhe nuk ka pengesa ligjore për të vijuar mbledhjen. 

Përsa i përket rendit të ditës, kjo mbledhje është vazhdim i mbledhjes së datës 30 Qershor 

2021me objekt diskutimi i përmbajtjes dhe miratimi i rregullores së personelit administrativ që 

është në mbështetje të KED-së. Siç jeni në dijeni, ne radhës që shkoi miratuam nen për nen 13 

nene dhe lamë për të vijuar pune e miratimit ngaqë pati debate diskutime në vijim nga neni 14 

deri në fundin e rregullores. Pra ju i keni përpara projekt rregulloren. Doja të shihnim nenin 21 

dhe neni 22 të projektit të rregullores i cili flet për ndryshime të kësaj rregulloreje me shumicë 

të cilësuar. Pavarësisht se kjo KED e ka kuorumin për të zhvilluar mbledhjen, nisur nga objekti i 

çështjes që ne do trajtojmë sot, në çmimin tim do të dukej jo korrekt në aspektin ligjore por 

edhe moral, nëse diskutojmë e votojmë pjesën e mbetur të rregullores në kushtet kur ka vetëm 5 

nga 9 anëtarë prezent. Duke iu referuar rregullores tonë të brendshme propozoj të mos e 

zhvillojmë sot mbledhjen, por në një ditë tjetër shumë të afërt duke i dhënë mundësi të gjithë 

anëtarëve të diskutojnë dhe të vendosin për përmbajtjen e këtij akti.  

 

Elsa Toska:  Për të bërë një miratim final, të paktën të përmbajtjes së rregullores duhet të ketë 

një prezencë më të gjërë të anëtarësisë. Përsa kohë që materia e rregullores ka të bëjë me 

miratimin e rregullores, unë mendoj që kjo mbledhje nuk mund të zhvillohet me këtë numër 

anëtarësie, apo të paktën 6 anëtarë si shumicë e cilësuar, nuk mund të vijojnë më tej diskutimet 

domethënë. 

 

Astrit Kalaja : Unë gjykoj duke ecur dhe me frymën që kanë këto dy dispozita, por pavarësisht 

kësaj unë do kisha dëshirë të paktën të ishim këtu të gjithë, sepse kjo rregullore na shërben të 

gjithëve, edhe dhënia e mendimit nga të gjithë anëtarët është shumë pozitive. Vlerësoj që për 

shkaqe objektive, për arsye të angazhimeve që kanë pasur të paraplanifikuara, nuk janë 

paraqitur të gjithë, prandaj vlerësoj që ta shtyjmë mbledhjen. Fryma e KED si organ kolegjial,  

kërkon që të jenë të gjithë. 

Elona Toro: Përshëndetje, në thelb nuk kam ndonjë gjë të ndryshme nga dy kolegët tanë 

parafolës. Por edhe numri i prezencës nuk na jep shumë dorë moralisht për të miratuar gjithë 

pjesën tjetër të rregullores.  

Rilinda Selimi: Unë bashkohem ne fakt me çfarë u tha. Në situatën ku jemi sot, ku rezultojnë  

vetëm 5 anëtarë, mendoj që do të ishte e udhës të kishim një kuorum më të lartë për të miratuar 

ato dispozita të rregullores të cilat nuk kanë qenë objekt diskutimi, pavarësisht se në mbledhjen 

e kaluar u shpreh një dakortësi me terma të përgjithshëm të përcaktimeve të kësaj ane të 

rregullores, shtesa, riformulime, por gjithsesi, për të mbetur te aspekti formal dhe jo vetëm. 

Bashkohem me mendimin për t’u caktuar një mbledhje tjetër, të paktën të sigurohemi 

paraprakisht për një pjesëmarrje më të lartë.  

Enio Haxhimihali : Sigurisht pjesëmarrja e gjerë është gjë e mirë, dhe ne mendojmë që duhet 

të jenë të gjithë anëtarët për të diskutuar, por është çështje morale apo juridike, pasi për 

miratimin e një rregulloreje nuk është e nevojshme prezenca e cilësuar e anëtarësisë.  Ky ishte 

vëzhgimi i parë. 

Vëzhgimi i dytë ka të bëjë me metodologjinë e punës, për të qenë sa më efektivë, ne do 

rekomandonim që ashtu siç parashikon akti normativ përkatës për hartimin e akteve nënligjore, 

pra bëhet një relacion në të cilin përfshihen mendimet e të gjithë institucioneve të tjera që iu 

është dërguar për mendim. Në rastin konkret u është dërguar të gjithë anëtarëve. Do të ishte 

mire që nga ana e stafit ndihmës të K.E.D-së, për të bërë një relacion me të gjithë rekomandimet 
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që janë bërë nga të gjithë institucionet dhe të thuhet cilët janë marrë parasysh, cilat nuk janë 

marrë, dhe arsyet pse nuk janë marrë. Ky ishte konstatimi ynë i dytë. 

Ervin Pupe : Unë relatova që në mbledhjen e shkuar që grupi i punës pasi i ka marrë, i ka 

përpunuar, i ka përshtat dhe një pjesë të tyre i ka integruar në përmbajtjen e rregullores. Ato 

propozime të cilat nuk qëndronin, grupi i punës nuk i ka integruar, por prandaj janë këto 

mbledhje, për të debatuar dhe ju doni arsyet përse nuk qëndrojnë? 

 

Enio Haxhimihali: Në disa raste pamë që rekomandimet tona nuk ishin përfshirë fare. Prandaj 

na lindi ky propozim.  

 

Ervin Pupe: Kjo nuk është tërësisht e sakte. Janë përfshirë në draft rregullore rekomandimet të 

cilat grupi i punës i ka gjykuar që vërtetë janë të dobishme. Nuk kemi përfshirë në draft 

rregullore ato rekomandime që ezaurohet nga nene të tjera ose realisht nuk kanë pasur ndonjë 

peshë. Të jeni të sigurt për këtë. Sidomos propozimet e avokatit të popullit janë parë me 

përparësi. Megjithatë, draft është ende kjo rregullore dhe e hapur për debat është përmbajtja e 

rregullores.  

 

Ketrin Treska: Edhe neve do të vlerësonim sikur në diskutimin e mbledhjeve të mbetura të 

kësaj rregulloreje të kishte një pjesëmarrje të gjërë. Do të ishte një vendimmarrje më e 

konsoliduar.  

 

Aulona Hazbiu : Të mbetet në vlerësimin tuaj. 

 

OPDATE - Michelle Lakomy: Çështje që u ngrit është ligjore dhe morale. Do të mbështesnim 

edhe neve atë që thanë parafolësit, për një kuorum edhe më të gjerë.  

 

Ervin Pupe : Edhe unë personalisht jam për një kuorum më të gjerë. Ky Këshill sot me 5 anëtar 

nuk mundet të vijojë me procedurën e miratimit të neneve të rregullores. Propozoj edhe ditën se 

kur mund të mblidhemi sërish dhe të miratojmë pjesën e mbetur të rregullores. Duke u nisur nga 

fakti që kemi edhe një anëtar të Gjykatës Kushtetuese këtu, meqenëse Gjykata Kushtetuese ka 

ngarkesë dhe ka çështje delikate, unë propozoj si ditën me të shpejtë, ditën e Mërkurë, ora 

14.00. Jeni dakort që të caktojmë mbledhjen e radhës me rend miratimin e rregullores ditën e 

Mërkurë, data 07 Korrik ora 14.00 ?  

 

Anëtarët prezent të gjithë dakort.  

 

Ervin Pupe: Në lidhje më pikën 2 dhe 3 të rendit të ditës. Për informacion, subjekti i emërtesës 

Gjykata e Lartë, ka çelur në datën 3 të muajit që shkoi, kandidimet për 3 vakanca gjyqtar në 

Gjykatën Kushtetuese, konkretisht për vakancën e znj. Vitore Tusha, për vakancën e z. Fatmir 

Hoxha dhe për vakancën e z. Gani Dizdari. Janë paraqitur disa kandidatura. Nuk është i 

përcaktuar numri ende pasi pritet edhe posta e ditës së sotme për ndonjë kandidaturë të ardhur 

përmes postës. Besoj që ditën e nesërme ne duhet të kemi një listë të kandidatëve që kanë 

kandiduar për 3 vakancat e hapura nga subjekti i emërtesës Gjykata e Larte. Ju jeni konshiente, 

por edhe unë kam angazhimin t’ju ndërgjegjësoj se tashmë për Këshillin fillon puna intensive në 

realizimin e misionit kushtetues që ka ky Këshill. Kemi procedurën e plotësimit të 

dokumentacionit standart, hedhjen e shortit, caktimin e relatorit dhe këshilltarët ligjorë, 

procedura e mbledhjes dhe verifikimin të dokumentacionit deri në përpilimin e prezantimin e 

relacionit në KED dhe më pas edhe në pikëzimin e kandidaturave. Kemi përgatitur dhe ju kemi 

shpërndarë një shkrese, rreth 3 faqe, ku në mënyre të përmbledhur, përshkruhen etapat që ndjek 

KED, nga ky moment deri në fund të punës së KED. Pra përshkruhen në këtë shkresë se çfarë 

etapash ndjek KED dhe kjo e kufizuar në ndjekjen e afateve ligjore të cilat janë afate të 

rëndësishme, shume të shkurtra. Megjithatë do te desha nga ju të familjarizoheni apo të shikoni 
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sërisht rregulloren e brendshme të KED,  ligjin nr.115/2016 dhe vendimet e marra nga vet KED, 

atë nr.4 datë 11.03.2019 i cili flet për procedurën e verifikimit tashmë të kandidatëve si dhe 

vendimi nr.5 datë 02.04.2019 për kriteret dhe procedurën e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së 

kandidateve për pozicionet e vendeve vakante si dhe edhe metodologjitë përkatëse. Këto akte i 

keni online në faqen zyrtare e KED. Momenti më i afërt është ai i hedhjes së shortit për relatorët 

dhe këshilltarët ligjorë. Unë kam informacion, që për shkak pamundësive teknike edhe këtë vit 

shorti nuk mundësohet që të bëhet në mënyrë elektronike. Përfaqësuesi i IT do të përgatisë një 

shkresë ku të shpjegojë arsyet pse shorti nuk mund të organizohet në mënyrë elektronike. Përsa 

i përket shortit dhe organizimit të procedurës së shortit do të doja që ju paraprakisht të shikonit 

vendimin nr.2 datë 15.02.2019 i KED.  

 

Ervin Pupe: Sa më lartë, mendova që t’ju informoj por edhe t’ju ndërgjegjësoj për atë që kemi 

për të bërë në të ardhmen. Mbledhja e informacionit është një kërcim dysh, pra KED e merr 

informacionin nga institucionet publike e shtetërore. KED është e detyruar në një farë mënyre të 

jetë dhe në pritje të këtij informacioni.  

 

Ervin Pupe: Në funksion të punës së KED, ka filluar kompletimi i dosjeve personale me qëllim 

pajisjen e anëtarëve, anëtarëve zëvendësues dhe të stafit mbështetës me certifikatën e sigurisë. 

KED ju në dijeni për plotësimin kryesisht të dokumentacionit që plotësohet nga vetë aplikanti, 

që është formulari. KED thekson se ajo nëse nuk dorëzohet ky formular nga aplikanti, KED nuk 

mund të vijojë me plotësimin dhe depozitimin e dosjes pra me procedurën e marrjes së 

certifikatës së sigurisë. Kemi patur vonesa në këtë drejtim. E kuptoj shumë drejt që ju të gjithë 

jeni shumë të ngarkuar, por do desha që t’i jepni prioritet plotësimit të formularit të sigurisë 

sepse ne kemi të kushtëzuar me kohë, dhe e kuptoni vetë çka do të thotë pozicioni relator, e me 

pas i  pasjes ose jo të një certifikate sigurie në një rast kur do të na duhet të bëjmë me dokument 

të klasifikuar. Shumë faleminderit  

Unë nuk kam ndonjë gjë tjetër për të shtuar përveç faktit që mbledhja e radhës lidhur me pikën e 

parë të rendit të ditës do të jetë dita e mërkure data 7 Korrik ora 14.00. Nëse nuk kini diçka për 

të shtuar apo propozuar atëherë e deklaroj mbledhjen e mbyllur.  

 

               Tiranë më datë 05.07.2021 

 

   Mbledhja mbyllet në orën 15.06 

 

                         KRYETARI    

 

                               Ervin PUPE 

 

         

  SEKRETARE   

                                                                                      

Ermelinda KADIU  

                    

Elona KARDHIQI 

 

Dorina DULAJ 

 

Vilma DOKUSHI  

 

Anxhela PRIFTI                                                                                     


