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PROCESVERBAL 

(I përmbledhur) 

Tiranë, më 27.04.2021, ora 13.30 

 

Drejton mbledhjen  - 

Ervin PUPE – Kryetar i Këshillit 

  

Rendi i Ditës:  

 

1. Mbi nevojën e pajisjes së anëtarëve, anëtarëve zëvendësues, dhe një pjesë e stafit mbështetës të 

KED me certifikatën e sigurisë. 

2. Raportim/ informim i grupit të punës në lidhje ecurinë e Draft-rregullores “Mbi detyrat e 

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

Diskutime në lidhje më projektin e deritashëm të përgatitur nga grupi i punës. 

3. Informacion mbi buxhetin e KED 2021. 

4. 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. Fiona Papajorgji (anëtare zëvendësuese) 

10.  Kujtim Luli (anëtar zëvendësues) 

11. Zegjine Sollaku (anëtare zëvendësuese) 

12. Kleanth Zeka  (anëtar zëvendësues) 

     

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme:  

 1. Enio Haxhimihali, përfaqësues me autorizim i Avokatit të Popullit. 



2 
 

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

115/2016:  

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

 

 

    HAPET MBLEDHJA NË ORËN 13.36  

 

Ervin PUPE:Mirëdita të gjithëve. Po çelim mbledhjen e KED-së, me rend dite siç jeni njoftuar e 

vënë në dijeni paraprakisht. Fillimisht, bazuar edhe në rregulloren e KED-së verifikojmë prezencën. 

Për efekt të fiksimit në proces verbal, konstatohet se zonja Gentiana Xhelili, anëtare zëvendësuese e 

KED-së si përfaqësuese e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, është pezulluar nga 

detyra me vendim të KPK-së.  

Paraprakisht, më lejoni t’ju informoj, në lidhje me caktimin e përfaqësuesit të KED-së në grupin 

Institucional të Punës për Integrimin Evropian dhe Kriteri Politik si dhe kapitullin 23, Gjyqësori dhe 

të Drejtave Themelore. Përfaqësues të KED pranë këtij grupi ndërinstitucional do të jem unë dhe 

zëvëndësues, në mungesën time, do të jetë zonja Elsa Toska.  

Le të kalojmë tek pika e parë e rendit të ditës. Meqënëse, në një të afërme të shpejtë, KED do të 

kryejë funksionin e saj kushtetues, pra të duhet të vlerësojë dokumentacion të kandidaturave për 

anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, e për pasojë është e mundshme që KED do të duhet të ketë të bëjë 

me dokumentacion të klasifikuar, atëherë do të duhet të jemi të përgatitur si anëtarësi dhe staf 

mbështetës për administrimin dhe vlerësimin e kësaj kategorie dokumentash, konform kërkesave të 

ligjit. Meqënëse, ndërmjet anëtarësisë (deri diku edhe unë) ka mendime të ndryshme për aksesimin 

dhe vlerësimin e kësaj kategorie dokumentash, e shtroj për diskutim, cështjen e marrjes së 

çertifikatave të sigurisë, të shkallës së sigurisë, të subjekteve që do të duhet ta kenë, etj., në mënyrë që 

të mos humbim kohë për zgjidhjen e kësaj cështjeje.  

Marsida Xhaferllari: Unë vë re, se këtu janë disa gjëra për t’u diskutuar, por gjithsesi duke e marrë 

në konsideratë që ne jemi organ kolegjial dhe vendimi do të merret pastaj nga e gjithë anëtarësia. 

Thjesht jam në pozicionin që do të shfaq opinionin tim mbi këtë çështje. Së pari, mendoj që Ligji dhe 

Kushtetuta e ka konceptuar Këshillin për Emërimet në Drejtësi si “quasi” gjykatë. Madje thotë që 

vendimi ynë mund të apelohet në Gjykatën e Apelit Administrativ. Në kuptimin që jemi një 

institucion pothuajse gjyqësor, dhe vendimi ynë në shkallë të parë apelohet, pra si të thuash edhe e 

drejta ankimit në shkallë të dytë në Gjykatën e Apelit Administrativ që ligji e cilëson si vendim 

përfundimtar dhe të formës së prerë. E dyta, ne duhet të garantojmë të drejtën e kujtdo që kandidon 

për një proces të rregullt ligjor në kuptimin e një procesi që i ofron dhe nuk dhunon liritë dhe të 

drejtat personale të kujtdo individi. E them këtë, sepse nëse ne do të procedojmë me mbledhjen e të 

dhënave sekrete dhe mbajtjen e këtyre të dhënave në një vend sekret dhe me krijimin e një dialogu me 

kandidatin që këto të dhëna sekret në këtë procedurë që ju aplikoni unë i di por ti nuk i di, unë 

mendoj që ti nuk duhet ti dish, dhe ti e di vetë se çfarë ke bërë dhe vrite mendjen se çfarë ke bërë, por 

unë e di se çfarë ke bërë, mendoj që janë shkelje flagrante të drejtës kushtetuese për jetë private për 

mbledhjen e të dhënave personale sipas ligjit me pëlqimin e individit për të cilat ai jo vetëm që ka të 

drejtën që të jetë në dijeni por nëse këto të dhëna janë të mbledhura në mënyrë të paligjshme duhet që 
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të ketë edhe mundësinë që të kërkoj korrigjimin apo fshirjen e tyre. Thënë këtë, për më tepër që nuk 

ka kalojmë në asnjë moment që bëhet fjalë për një proces që fillon me kërkesë të vetë kandidatit, pra, 

është absurde dhe në terma praktike për ta thjeshtuar që ne i themi një kandidati që ti kandidon me 

kërkesën tënde dhe mua më jep pëlqimin që të mbledh të dhëna rreth personit tënd dhe i thua këtij 

kandidatit që kandidon me kërkesën e tij, nuk të vë në dijeni për të dhënat që kam mbledhur për ty. E 

di vetë unë, dhe gjeje vetë ti se çfarë kam gjetur unë për ty. Së treti, komplikohet më shumë dhe një 

arsye e tretë e bindjes time, është që kur KED-ja të marri vendim në rastin e një procedure të tillë, 

bazuar në një të dhënë që është sekret që vetëm KED-ja dhe Agjencia që i ka mbledhur, neve do të 

hasim në vështirësitë e arsyetimit të vendimit, ku me shumicë votash dhe në mënyrë unanime mund të 

vendosim skualifikimin e kandidatit, do t’i themi kandidatit që ne po të skualifikojmë që ti nuk 

përmbush figurën e integritetit sepse ne dimë një gjë, që ti duhet ta dish dhe gjeje vetë se çfarë dimë 

ne. Dhe unë nuk pajtohem me këtë lloj qëndrimi. Nuk ma lejon ndërgjegjia profesionale dhe 

ndërgjegjia si njeri, si individ mesatar pajtohem me këtë lloj zgjidhje. Dhe thënë të 3-ja këto arsye, 

unë nga fjalët kyçe të Reformës në Drejtësi të vitit 2016 të miratuar me 140 vota unanime në 

Kuvendin e Shqipërisë, një nga arritjet historike të Republikës së Shqipërisë të mbështetur në mënyrë 

të fuqishme nga të gjithë partnerët strategjik ndërkombëtar, ka qenë transparenca. Transparenca e 

veprimtarisë së organeve të sistemit të Drejtësisë. Dhe qoftë edhe për këtë arsye, që ne ta mbajmë 

fort, do ta mbajmë fort dhe lart frymën e  Reformës në Drejtësi, dhe të jemi sa më transparent në 

veprimtarinë që ne kryejmë. Thënë të gjitha këto, opinioni im është që neve pa asnjë diskutim që 

duhet të marrim informacion siç na e ka parashikuar ligji nga agjensitë ligjzbatuese dhe nëse agjensitë 

ligjzbatuese kanë të dhëna të klasifikuara sekret shtetëror të cilat sipas meje duhet të jenë të 

klasifikuara për motivin e vërtetë të ligjit sepse kjo e dhënë që ata klasifikojnë është e tillë që vë në 

rrezik sigurinë kombëtare dhe jo të dhëna të tjera, duhet atëherë që, po në bazë të ligjit të fillojnë 

menjëherë procedurat për deklasifikimin e kësaj të dhëne dhe raportin me të dhënën e deklasifikuar 

pasi sipas ligjit ta sjelli pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, dhe vetëm duke proceduar në këtë 

mënyrë ne i japim edhe mundësinë e kandidatit që ai të njihet me të dhënat e deklasifikuara dhe të 

paraqesë më pas objeksionet apo dakortësinë e tij mbi këtë të dhënë të deklasifikuar. Një qasje tjetër 

pastaj mund të jetë që një ose dy nga anëtarët të KED-së të procedojë me marrjen e certifikatave të 

sigurisë dhe ta administrojnë ata këtë informacion të klasifikuar. Unë nuk besoj që do të bëhem pjesë 

e këtij procesi që ti nënshtrohem procedurave që të marrë certifikatën e sigurisë për të rënë në dijeni 

të të dhënave sekrete mbi kandidatët, që ti lexoj vetëm unë, dhe që i jap përshtypjen kujtdo kandidati, 

kushdo qoftë ai, që unë di një gjë, që ai nuk e di, por ai duhet ta dijë se çfarë unë di, dhe sesa ai e di 

vetë se çfarë ka bërë, dhe duhet ta gjejë vetë se çfarë ka bërë.  

KED-ja nuk duhet të procedoj me materiale sekrete, ndërsa agjensitë kanë të dhëna sekrete dhe 

ndjekin procedurat për deklasifikimin e të dhënës dhe ta paraqesin të dhënën e deklasifikuar. Në 

eventualitetin që ky Këshill vendos që duhen marrë të dhëna sekrete atëherë propozimi im është që 

një pjesë e anëtarëve të procedoj me marrjen e certifikatave të sigurisë.  

Elsa Toska: Në parim mendoj që KED është organ i pavarur kushtetues. Sigurisht që mund ta 

klasifikojmë dhe si “quasi” gjykatë, nëse do të nisemi nga standartet e pavarësisë dhe paanësisë 

kështu si edhe Gjykata Kushtetuese por edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut i ka 

elaboruar. Kandidatët që aplikojnë për gjyqtar të ardhshëm të Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë të 

gjitha garancitë procedurale që u takojnë përsa i përket procesit të rregullt ligjor. Kështu që, në këtë 
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kuptim unë e shikoj si parakushte të tyre për t’u njohur me të gjitha aktet shkresore, me të gjitha 

provat, me të gjitha faktet që KED-ja do të mbledhë vetë apo KED-së, do t’i vijnë nga autoritete të 

tjera ligjzbatuese apo faktmbledhëse. Pra, këtë nuk e vë në diskutim që kandidatit i duhet dhënë 

informacioni. Pastaj këtu lind pyetja, nëse kandidatit do t’i jepet informacioni i klasifikuar sekret? 

Çmoj që kandidatit do t’i jepet informacioni pasi është deklasifikuar sipas rregullave të 

deklasifikimit. Në këndvështrim të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, dhe jurisprudencës së 

kësaj gjykate, ka pasur çështje ku është mbajtur qëndrimi se, ndonëse individit i jepet mundësia e 

kundërshtimit të aktit në gjykatë, ai nuk e ka gëzuar minimumin e mbrojtjes kundra arbitraritetit, 

sepse individit nuk i ishte bërë i njohur informacioni i mbledhur ndaj tij si sekret shtetëror, dhe në 

këtë kuptim, GJEDNJ-ja ka theksuar se ka pasur shkelje karshi individit. Pavarësisht se i është dhënë 

aksesi në gjykatë, individit nuk i është dhënë mundësia të njihet me informacionin e klasifikuar sekret 

dhe GJEDNJ ka mbajtur qëndrimin se duke pasur në konsideratë procedurat në tërësi, natyrën e 

mosmarrëveshjes, hapësirën e vlerësimit që gëzojnë autoritetet, kufizimet me të cilat u përball 

aplikanti në raport me parimin e kontradiktorialitetit, kishte kufizim për t’u njohur me informacionin. 

Në këtë kuptim dua të them që nëse kandidati skualifikohet nga KED-ja për arsye të tjera dhe thelbi i 

skualifikimit nuk është sekreti shtetëror mbase nuk është as e nevojshme që, as kjo KED por as vetë 

individi ta di, pra, dhe të ndiqet ndonjë procedurë e deklasifikimit të sekretit shtetëror, por nëse thelbi 

i klasifikimit të kandidatit do të jetë pikërisht argumenti që informacioni sekret shtetëror është 

pikërisht ndalesa, pra, informacioni i ardhur nga organet ligjzbatuese është ndalesa e tij për kualifikim 

të mëtejshëm, këtu pastaj mendoj se kemi të bëjmë me një pasojë konkrete dhe të rëndë karshi 

kandidatit, kështu që, duhet të deklasifikohet informacioni dhe të vazhdoj rrugën gjyqësore me një 

informacion të deklasifikuar, që të ketë maksimumin e mbrojtjes.  

Adnad Xholi: Si kundër dhe e thashë gjatë  mbledhjes se kaluar për shkak të pozicioneve që kemi 

mbajtur disa nga koleget magjistratë prokurore dhe gjyqtare, një pjesë kanë qenë të detyruar që të 

pajisjen me certifikate sigurisë sipas niveleve të sigurisë. Është një cështje e debatueshme, do jetë e 

domosdoshme të votohet, për shkak dhe të disa opinioneve që unë jam munduar t’i nxjerr në 

mbledhjen e sotme që nga momenti që na u dërgua e-mail. Kam bërë një material të gjërë me shkrim 

të cilin do jua dërgoj në email, ku edhe parashtroj sugjerimet e mia dhe nevojat që do të ketë 

institucioni  i KED për të ndërmarrë më tutje.  

Meqenëse objekti i punës të KED ndër të tjera është edhe njohja me informacione të karakterit sekret 

shtetëror,  pavarësish përmbajtjes sepse ne nuk mund të dimë se çfarë  mund të ketë, informacion për 

një subjekt kandidat, ne kemi detyrimin ti kërkojmë informacion çdo agjencie për çdo lloj kandidati, 

nga moment, shpresojmë që asnjë prej tyre të mos ketë dokumenta të karakterit sekret shtetëror, por 

ai dokument do të duhet të vihet në dispozicion të KED pastaj të shikohet legjislacioni përkatës, pra 

që të njihen personat dhe pastaj të shikohet nëse aplikanti do të duhet të njihet. Patjetër që do të duhet 

të referohemi tek procedura e deklasifikimit sepse bashkohem me qëndrimin e Marsidës, gjithsecili 

që mund ti bëhet një hetim administrativ sikundër do bëhet edhe nga KED në përfundim të procesit të 

hetimit ka të drejtë të njihet me provat qëndrojnë apo nuk qëndrojnë.  

Janë disa nënpika që janë të domosdoshme të merren nga ana e KED, fat që nuk kemi akoma hapur 

kandidatura për Gjykatë Kushtetuese dhe do të jetë e domosdoshme për tu shprehur edhe në 

mbledhjen e radhës se çfarë do të bëjë një institucion, çfarë çertifikimesh duhet të ketë KED. 

Drejtuesi i KED duhet të ketë autorizim të posaçëm të cilin e jep kryeministri pas një kërkesë që i bën 
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Drejtori i Shërbimit Informativ, janë shumë gjëra që unë i kam pasqyruar, por po mundohem ti jap në 

mënyrë të shkurtuar.   

Për shkak se anëtarët e KED, anëtaret zëvendësues dhe stafi i KED, mund të njihen me dokumenta 

sekrete sugjeroj që nëse do të bihet dakord, kërkoj te të aplikohet neni 30 i VKM-së mësipërme që të 

lëshohen certifikatat e sigurisë në rrethana përzgjedhëse jo të zakonshme, sepse po të vijohet 

procedura e zakonshme zgjat nga 4 muaj deri në 6 muaj, dhe në rast se do të kërkohet informacion 

nga autoritetet e huaja ky afat mund të zgjasë, ndërkohë që mandati i anëtarëve të KED është 1 vjeçar 

do të detyrohet që të shikohet mundësia, për të gjithë kandidatët për KED e ardhshme për anëtarët, 

anëtarët zëvendësues dhe anëtarët në personelin administrativ.  

Në këto kushte para, jam i mendimit që të gjithë anëtarët, anëtarët zëvendësues dhe stafi administrativ 

dhe kandidatët, por dhe kandidatët që do jenë vitet e tjera magjistratët prokurore dhe gjyqtare mund të 

plotësojnë kriteret sikundër parashikohet në ligjin nr.115 /2015 duhet të aplikojmë për tu pajisur dhe 

të pajisen me certifikatë sigurie sekret shtetëror, sipas procedurës të aplikimit që ka DSIK. 

Lidhur me nivelin thamë do të duhet të azhurnohemi me praktikat e KED të mëparshme, nëse kanë 

pasur dhe çfarë produkti ka ardhur nga shërbimet informative. Duke u nisur nga kjo pikë, tani na lind 

e detyrueshme një nen pikë tjetër që është më e detyrueshme se pika e parë, ka të bëjë me krijimin e 

infrastrukturës për administrimin e informacionit sekret shtetëror, që nuk e di z. Kryetar a kemi një 

informacion apo a është e mundur që të marrim informacion nëse KED e mëparshme kanë qenë të 

autorizuara për të certifikuar si institucion për të mbajtur, administruar, dokumenta sekret shtetëror. 

Nga pikëpamja e logjistikës, sepse duhet ambient i përshtatshëm, zyrë të posaçme, persona të 

trajnuar, mënyra se si lëvizet, etj. 

Janë pajisje të veçanta, nuk përdoret interneti, do të duhet që të ngrihej një grup pune dhe ne 

mbledhjen e radhës të thirren dhe ekspertë të DSIK për mënyrën se si do të duhet të procedohet. Nuk 

mendoj që KED e mëparshme do kenë pasur luksin që të vërë këtë lloj infrastrukture, por nëse jo nuk 

mund të vijohet, të shkelet ligji nëse nuk ka qenë.  

Pra në këto kushte është e domosdoshme që pranë KED të parashikohet mundësia e caktimit të një 

punonjësi të zyrës së informacionit të klasifikuar sekret shtetëror, do jetë kërkesës që do i jetë drejtuar 

Kryetarit në detyrë të Gjykatës së Lartë vetëm pasi të jetë i pajisur me certifikatë sigurie sipas 

normave në fuqi. Pra sipas VKM 312 viti 2011 në Kreun e III parashikohet organizimi i zyrës së 

informacionit të klasifikuar sekret shtetëror dhe mjediset e përshtatshme sipas kërkesave për 

sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar sekret shtetëror dhe zyra duhet të ketë rrjete metalike, 

ndarje mjedisi të brendshëm, dyer të blinduara, kasaforta dollap metalik etj, që do të duhet nëse nuk i 

ka aktualisht Gjykata e Lartë, seksioni i KED do të duhet tri ketë për të vijuar funksionimin.  

Është e domosdoshme të diskutonim bashkërisht nëse do të duhej të ngrinim grup pune dhe të ketë 

përfaqësues të domosdoshëm nga DSIK për vijimin sa me normal të institucionit të ri të KED. Të 

administrohet dokumenti që ta kem dhe unë që ta dërgoj sekretariatit të KED dhe në formë 

elektronike, do ja u dërgoj me mbarimin e mbledhjes që të shqyrtohet dhe diskutohet se çfarë do të 

bëhet sepse një procedurë të kalon në procedurën tjetër të detyrueshëm që ka bërë me tepër me 

infrastrukturën dhe të drejtën e Kryetarit të KED për tu njohur. Do të duhet që të shtohet tek zëri i 

buxhetit, punonjësi i protokollit i pajisur me certifikatë sigurie, dhe infrastruktura dhe të gjitha fondet 

që do të duheshin për ambientet e përshtatshme, mbajtje trajtim, përpunim qarkullim asgjësimin e 

këtyre lloj dokumentesh sekret shtetëror.  
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Ervin Pupe: Ju falënderoj z.Xholi dhe për përkushtimin dhe angazhimin për të përgatitur një material 

të plotë dhe shumë të vlefshëm. Për informacion, për atë që di unë, kanë certifikatë sigurie punonjësia 

e protokollit, një këshilltar ligjor dhe punonjësi i IT pranë KED-së. Po kështu di që ka zona të sigurta 

(ambiente të certifikuara të sigurta) në Gjykatën e Lartë, ku mund të mbahet dokumenti i klasifikuar 

si dhe ku mund të zhvillohen mbledhjet e KED-së. Duke vlerësuar edhe një herë materialin e 

përgatitur nga ju z. Xholi dhe prezantimin e tij, theksoj që vërejtjet ishin me vend dhe patjetër që do 

jenë në prioritet të punës sonë, shumë shpejt.  

 

Astrit Kalaja: Unë i qëndroj parimit që çdo gjë që, do shërbejë si shkak për s’kualifikim, duhet t’i 

bëhet i ditur kandidatit. Për mua ky është rregulli bazë. E dyta, në qoftë se do të vije puna për të 

marrë këto certifikata, certifikatat duhet t’i kenë të gjithë anëtarët dhe anëtarët zëvendësues.  

 

Elona Toro: Sigurisht e vlerësoj qëndrimin e zotit Xholi dhe jam koshiente që ligji i ka parashikuar 

këto hapa, që të pajisemi me certifikatën e DSIK se ndryshe nuk procedojmë dot me pune. Parimisht 

jam që ne anëtarët dhe anëtarët zëvendësues duhet të pajisemi që të gjithë me certifikatën e sigurisë, 

sepse kështu e thotë ligji. Personelin administrativ nuk e vëmë në diskutim se duhet të jetë patjetër i 

certifikuar. 

 

Gjon Fusha: Kam mendimin se duhet të pajisen të gjithë anëtarët e KED me certifikate sigurie, pasi 

me materialin duhet të njihen të tërë e të shprehim mendimin e tyre lidhur me subjektet kandidat.  

 

Rilinda Selimi: Normalisht KED një nga verifikimet që kryen ka të bëjë me integritetin e kandidatit. 

Po lexoja rregulloren dhe citohet që relatori kryen veprimet për kërkimin e informacionit dhe 

pengesat ligjore për këtë kriter nga DSIK që është autoriteti kombëtar i sigurimit dhe magazina që 

mbledh informacionit të sjellë nga agjencitë verifikuese dhe nëse relatori vlerëson ai mund të marrë 

informacione shtesë dhe kryen vetë procedurat me kandidatin, e për pasojë çmoj se pasja e 

certifikatës së sigurisë është një kërkesë e ligjit.  

 

Fiona Papajorgji - Meqenëse u shtrua si problematikë, për anëtarët zëvendësues nuk mendoj se është 

e nevojshme se ato nuk marrin pjesë në votim mbi kandidatët kështu që mendoj se përveç personelit 

që do merret me ketë çështje të gjithë anëtarët duhet të pajisen me këto certifikata sigurie. 

Kleanthi Zeka-  Unë s’ kam çfarë i shtoj asaj që parashtroi z Xholi, dhe ishte ezaurues, kjo nxori dhe 

problematikën që duket sikur duhet të ishte nga shqetësimet më të pakta të parashtruara. 

Kujtim  Luli- Unë personalisht e kam certifikatën sigurisë sepse për natyrën e punës jam pajisur. 

Nuk duhet vënë në diskutim pajisje që sa më shpejt të realizohet që të shmangen vonesat që mund të 

jenë për shkak të burokracisë për marrjen e certifikatës. 

Bledar Dervishaj- Cështja e pajisjes me certifikatë sigurisë të KED në trajtimin e informacionit të 

klasifikuar ka sjellë problematika për KED dhe ju keni bërë mirë që keni thirrur këtë mbledhje me 

këtë pikë të rendit të ditës. Në logjikën më të mirë kohore unë siç e shikoj të paktën këtij KED duhet 

t’i duhet të shqyrtojë informacion të klasifikuar jo më parë se 1 shtator. Pse e them këtë? Për nga 

afatet që mund të marrë procesi. Sikur nesër Gjykata e Larte të shpallë vakancat, sikur pas një muaji 
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të fillojë KED shqyrtimin dhe të mbledh informacione, kjo të bën ose të krijon hapësirën e kohës, deri 

në atë kohë. Siç tha dhe prokurori i nderuar, e vërteta është që ligji dikton disa lloje cerfikatash dhe 

unë për këtë e kam thënë dhe herën e kaluar nuk është detyrimisht që të futemi në një veting të 

anëtarëve të KED. DSIK për anëtarët e KED për të pajisur me certifikatë nevoja e se cilës bëhet 

vetëm për këtë pikë. Sepse unë prezumoj që kandidatë që vijnë për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese e 

nuk janë të atij grupi shoqëror, rrezikshmëria e të cilëve përmban informacion që do kërkojë garanci 

tepër sekrete. Kështu që zgjidhja e ndërmjetme mund të jetë pajisja me certifikatë të përkohshme që e 

ka vlefshmërinë një muaj. Me atë mund të pajisen anëtarëve e KED, por që detyrimin për ta plotësuar 

dhe për ta marrë këtë certifikatë e kanë. Ajo që pastaj vlen tjetër për tu diskutuar ka të bëjë me 

përmbajtjen e akteve të klasifikuara, trajtimi që i bëhet kandidati me informacionin e klasifikuar, kjo 

është më vrastare. Sepse kandidati futet në një llogjike proceduriale ku barazia e armëve për tu 

mbrojtur mungon. Kandidati nuk njihet tërësisht me informacionin e klasifikuar, ndoshta edhe nga 

nevoja dhe nga rëndësia sepse çështjet që ngrihet në atë informacion mund të jenë nën hetim dhe nuk 

mund të informohet kandidati se, shiko, ti po hetosh për një ngjarje apo x çështje. Por kur bëhet fjalë 

për ngjarje 15 vjet më parë të mos t’i ofrosh kandidatit mundësinë që të mbrohet, kjo nuk shkon. 

Kështu që një zgjidhje për anëtarët e KED duhet të ishte pajisja me certifikatë të përkohshme. Sa i 

takon pastaj magazinimit (arkivimit) të dokumentacionit këtu siç e tha kryetari, sekretaret kanë, një 

mini kasafortë dhe një mini-ambient të mbrojtur besoj është e mundur, dhe nuk  kërkon ndonjë 

shpenzim të madh veçse qarkullim i informacionit të klasifikuar nuk besoj të jetë qarkulluar 

nëpërmjet e-maileve sepse ajo vërtet do kërkonte certifikim apo dizifektime elektronik  etj etj.  

Enio Haxhimihali : Siç e përmenda dhe herën e  kaluar kjo nuk është një çështje që duhet të ketë 

vendimmarrjen e KED pasi është çështje ligjit. Sa i përket variantit që u diskutua që do jenë të gjithë 

anëtarët apo një pjesë e tyre jemi të mendimit që duke qenë se kandidatët caktohen me short, nuk 

dihet kush do jenë relatoret.  

Ervin Pupe : Përsa më lart, nisur edhe nga qëndrimi që mbajti shumica e anëtarëve të KED, duhet të 

fillojmë procedurat për marrjen e certifikatave të sigurisë. Kemi përgatitur pyetësorin e sigurisë, një 

dokument i cili del detyrimisht për tu përgatitur që të plotësohet nga ana juaj, sekretaria do jua 

shpërndajë tani. Ndërsa për nivelin e certifikatës jemi dakord për të marrë një nivel të mesëm sigurie, 

të pranueshëm për natyrën e dokumentacionit që mund të vlerësojmë këtu. Po kështu me sa jam 

konsultuar kuadrin ligjor në fuqi duhet gjithashtu që ne si anëtarët e ju si anëtarë zëvëndësues, por 

edhe stafi mbështetës, të bëjë gati një set dokumentacioni që do i bashkëlidhjet këtij formulari që 

është ajo e dëshmi e penalitetit, vërtetimi në gjykatë, përmbarim, etj.  

Marsida Xhaferrllari : Mund të bëj një ndërhyrje. Unë mendoj që ky moment do vijë në pikën kur 

Gjykata do shpallë vakancat për anëtarë se për çfarë po marrë unë këtë certifikatë. Jemi në një situatë 

që Gjykata e Lartë nuk ka kuorumin, nuk shpallen vakancat dhe nuk ka kandidat. Për çfarë do marrim 

certifikatën se ngarkojmë dhe ato, sepse e di sa vonesa kanë ato s’po mbarojnë dot vetingun tek KPK 

dhe s’merren me ne, kështu që t’i lemë të mbarojnë ato pune.  

Ervin Pupe: Me sa di unë KLGj ka hapur vendet për gjyqtar  në Gjykatën e Lartë, 4 vende në lëmin 

civil dhe 4 vende në lëmin administrativ. Unë nuk e di se si e ka rritmin e përzgjedhjes KLGJ por 

gjykoj se ne duhet të jemi të përgatitur për çdo situatë, pasi ndoshta mundet kuorumi i Gjykatës së 
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Lartë të plotësohet, ndërsa neve ndoshta nuk na del koha për të marre certifikatën e sigurisë. Pasi 

edhe kjo e fundit do kohën e saj. Janë propozuar ndryshime ligjore që kanë të bëjnë me ndryshimin e 

kuorumit të nevojshëm për mbledhjen e gjyqtarëve në Gjykatë të Lartë, nga 15 në 10 gjyqtarë. 

Ndryshimet janë miratuar në Kuvend dhe pritet miratimi i ndryshimeve nga ana e Presidentit të 

Republikës. Megjithatë unë për veten time çmoj se jemi në vonesë përsa i përket pajisjes me 

certifikatë sigurie, pasi si do të ngjasë ne duhet të jemi të përgatitur.  

Bledar Dervishaj – Në shtator të vitit të kaluar Presidenti i ka tërhequr vëmendjen KED-së dhe 

KLGj-së për vonesat në plotësimin e vakancave për dy organet me të larta. KED siç duket e dëgjoj 

thirrjen e të gjithë e partnerëve ndërkombëtarë dhe organeve brenda vendit. KLGJ siç duket nuk e ka 

dëgjuar. Për arsye se i ka të shpallura vendet për të plotësuar kuorumin për të zgjedhur anëtarët e 

Gjykatës Kushtetuese, që unë e ndaj nga kuorumi i nevojshëm për të shpallur për plikim vakancat dhe 

këtë nuk duhet ta ngatërrojmë. Unë të paktën kështu e kuptoj ligjin, kështu e ka kuptuar dhe ish 

kryetari i Gjykatës së Lartë që ka shpallur vakancat dhe në vitin 2019 pa pasur kuorum, po s’ka pasur 

aplikim. Është një tjetër gjë që nuk është objekti juaj. A i takon ndryshimit të ligjit. Ligj për Gjykatën 

Kushtetuese kishte dy nene ndryshime, një prej të cilëve ndryshonte kuorumin që Gjykata e Lartë 

mund të zgjedhë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese deri në vitin 2023 me një kuorum deri në 10 

anëtarë. Kjo është e vlerësuar e pa pranueshme për Presidentin e Republikës. Kjo për arsye se, në këtë 

mënyrë po mbulohet ngecja e procedurave për plotësimin e disa vendeve vakant në Gjykatën e Lartë, 

sidomos e anëtarit të 4 të kësaj gjykate, që vjen nga radhët e jashtë gjyqësorit, vend vakant ky që 

është hapur në 2019 dhe po bëhen dy vite dhe KLGJ nuk ka arritur të përfundojë vlerësimin e 

kandidatëve. Ndërkohë që ky ndryshim ligjor, legjitimon KLGJ që të eci me këto ritme të avashta për 

të emëruar tre gjyqtarë për çdo vit dhe të vemi në vitin 2023 që Gjykata e Lartë të mund të jetë 

plotësuar. Kështu që, ky ndryshim ligjor i është kthyer për rishqyrtim Kuvendit, që ndoshta ky 

Kuvend, do mblidhet në fillim të majit, kam përshtypjen sepse sipas sesionit ose sipas kalendarit të 

punimeve e di që do të mblidhet. Do ta rrëzoj dekretin siç ka bërë për gjithë dekretet e tjera, dhe besoj 

nga qershori do të hyjë në fuqi ndryshimet e ligjit. Por kjo nuk lidhet fare me shpalljen e vakancat në 

Gjykatën e Lartë që në vlerësimin tonë, duhet t’i kishte bërë Gjykata e Lartë, kishte kohë 

mjaftueshëm. 

Ervin Pupe: Nejse, ne vijojmë me procedurat për marrjen e certifikatës së sigurisë. Realisht ju keni 

sot mbi tavolinë formularin i cili shoqërohet dhe me deklaratën e ruajtjes së informacionit klasifikuar 

si dhe me deklaratën e dhënies së pëlqimit, dhe një fotokopje të kartës së identitetit. Minimumi që të 

na siguroni plotësimin e këtij pyetësori së bashku me këto dy kërkesa janë të plota. Do desha nga ju ta 

plotësonit për të filluar menjëherë aplikimin në institucion për të marrë certifikatat. Ne do ta ngasim 

prapë këtë çështje të dokumentit të klasifikuar nëse do të kemi probleme me mbledhjen e 

informacionit.  Më lini të kaloj në çështjen e dytë, t’ju bëjë një raportim në lidhje me punën që ka 

bërë grupi i punës për rregulloren e personelit mbështetës të Gjykatës së Lartë. Sikurse jeni në dijeni 

dhe nga mbledhja që shkoj, ne autorizuam një grup pune i cili do të përmbushte një detyrim të lënë në 

raport  të KED për punën e saj gjatë vitit 2020. Një nga këto ishte dhe plotësimi i një rregulloreje të 

stafit të brendshëm, grupi i punës ku në të bëjë pjesë dhe unë, ka përgatitur një draft- rregullore. 

Draft-rregullorja e brendshme është ende projekt, ne jua kemi çuar për t’u njohur. Do të doja thjesht 

të njihemi me të për ta debatuar në mledhjen e radhës. Do të desha të marrtë edhe mendimin tuaj. 

Meqënëse në mbledhjen tjetër që ne do të diskutojmë këtë rregullore, a duhet që t’u marrim një 
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opinon dhe ndoshta t’i thërrasim si pjesëmarrës në mbledhjen tjetër në cilësinë e dëgjuesit, 

përfaqësuesit e OPDAT dhe EURALIUS. Jemi të gjithë dakort që ta zgjerojmë gamën e subjekteve 

për marrjen e mendimeve për rregulloren e stafit mbështetës.  

 

Rilinda Selimi – Unë, jam dakort por vlerësoj që momenti kur duhet të thirren është pasi bëhet një 

projekt për të cilin ne diskutojmë dhe kemi gati një draft të tillë pothuajse përfundimtar, u dërgohet 

paraprakisht dhe ne mbledhjen që do të miratohet të japin mendim në këtë sens megjithatë nuk janë 

kundër për asnjë lloj debati të një niveli të tillë thjesht jep asistencë ligjore absolutisht që është i 

vlefshëm. Nga ana praktike mendova që pasi të përfundonim që secilit anëtar të dërgonin mendimet e 

veta mund të plotësohet sepse bëhet fjalë për një kategori të kufizuar subjektesh të cilët janë 

punonjësit e Gjykatës së Lartë. Pra në këtë sens e kisha që si t’i shikojmë këto situate dhe secili nga 

ne të japi dhe mendimin e tij atëherë është Institucioni i KED që fton EURALIUS. Pra Institucioni 

duhet të ketë një vullnet të formuar paraprakisht dhe brenda institucionit dhe e dërgon dhe merr 

mendim  në mbledhje por mund t’ja çojmë dhe me shkresë. Nuk jam kundër asistencë ligjore kam 

mendimin që paraprakisht të diskutohet nga anëtarët dhe pastaj dhe pastaj të ftohet. Kjo është radhë 

pune më shumë. 

Marsida Xhaferllari : I qëndroj idesë që sa më shumë vetë të pyeten aq më mirë del produkti, dhe 

EURALIUSI me OPDATE është ashtu siç thoni ju janë partner që e kanë ndjekur që nga niveli 

kushtetues, kanë ndjekur ngritjen e KED veprimtarin e saj dhe me radhë. Ndoshta shikoni një cik ju si 

Gjykata e Lartë keni pasur asistencë edhe nga projekti i USAIDIT që keni marrë nga NUNCAT që 

kanë ardhur. Dhe ata me sa mbaj mend unë ata kanë përvojë në çështjet e menaxhimit administrative 

nëpër gjykata. Sepse OPDATE përvojën e ka të lidhur me hetimin dhe ndjekjen penale të tij dhe 

interesi kryesor që ka pasur në KED të ndiqte çështjet e integritetit mesa di unë. Do ishte më i 

përshtatem nga pikëpamja e dhënies e ndihme nga ana amerikane të kontaktohen si për projekte si për 

të gjitha. Sepse janë ata me një njohuri më të mirë se si menaxhohen administrativisht institucionet. 

Faleminderit. 

Ervin Pupe:  Kështu që ne në mbledhjen e ardhme do të debatojmë lidhur me rregulloren do t’u 

kërkoja nga ana juaj që të thelloheni në kuadrin rregullues së rregullores dhe të vijmë të përgatitur për 

të bërë një debat  për të miratuar një draf rregullore. Më pas do t’ja çojmë për njohje dhe një opinion 

OPDATE dhe EURALIUS.  

 

Gjithë anëtarët janë dakord njëherazi. 

 

Ervin Pupe: Kalojmë tek pika e fundit flitet për buxhetin. Nga Gjykata e Lartë kam informacion, se 

në vitin 2020 por dhe në vitet pararendës nga ana e Gjykatës së Lartë është parashikuar një buxhet, 

për llogari të buxhetit të Gjykatës së Lartë, me qëllim që KLGj ta miratonte atë në Kuvend. Ky fond 

për llogari të KED nuk ka marrë mbështetje e miratimin në Kuvend. E njëjta situatë është edhe për 

këtë vit. KED nuk ka buxhet mbështetës për veprimtarinë e saj, pagat, shpenzime që si rregull, edhe 

në këtë aspekt ajo mbështetet nga Gjykata e Lartë. E thënë më qartë, Gjykata e Lartë, në buxhetin e 

saj, nuk ka zë të veçantë për KED. Nga sa kam informacion, KED e 2020 ka operuar me nxitjen e një 

një VKM (përmes Gjykatës së Lartë, KLGJ e Ministrisë së Drejtësisë)  dhe më pas buxheti i 
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nevojshëm për pagat është marrë nga fondi rezervë i cili ka mbuluar dhe pagat e KED. Realisht ne 

nuk kemi buxhet; ky është konkluzioni që me vjen nga zyra e financave pranë Gjykatës se Lartë. E 

ndjeja për detyrë ta njoftoja KED në lidhje me këtë fakt, por edhe si shqetësim ta ndaj me ju dhe të 

diskutojmë dhe pse jo ndoshta gjejmë edhe një zgjidhje.  

 

Marsida Xhaferllari : Ju duhet të merrni masat që me sa di unë në muajin Gusht të çdo viti bëhen 

proceduara e rishikimit të buxhetit vjetor dhe bëhen rikualifikime programe buxhetore. Ju si Gjykatë 

e Lartë ju është programuar fondi i pagave të 19 gjyqtarëve që do të thotë që ka program buxhetor që 

mund të rikualifikohet dhe në bashkëpunim me nënkryetarin që drejton Gjykatën e Lartë dhe 

kryetarin e KLGJ përgatisin dokumentet që të bëhet rikualifikimi i këtij fondi në zërin e Gjykatës së 

Lartë si pagës dhe për të mbështetur veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 

 

Astrit Kalaja : Për mua ka rëndësi qëllimin nuk kanë rëndësi mjetet ju si ta gjykoni, për të operuar 

dhe garantuar atë buxhet në mënyrën si tha Marsida qoftë dhe në një formë tjetër që ju e vlerësoni. 

Për mua është e rëndësishme të krijohen kushtet normale për të funksionuar.  

 

Bledar Dervishaj : Ne gjithmonë e kemi  shprehur mbështetjen lidhur me atë që ju e keni problem 

mos parashikimin e qartë në ligj, por siç e tha dhe znj. Xhaferllari, Kuvendi e ka bërë rishikim 

buxheti nja dy herë. Kështu që një letër zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë dhe asaj të KLGJ dhe 

bashkë me to Kuvendit që po merret me paketën. 

 

Enio Haxhimihali :  Kjo ka qenë një punë e pa paguar e anëtarëve të KED. Ne kemi thënë jo vetëm 

për pjesën financiare, por dhe për ngarkesën; e kemi ngritur vit për vit. Një pjesë e anëtarëve nuk janë 

nga qyteti i Tiranës, kanë shpenzime transporti kanë lloj lloj shpenzimesh dhe këto shpenzime nuk i 

rimbursohen anëtarëve të KED. E dyta sa i përket volumit të punës do duhet që t’i drejtohet organeve 

përkatëse KLP dhe KLGJ që t’u ulet ngarkesa këtyre personave që kanë detyrë ekstra. 

 

Ervin Pupe : Faleminderit. Duke qënë se cështiet e rendit të ditës u trajtuan, përpara se të mbyll këtë 

mbledhje, më lejoni që të kujtoj se në zbatim te Rregullores së Brendshme të KED, proces verbalet e 

mbledhjeve të mëparshme ju janë dërguar të gjithëve anëtarëve të cilët kanë bërë vërejtjet e tyre dhe 

përfundimisht janë të firmosur nga anëtarët. Kështu që në këto kushte ne i miratojmë  proces verbalet 

e datës 14.01.2021 dhe proces verbalet e datës 26.04.2021. 

 

Anëtarët dakord.  

 

Ervin Pupe: Miratohen dhe publikohen nëse nuk kemi gjë për të shtuar mbledhjen e deklaroj të 

mbyllur.  

MBYLLET MBLEDHJA NË ORËN 15.46 

 

ANËTARE     ANËTARE          KRYETARI    

 

Elsa TOSKA    Marsida XHAFERLLARI        Ervin PUPE 
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      ANËTAR           ANËTARE                  ANËTAR 

  Astrit KALAJA       Elona TORO   Adnan XHOLI 

 

                                    ANËTARE                        ANËTAR              

                                Rilinda SELIMI          Gjon FUSHA 

         

 

             Anëtar Zëvendësues               Anëtare Zëvendësuese    

             Kujtim LULI                                      Fiona PAPAJORGJI  

 

 

   Anëtare Zëvendësuese                Anëtar Zëvendësues              

          Zegjine SOLLAKU                                 Kleanth ZEKA 

 

 

SEKRETARE    

Ermelinda KADIU        

Dorina DULAJ     
      

Vilma DOKUSHI 

 

Elona KARDHIQI                                                                                           
                      

 

 

 

 

         


