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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 12.07.2022, ora 10:00 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka – kryetare e Komisionit 

Rendi i ditës: 

1. Miratimi i programit të punimeve të komisionit për periudhën 4 korrik-29 korrik 

2022. 

2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 11 korrik-29 

korrik 2022. 

3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë 

Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””. 

4. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

5. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për të 

Drejtën e Informimit dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”. 

6. Krjimi i nënkomisionit për zgjedhjen e kandidatit për anëtar në Këshillin e Lartë 

të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të Drejtësisë dhe Shkollës së 

Magjistraturës. 

7. Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e këtij nënkomisioni.  

Marrin pjesë:  

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Denis Deliu, Xhemal Qefalia,  Gerta 

Duraku, Aurora Mara,  Greta Bardeli, Dashnor Sula, Dhurata Tyli, Elda Hoti, Eduard Ndreca, 

Pandeli Majko, Saimir Korreshi,  Enkelejd Alibeaj, Gazmend Bardhi, Jurgis Çyrbja, Fatmir 

Xhafaj, Erisa Xhixho, Arben Pëllumbi, Oerd Bylykbashi, Gledis Çeliku, Damian Gjiknuri, 

Ermonela Valikaj( Felaj), Bledion Nallbati. 

Mungojnë:  

Fatmir Mediu, Toni Gogu. 
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Të ftuar: 

Dallëndyshe Bici – Zëvendësministre e Mbrojtjes 

Beqir Tafili – Kolonel i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë 

Hamza Shehi – Nënkolonel në Policinë Ushtarake. 

Elvis Saraçi – Toger në Drejtorinë e Legjislacionit  
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HAPET MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka – Përshëndetje, kolegë! 

Do të fillojmë mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe 

të Drejtat e Njeriut me rendin e ditës sipas njoftimit, materialet e të cilit ju janë dërguar edhe 

në rrugë elektronike.  

Sot kemi disa çështje në rendin e ditës: 

Miratimi i programit të punimeve të komisionit për periudhën 4 korrik-29 korrik 2022. 

Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 11 korrik-29 korrik 2022. 

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë 

Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””. 

Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën 

e Informimit dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”. 

Krjimi i nënkomisionit për zgjedhjen e kandidatit për anëtar në Këshillin e Lartë të 

Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. 

Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e këtij nënkomisioni.  

Fillojmë me miratimin e programit dhe kalendarit të punimeve të komisionit.  

Ju jeni njohur me një draft të projektkalendarit dhe të programit. Sugjeroj që për efekt 

të procedurës së zgjedhjes së Avokatit të Popullit, të përfshihet edhe kjo pikë. Në fakt, ka qenë 

në kalendarin e mëparshëm për efekt të shpalljes së vakancës, por sugjeroj që në datën 15 korrik 

të zhvillojmë edhe seancën dëgjimore me kandidatët që kanë aplikuar për postin e Avokatit të 

Popullit.  

Jeni dakord me draftkalendarin e përcjellë me këtë sugjerim të bërë edhe nga unë? 

Dakord.  

Jeni dakord me programin e punimeve? Dakord.  

Vazhdojmë me pikën e tretë të rendit të ditës, projektligji “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së 

Shqipërisë”. 

Ne jemi komision për dhënie mendimi. Relator është kolegu Denis Deliu.  

Janë paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes në emër të nismëtarëve, zonja Dallëndyshe 

Bici, zëvendësministre, kolonel Tafili nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë, nënkolonel Shehi 

nga Policia Ushtarake dhe toger Saraçi nga Drejtoria e Legjislacionit.  
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Pa humbur kohë, po ia jap fjalën zëvendësministres, zonjës Bici, për një prezantim të 

projektaktit.  

Fjala për ju, zonja Bici.  

Dallëndyshe Bici – Faleminderit! 

E nderuar kryetare e komisionit, 

Të nderuar deputetë, anëtarë të komisionit,  

Ligji nr. 13/2015, i miratuar në vitin 2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e 

Armatosura të Republikës së Shqipërisë” ishte një risi për vetë strukturën e Policisë Ushtarake. 

Për herë të parë kjo strukturë dhe aktiviteti i saj do të funksiononin mbështetur në një akt ligjor 

të dedikuar duke synuar të normohej ligjërisht misioni, organizimi dhe funksionimi i Policisë 

Ushtarake. 

Gjatë këtyre 7 vjetëve funksionimi i këtij ligji ka hasur problematika të shumta për 

ekzekutimin e të gjitha atributeve që ky akt ligjor duhet t’i siguronte Policisë Ushtarake në 

realizimin e misionit të saj. Ndryshimi i këtij ligji vjen si pasojë e ndryshimeve në sistemin e 

drejtësisë dhe në institucione të tjera, siç janë prokuroria, gjykata, krijimi i SPAK-ut, nxjerrja 

e ligjit për Policinë e Shtetit, institucione me të cilat Policia Ushtarake bashkëpunon për 

realizimin e misionit të saj.  

Qëllimi i këtyre ndryshimeve ligjore është të mundësojë që e gjithë struktura të realizojë 

misionin në mbështetje të ligjit dhe të rregullojë marrëdhëniet me strukturat e tjera ligjzbatuese.  

Gjithashtu, disa shtesa janë gjykuar objektivisht të nevojshme për të mbështetur dhe 

trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë punonjësit ushtarakë dhe punonjësit civilë, që janë 

pjesë e strukturës së Policisë Ushtarake.  

Ky projektligj do të mundësojë rregullimin e marrëdhënieve ligjore, që aktualisht janë 

të pambështetura në ligj dhe që nuk mund të funksionojnë midis strukturës së Policisë 

Ushtarake dhe agjencive të tjera ligjzbatuese;  

Gjithashtu, do të ofrojë një pozitë ligjore, fuqi ekzekutive të munguar, si dhe realizimin 

e misionit dhe detyrave të Policisë Ushtarake nga vetë kapacitetet e saj, pa pasur nevojën e 

strukturave të tjera, duke krijuar kështu një autonomi veprimi ligjore të mbështetur në ligj.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Bici.  

Fjala për relatorin, zotin Deliu.  

Denis Deliu – Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar kolegë deputetë, 

E nderuar zëvendësministre e Mbrojtjes, 
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Të nderuar kolonelë,  

Të nderuar ushtarakë të Policisë Ushtarake, 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në 

cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, bazuar në nenet 32 dhe 38 të Rregullores së 

Kuvendit, në mbledhjen e datës 12 korrik mori në shqyrtim projektligjin “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake më Forcat e Armatosura të Republikës 

së Shqipërisë””, i propozuar nga Këshilli i Ministrave.  

Projektligji ka karakter teknik dhe nuk lidhet me programin politik të Këshillit të 

Ministrave.  

Projektligji është parashikuar në programin e përgjithshëm analitik të projektakteve për 

Ministrinë e Mbrojtjes, miratuar me vendimin nr. 850, datë 29.12.2021 të Këshillit të 

Ministrave.  

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë 

Ushtarake më Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”” është nismë e Këshillit të 

Ministrave, e cila i paraqitet në shqyrtim Kuvendit, mbështetur në nenet 78 dhe 81, pika 1 dhe 

nenin 83, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe shoqërohet me relacionin 

përkatës sipas nenit 68 të Rregullores së Kuvendit.  

Projektligji është në përputhje të plotë me rendin juridik të brendshëm dhe atë 

ndërkombëtar.  

Qëllimi i ndryshimeve ligjore është të mundësojnë që e gjithë struktura të realizojë 

misionin në mbështetje të ligjit dhe të rregullojë marrëdhëniet me strukturat e tjera ligjzbatuese. 

Ndryshimi i këtij ligji vjen si pasojë e ndryshimeve në sistemin e drejtësisë dhe në institucionet 

e tjera, siç janë prokuroria, gjykata, krijimi i SPAK-ut dhe nxjerrja e ligjit për Policinë e Shtetit, 

institucione me të cilat Policia Ushtarake bashkëpunon për realizimin e misionit të saj.  

Objektivat që synohen të arrihen janë:  

Ligji për Policinë Ushtarake do të mbështesë dhe trajtojë në mënyrë të barabartë të 

gjithë punonjësit ushtarakë dhe punonjësit civilë, që janë pjesë e strukturës së Policisë 

Ushtarake.  

Do të mundësojë rregullimin e marrëdhënieve ligjore, që aktualisht janë të 

pambështetura në ligj dhe që nuk mund të funksionojnë midis strukturës së Policisë Ushtarake 

dhe agjencive të tjera ligjzbatuese.  

Do të ofrojë një pozitë ligjore, fuqi ekzekutive të munguar, si dhe realizimin e misionit 

dhe detyrave të Policisë Ushtarake nga vetë kapacitetet e saj, pa pasur nevojën e strukturave të 

tjera, duke krijuar kështu një autonomi veprimi ligjore të mbështetur në ligj. 
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Projektligji ka efekte financiare shtesë për buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes. Efektet 

financiare aktuale janë 135 milionë lekë dhe nga ky ndryshim llogaritet vlera 27 milionë lekë 

për buxhetin vjetor të Policisë Ushtarake, të cilat do të përballohen nga buxheti i Ministrisë së 

Mbrojtjes me fondet buxhetore të planifikuara në programin “Mbështetja e luftimi”.  

Për zbatimin e këtij ligji ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, 

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Policia Ushtarake dhe Prokuroria e 

Përgjithshme.  

Paraqitja për miratim e këtij projektligji është në përputhje me nenet 78 dhe 83, pika 1, 

dhe 121 të Kushtetutës në Republikën e Shqipërisë.  

Në aspektin e teknikës legjislative plotësohen të gjitha kërkesat formale.  

Për sa më sipër, kërkoj nga të gjithë kolegët deputetë ta miratojmë projektligjin.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Deliu! 

Kolegë, a keni pyetje? 

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi – Faleminderit! 

Siç është bërë tashmë e udhës, edhe ky është një projektligj i radhës me interesa të 

theksuara korruptive dhe abuzive; një projektligj që vetëm interesit dhe të mirës publike nuk i 

shërben. Është një projektligj i varfër në terminologji, i sjellë në mënyrë krejt të panevojshme, 

një projektligj me 15 nene. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, juve ju intereson vetëm një 

nen ndër to. Ju keni vendosur të miratoni konkretisht nenin 10 dhe më pas do ta rregulloni me 

hyrje, me dalje dhe me zhvillime.  

Ky është një projektligj me theks të fortë korruptiv. Neni 10, shkronja “a”, ndryshon 

fjalët “mbron pronën shtetërore” me fjalët “mbështet mbrojtjen e pronës”. Pra, ky projektligj 

është jashtëzakonisht i panevojshëm, ky term është jashtëzakonisht i panevojshëm dhe është 

shumë abuzive nëse në Komisionin e Ligjeve kalon ky projektligj, zonja kryetare.  

Ju duhet t’i shikoni këto për pyetje dhe zhvillim.  

E rithem: i gjithë ky projektligj bëhet për nenin 10. I gjithë ky projektligj bëhet për 

ndryshimin e terminologjisë “Policia Ushtarake mbron pronën shtetërore” me fjalët “mbështet 

mbrojtjen e pronës”. Kush e mbron pronën shtetërore? A ka mundësi të më përgjigjeni se kush 

i mbron pronat e Ministrisë së Mbrojtjes, nëse këtu ju hiqni autoritetin e fjalës “mbron”?  

Tjetra, pikërisht te neni 10 është i gjithë strumbullari. Në shkronjën “k”, pas fjalëve 

“personalitete të larta ushtarake” shtohen “dhe ato civile”.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Ministri, si të gjithë ministrat e tjerë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Pse duhet të mbrohet ministri me ligj të veçantë?  

Ka rrezik të shtuar? Çfarë e shtyn ministrin e Mbrojtjes të kërkojë të mbrohet me ligj të 

veçantë, duke vënë në lëvizje të gjithë Kuvendin, që ne t’i vendosemi në dispozicion, ta 

mbrojmë me një ligj të veçantë ministrin e Mbrojtjes? Çfarë rrezikshmërie të shtuar ka? As 

Presidenti nuk mbrohet me ligj të veçantë.  

Më tej, ne i dimë sot abuzimet me pronën shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes. Ka pa 

fund investigime, pa fund raporte për mënyrën se si e keni marrë pronën shtetërore, si e keni 

deformuar dhe vënë në dispozicion të bizneseve dhe të oligarkëve.  

Në vitin 2003, me vendimin nr. 515 të Këshillit të Ministrave për miratimin e listës në 

përgjithësi të administrimit të pronave të Ministrisë së Mbrojtjes, në dijeninë time, ka pasur 

rreth 115 prona, por në vazhdim, për çdo pronë të detajuar, shkon te rreth 4 mijë lista e miratimit 

të pronave të paluajtshme, të cilat në përgjithësi janë në administrimin e Ministrisë së 

Mbrojtjes. Sa prona ka sot Ministria e Mbrojtjes nga vendimi nr. 515, sepse njihet tashmë si 

vendimi i pronave të Ministrisë së Brendshme? Pra, ka pasur 115 prona, me nënprona të 

detajuara, që shkonin rreth 4 mijë. Sot, përveç pyetjes se kush do t’i mbrojë pronat e mbetura 

të Ministrisë së Mbrojtjes, mund të më thoni se sa kanë mbetur nga këto prona të vitit 2003? 

Sa keni të regjistruara sot me certifikatë pronësie nga 115 prona? Sa keni dërguar për 

privatizim? Sa keni dhënë me koncesion dhe sa keni dhënë me qira? 

Klotilda Bushka – Kush do ta marrë fjalën për përgjigje? 

Po, urdhëroni, Kolonel! 

Beqir Tafili – E nderuar zonja kryetare, 

Të nderuar deputetë, 

Unë do të jap përgjigje për pyetjen e zonjës deputete për sa i përket mbrojtjes së 

pronave.  

Realisht është terminologjia “mbështetje me mbrojtje”. Aktualisht në Forcat e 

Armatosura janë dy koncepte, të cilat janë të unifikuara edhe me ato të NATO-s: ruajtje dhe 

mbrojtje, që natyrisht, në kohë paqeje, edhe ruajtjen, edhe mbrojtjen, e bëjnë të gjitha strukturat 

që administrojnë pronat dhe instalimet ushtarake. Në rastin konkret, Policia Ushtarake, sikurse 

Forcat e Armatosura, përgjigjet për pronat që administron.  

Siç e thashë pak më parë, bazuar në terminologjinë e NATO-s, ku përdorimi i Forcave 

të Armatosura bëhet duke përdorur tri koncepte bazë, që janë: taks-forcë, force-user dhe force-
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provider realisht për mbrojtjen e infrastrukturës, sepse ruajtja është ndryshe dhe mbrojtja është 

terminologji tjetër; ne aktivizojmë Forcat e Armatosura me nivele të caktuara.  

Niveli i parë i reagimit është ai që administron pronën dhe e ka në ruajte. Më pas, në 

varësi të situatës, aktivizohen edhe elementet e tjera, si Policia Ushtarake. Pra, Policia 

Ushtarake e ka të pamundur të marrë në mbrojtje të gjitha pronat.  

U përmendën se janë 4 mijë, por nuk janë aq, sepse edhe në ish-komunizëm kanë qenë 

2 mijë e ca aktualisht janë 1300, në mos gaboj. Nga këto, 179 janë brenda planit të vendosjes 

dhe përhapjes, por është e pamundur që me këtë ushtri, me këto Forca të Armatosura që kemi 

sot, të kemi mbrojtje ose ruajtje të çdo prone.  

Siç e përmenda pak më parë, të gjitha strukturat që administrojnë prona, që janë 

komanda respektive dhe reparte në varësi të Shtabit të Përgjithshëm, janë përgjegjëse për 

ruajtjen dhe mbrojtjen e infrastrukturës. Në rast se kemi një situatë të agravuar, Policia 

Ushtarake mbështet. Pra, nëse këto janë të pamjaftueshme si kapacitete, mbështet Policia 

Ushtarake. Kjo është ideja dhe pse ... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Aktualisht janë të gjitha komandat që administrojnë pronat. Pra, pronat janë të 

administruara sipas komandave: Komanda e Forcave Tokësore, Komanda e Forcës Ajrore, 

Komanda e Forcës Detare.   

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Këto mbështesin nëse kemi situatë të agravuar.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Te relacioni...  

Dhurata Çupi – Fjalët “mbron pronën” zëvendësohen me fjalët “mbështet mbrojtjen e 

pronës”. 

Beqir Tafili – Policia Ushtarake shkon dhe mbështet ato reparte ose nënreparte që 

administrojnë pronën dhe e ruajnë atë aktualisht. Pra, përgjegjëse janë ato që administrojnë 

pronën.  

Faleminderit! 

Dhurata Çupi – Sa prona janë dhënë me qira dhe sa janë privatizuar? 

Klotilda Bushka – Zonja Çupi, nëse flisni pa mikrofon dhe po bëtë debat me njëri-

tjetrin, nuk ju dëgjon askush.  

Zonja Çupi bëri edhe një pyetje tjetër: sa prona janë dhënë me qira dhe sa janë në 

administrim?  

Zonja Çupi, duhet të keni parasysh se jemi te projektligji për Policinë Ushtarake.  
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(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nëse e keni këtë informacion, a mund ta jepni? Nëse jo, mund ta sillni me shkrim.  

Dhurata Çupi – Zonja kryetare, çfarë është ky diskutim? 

Klotilda Bushka – Kanë ardhur të përgatitur për ligjin për Policinë Ushtarake, nuk 

kanë ardhur për pronat. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zonja Çupi, mos bërtisni, sepse ju kam afër dhe ju dëgjoj.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Për përgjigje, zonja Bici. 

Dallëndyshe Bici – Nuk jemi të përgatitur për një informacion të tillë. Do ta mbajmë 

shënim dhe do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur, pavarësisht se është jashtë objektit 

të diskutimit që kemi ardhur përpara këtij komisioni.  

Faleminderit! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Ju lutem! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Një sekondë, ju lutem, kolegë! 

Si komision për dhënie mendimi jemi duke diskutuar ligjin për Policinë Ushtarake në 

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë për disa ndryshime që propozohen.  

Në nenin 10, shkronja “a” është bërë përcaktimi se një nga funksionet e Policisë 

Ushtarake është edhe mbështetja për mbrojtjen e pronës dhe pasurisë shtetërore.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Të lutem! 

Po flasim për shërbime të mbrojtjes dhe të sigurisë së pronës, e cila është në administrim 

të reparteve ushtarake ose të njësive të ushtrisë. 

Dhurata Çupi – Zonja kryetare, mos e ktheni komisionin në qesharak.  

Klotilda Bushka – Pavarësisht diskutimeve paragjykuese dhe momentit për të përdorur 

... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk ka lidhje me Policinë Ushtarake.  

Nëse keni pretendime për pronat, nuk është ky momenti për t’i diskutuar.  

Dhurata Çupi – Zonja Bushka, në nenin 10 thuhet: fjalët “mbron pronën shtetërore” 

zëvendësohet me terminologjinë “mbështetjen e pronës”.  
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Klotilda Bushka - Kush e mbron, zonja Dhurata? Policia Ushtarake e mbron dhe 

mbështet mbrojtjen. 

Dhurata Çupi – Pyetja ime është: sa prona ka sot Ministria e Mbrojtjes? 

Klotilda Bushka – Ju lutem, të mos e kthejmë në han.  

Dhurata Çupi – Kjo është një pyetje.  

Klotilda Bushka – E morët përgjigjen.  

Dhurata Çupi – Jo, nuk kam marrë asnjë përgjigje.  

Klotilda Bushka – E morët përgjigjen nga Koloneli.  

Dhurata Çupi – Sa prona ka Ministria e Mbrojtjes? Sa prona ka dhënë për privatizim? 

Sa prona janë dhënë me qira? Sa prona janë dhënë me koncesion dhe sa prona ka vetë? Këto 

janë pyetjet.  

Klotilda Bushka - Ku është lidhja me ligjin për Policinë Ushtarake, që ka si 

kompetencë mbrojtjen e pronës? 

Dhurata Çupi – Çfarë mbron Ministria e Mbrojtjes? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Jo, zoti Bardhi, sepse erdhët me vonesë.  

Dhurata Çupi – Besoj se ju e dini këtë çështje.  

Klotilda Bushka – Edhe një herë, Koloneli të japë sqarimin se sa prona kishte ushtria, 

të cilin e dha në parashtresë, në fakt, dhe për çdo informacion tjetër, keni të drejtë të sillni 

informacion me shkrim nëse nuk i keni gati.  

Beqir Tafili - Nëse më lejoni, për pyetjen ne mund të bëjmë një raport të detajuar, por 

do të më falni për ndonjë gabim në lidhje me numrin e saktë të pronave. Siç e përmenda pak 

më parë, të gjitha pronat e Forcave të Armatosura janë 1300 e ca dhe është e pamundur të ruhen 

me ushtarë ose roje të armatosur.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

1300 e ca të gjitha.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sipas Dekretit të Presidentit të vitit 2014 janë 1300 e ca prona. Nga këto, 179, në mos 

gaboj, janë brenda planit të vendosjes dhe përhapjes. Të tjerat janë në përdorim, administrohen 

nga të gjitha komandat dhe nuk ruhen me roje të armatosura, por me vëzhgim. Pra, nuk është 

brenda planit të vendosje-përhapjes.  

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

A ka pyetje të tjera, kolegë? 

Zoti Deliu. 
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Denis Deliu – Si relator, për të qartësuar edhe rolin e Policisë Ushtarake, si ish-

ushtarak, pra Policia Ushtarake është në rang batalioni në statusin e saj. Pra, ka diku 600 e ca 

persona personel dhe e ka të pamundur të mbrojë 1300 e ca prona. Çfarë ndodh? Komandanti 

e shpjegoi qartë. Ka tri komanda: Komanda Forcë Tokësore, Komanda Forcë Ajrore, Komanda 

Forcë Detare. Këto tri komanda organizojnë mbrojtjen dhe ruajtjen e pronave ushtarake që 

kanë në varësi. Pra, Policia Ushtarake e ka të pamundur, ndaj edhe koncepti që ndryshohet, nga 

“mbron”, në “mbështet”, do të thotë se Policia Ushtarake ndërhyn nëse cenohet kjo pronë që 

mbrohet nga Komanda e Forcave Tokësore, Komanda e Forcave Detare apo Komanda e 

Forcave Ajrore.  

Besoj se isha i qartë.   

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – A keni pyetje të tjera, kolegë? 

Dhurata Çupi – Nuk më ktheu përgjigje për shkronjën “b” të nenit 10.  

Klotilda Bushka – Në shkronjën “b” të nenit 10 ishte pyetja për përfaqësues të lartë, 

zyrtarë të lartë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Përfaqësues të ministrisë, për shtesën e zyrtarëve të lartë civilë në projektligj, cili është 

arsyetimi? 

Fjala për ju.  

Elvis Saraçi  – E falënderoj deputeten për pyetjen! 

Unë jam përfaqësues i Drejtorisë Juridike.  

Shtesa në shkronjën “b” të nenit 10, ku pas fjalës “personave ushtarakë” shtohet “dhe 

civilë” bëhet për shkak se Policia Ushtarake në bashkëpunim me Gardën e Republikës shoqëron 

ministrin e Mbrojtjes. Për shkak të funksionit dhe rëndësisë së detyrës së ministrit të Mbrojtjes, 

të përcaktuar në ligjin nr. 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të 

Forcave të Armatosura”, i ndryshuar””, ministri i Mbrojtjes është person civil, i cili në 

përgjegjësinë e tij dhe brenda drejtimeve kryesore shtetërore drejton veprimtarinë e Forcave të 

Armatosura në përmbushje të misionit dhe të detyrave kushtetuese.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Në bashkëpunim me Policinë Ushtarake.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Ju lutem! 

Zonja Çupi. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 



12 
 

Një sekondë, zonja Çupi, se nuk jua kam dhënë fjalën. Po flisni këtu sikur kemi bisedë 

të hapur.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ka Rregullore, do të merrni fjalën me radhë. Nuk mund të flisni nga vendi.  

Ju bëtë pyetje; ju dëgjuam dhe përfaqësuesit po ju kthejnë përgjigje. Kur flasin ata, mos 

ndërhyni, sepse nuk ju dëgjon njeri.  

Të gjithë kanë interes ta sqarojnë.  

Ju keni paragjykimet tuaja, keni qëndrimet tuaja, por nuk do të thotë se të tjerët nuk 

kanë të drejtë të merren e të saktësojnë se si është e vërteta për këtë akt. Tani po kërkoni të 

impononi qëndrimin tuaj tek të tjerët. Kini mirësinë të dëgjoni përgjigjet! 

Ju lutem, sqaroni edhe një herë pyetjen që kishit, që ata t’ju japin përgjigjen e saktë dhe 

lërini paragjykimet.  

Dhurata Çupi – Çfarë emergjence të shtuar ka sot, që vini në lëvizje legjislatorin për 

të ndryshuar, duke thënë:  “mbështetje me personalitete të larta ushtarake dhe civile”? Çfarë 

emergjence ka të shtuar sot për t’u mbrojtur ministri i Mbrojtjes dhe pse tani? Ministri i 

Mbrojtjes shoqërohet me gardë në mënyrë të vazhdueshme, sepse ne në Tiranë jemi.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Patjetër, ne e shikojmë në rrugë.  

Si jo?  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, nuk e kam gabim.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Kam gabim që ministri i Mbrojtjes shoqërohet me gardë?  

Klotilda Bushka – Ligji nuk bëhet me çfarë shikojmë në rrugë, por me çfarë 

parashikojnë aktet ligjore dhe nënligjore.  

Për përgjigje, zotëri.  

Elvis Saraçi  -  Për shoqërimin e ministrit të Mbrojtjes nga Policia Ushtarake, siç e 

kemi përcaktuar edhe në relacionin shoqërues, bëhet fjalë vetëm për ministrin e Mbrojtjes, i 

cili, në autorësinë që i jep ligji nr. 64/2014 “Për pushtet” është i vetmi autoritet civil që ushtron 

këto kompetenca mbi Forcat e Armatosura. Duke qenë se jemi edhe vend anëtar i NATO-as, 

kemi menduar që, në bashkëpunim me Gardën e Republikës, shoqërimi të bëhet edhe me 

Policinë Ushtarake.  

Klotilda Bushka – Dakord. 

Ka pyetje të tjera nga kolegët?  
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(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, zoti Bardhi.  

Gazmend Bardhi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Në fakt, gjatë këtyre dy ditëve të fundit opinioni publik është njohur me një rast të rëndë 

të një oficeri të ushtrisë shqiptare, i cili ishte atashuar pranë një operacioni të NATO-s në 

Holandë, që përveç detyrës së tij si ushtarak, si zotëria, me uniformë, gjatë orarit të punës, pasi 

mbaronte punën dhe hiqte veshjen e tij ushtarake, ishte i angazhuar në veprimtari kriminale të 

trafikimit të lëndëve narkotike, i arrestuar ... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zonja kryetare, nëse ju nuk e keni ndjekur, për këtë rast, para se të shqyrtonim ligjin, 

duhet të kërkonim informacion edhe për faktin që do të thotë se i gjithë zinxhiri i Ministrisë së 

Mbrojtjes dhe ushtrisë shqiptare ka dështuar. Pra, ne kemi çuar në një bazë të NATO-s në 

Holandë një ushtarak të lartë të shtetit shqiptar, i cili është arrestuar në autoritetet holandeze si 

i përfshirë në trafik droge.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ka pasur një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes, që, në fakt, nuk sqaronte asgjë, por 

thoshin vetëm se i kishin bërë thirrje ushtarakut të kthehej në atdhe, ndërkohë që ai është në 

burg, i arrestuar për trafikim të lëndëve narkotike, ishte administrator i një shtëpie bari në një 

qytet të Holandës.  

Së pari, unë dua të di çfarë veprimesh ka bërë Policia Ushtarake? 

Së dyti, a ka pasur Ministria e Mbrojtjes informacion për veprimtarinë kriminale të këtij 

oficeri të lartë të ushtrisë, i dërguar me mision në NATO?  

Çfarë informacionesh dhe veprimesh ka kryer Shërbimi Informativ Ushtarak? A keni 

informacione për përfshirjen e zyrtarëve të tjerë të ushtrisë shqiptare në veprimtari të tilla të 

trafikimit të lëndëve narkotike? Si i ruajmë apo sa ndikon kjo çështje në raportet tona me 

NATO-n? A ndieni ju që është cenuar siguria kombëtare e shtetit shqiptar, nëse një ushtarak i 

lartë i ushtrisë shqiptare që çohet me mision në një bazë të NATO-s përfshihet në trafikim të 

lëndëve narkotike? 

Pastaj, mund të flasim se çfarë veprimesh do të bëjë Policia Ushtarake për këtë rast kur 

ky të kthehet në atdhe apo ta marrë në dorë edhe kjo Polica Ushtarake e reformuar që ju po 

ngrini. Pra, ju keni një Shërbim Informativ Ushtarak, keni 3 komanda, tha kolegu, keni Polici 

Ushtarake, dhe s’di çfarë keni tjetër atje brenda, ndërkohë oficerë ushtarakë të lartë që i çonin 

me mision në NATO paradite veshin uniformën që ka veshur zotëria, mbasdite merren me 

administrimin e shtëpive të barit dhe me trafikim të lëndëve narkotike. 
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(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ja, të marr njëherë përgjigje unë. 

Klotilda Bushka – Mbaruat, zoti Bardhi? 

Gazment Bardhi – Po, mbarova. 

Klotilda Bushka - Se nuk paskeni lënë lajm gazetash pa lexuar. 

Gazment Bardhi – Ky s’është lajm gazetash. 

Klotilda Bushka - Nuk po them që s’është çështje. 

Gazment Bardhi – Të lutem, mos ma fik mikrofonin.  

Ky s’është lajm gazetash. 

Klotilda Bushka - Po nuk lini asnjë rast pa bërë gjyqtarin, hetuesin prokurorin. 

Gazment Bardhi – Unë nuk bëra gjyqtarin. 

Klotilda Bushka - Tani, qasja sesi reagohet ndaj veprimeve të gabuara është gjykim. 

Gazment Bardhi – Po, sepse nuk është rasti i parë. 

Klotilda Bushka – Ç’lidhje ka kjo që thoni ju me ligjin për Policinë Ushtarake? 

Gazment Bardhi – Po këta e trajtojnë atë çështje. 

Klotilda Bushka - Çfarë lidhje ka? 

Gazment Bardhi – Ka dhënë urdhër ministri i Mbrojtjes... 

Klotilda Bushka - Po nuk ka lidhje, pra. 

Gazment Bardhi – Ja ta shpjegoj unë. 

(Deputeti Gazment Bardhi vazhdon të flasë pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka - Zonja Bici, ju lutem, qëndrimin tuaj për këtë, por kini parasysh që 

rendi i ditës është në lidhje me diskutimin e ligjit për Policinë Ushtarakë. Ne nuk do të japim 

vendime. 

(Deputeti Gazment Bardhi vazhdon të flasë pa mikrofon.) 

Urdhëroni, zonja Bici! 

Dallëndyshe Bici - Të nderuar deputetë,  

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë në respekt të uniformës dhe Ministria 

e Mbrojtjes nuk mund të identifikohen me një rast të tillë të vetëm që ka ndodhur. Do të ndiqen 

të gjitha hapat ligjorë dhe përgjegjësia është personale. 

Klotilda Bushka - Zoti Deliu, fjala për ju apo për  zotin Majko? 

 Kush e kërkoi fjalën i pari?  

Po, zoti Mjako. 

Gazment Bardhi – Një sekondë, se dua të shpjegoj lidhjen. Nuk mbarova fjalën, moj 

zonjë. 
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Klotilda Bushka - Zoti Bardhi, e ka kërkuar fjalën Pandi Majko. 

Në rregull, zoti Majko, po ju lë radhën për të folur ju i pari. 

 Gazment Bardhi – Faleminderit, zoti Majko! 

 Së pari, zonja kryetare, unë nuk solla lajme gazetash, por ka dy deklarata zyrtare të 

Ministrisë së Mbrojtjes për këtë lajm. Në qoftë se ju deklaratat zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes 

i konsideroi si lajme gazetash, unë i konsideroj si qëndrime të institucioneve shqiptare.  

 Për sa i përket përgjegjësisë personale, në fakt, nuk është përgjegjësi personale, por 

është dështim total i të gjitha institucioneve të Ministrisë së Mbrojtjes, përfshirë Shërbimin 

Informativ Ushtarak, se ata për këtë paguhen, që të monitorojnë sjelljet e ushtarakëve në detyrë. 

Këtë historinë e përgjegjësisë personale lërjani dikujt tjetër. Këtu nuk ka përgjegjësi personale, 

por ka dështim, duke filluar nga ministri i Mbrojtjes. Dhe ky nuk është rasti i parë, se besoj e 

mbani mend një tjetër ushtarak që transportonte me helikopterët e ushtrisë lëndë narkotike dhe 

u zbulua pasi u prish helikopteri. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, nuk ishte ish-ushtarak, ishte ushtarak të detyrë. 

Klotilda Bushka – Kolegë, ju lutem, ju bëj thirrje të qëndrojmë brenda rendit të ditës.  

Gazment Bardhi – Ky është rendi i ditës.  

Klotilda Bushka – Jo, nuk është ky rendi i ditës. 

Kolegët janë duke punuar për ligjin për Policinë Ushtarake në këtë mbledhje. Kjo është 

çështja. 

 Gazment Bardhi – Po, por Policia Ushtarake do të duhet të bëjë hetime proaktive 

zonja kryetare,...  

 Klotilda Bushka – Kështu që, zoti Bardhi, ju lutem, përmbylleni fjalën.  

Zoti Pandi, fjalën e keni ju. 

Gazment Bardhi – ...që të mos na ndodhë, që të çojmë ushtarakë për të shërbyer në 

NATO, të cilët paradite veshin uniformën, mbasdite ruajnë dhe administrojnë shtëpitë e  barit.... 

(Deputeti Gazment Bardhi vazhdon të flasë pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Organet përgjegjëse kanë rolin e vet dhe Komisioni i  Ligjeve nuk 

mund të kthehet as në prokurori, as në hetuesi, as në gjykatë. 

Gazment Bardhi – Roli i institucioneve është të mos thënë që është përgjegjësi 

personale... 

Klotilda Bushka – Ne bëjmë monitorime, që organet të bëjnë drejt punën e tyre, dhe 

kaq. 
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Gazment Bardhi  - ...të thonë që ka dështuar ministri i Mbrojtjes, ka dështuar Shefi i 

Shtabit të Përgjithshëm, ka dështuar Shërbimi Informativ i Ushtrisë, ka dështuar Policia 

Ushtarake. 

 Klotilda Bushka –  Zoti Bardhi, dakord, ky është qëndrimi juaj, por nuk mund të 

merrni peng mbledhjen e komisionit, që të përdorni deklarata tuaja politike. 

Gazment Bardhi  -  Jo, s’po marr peng asgjë. 

Ne për politikë kemi ardhur  këtu. 

Klotilda Bushka –  Sigurisht, duhet që patjetër organet  të bëjnë punën e vet, por ne 

duhet t’i përmbahemi Rregullores për të diskutuar për rendin e ditës, për ndryshe nuk s’kemi 

pse kemi Rregullore, s’kemi pse kemi fare çështje sipas një rendi dite.  

Gazment Bardhi  -  Të sqarojmë rastin pra, erdhi apo nuk erdhi, çfarë ka ndodhur.... 

(Deputeti Gazment Bardhi vazhdon të flasë pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka –  Ju lutem, zoti Pandi, merrni fjalën. 

Pandeli Majko - Zoti Gazi i përket atij brezi që nuk e ka kryer shërbimin e detyrueshëm  

ushtarak, pasi ligji ka qenë i shfuqizuar në atë periudhë, kështu që mosnjohja e  strukturave 

ushtarake ka kuptim. Në këtë rast, nuk kemi të bëjmë me të gjithë piramidën e Forcave të 

Armatosura, por  kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë. Ngjarja e rëndë nuk fajëson të gjithë 

piramidën e Forcave të Armatosura dhe nuk i vë të gjithë ushtarakët nën dyshimin se janë 

kujdestarë të ndonjë shtëpie bari. 

Mendoj se projektligji dhe propozimet përkatëse që kanë ardhur për nenit 10, për pikat  

“a” dhe “b”, janë propozime me vend, pasi mund të ketë një keqinterpretim, duke qenë se ligji 

i mëparshëm, i vitit 2015 i ka rënë shkurt dhe ka vënë detyrimin për Policinë ushtarake që të 

mbrojë pronën shtetërore. Kjo mund të krijojë keqinterpretim në rastet e dëmtimit të pronës 

shtetërore, sepse komandat thonë që nuk është përgjegjësi e tyre, por përgjegjësi e Policisë 

Ushtarake.  

Kështu, ndryshimi nga “mbron” në “mbështet”, sjell diçka të re në Policinë Ushtarakë 

në misionin e tyre. Mendoj se ka qenë më tepër një laspus në ligjin e mëparshëm sesa një 

problematikë, të cilën duhet ta shikojmë sikur këtu po fle diçka gjithmonë për keq.  

Kurse  për mbrojtjen e ministrit të Mbrojtjes, mendoj se nuk do të mbrohet nga mëngjesi 

deri në darkë me Policinë Ushtarake, por vetëm në raste të situatave të ngarkuara. Ju  siguroj 

që Niko Peleshi nuk krijon situata të ngarkuara dhe nuk do të mbrohet nga mëngjesi deri në 

darkë me Policinë Ushtarake. Kështu që, unë shprehem dakord me ndryshimet  e propozuara. 

Ne nuk jemi komisioni përgjegjës, por gjithsesi mendoj se ndryshimet e propozuara ia vlejnë. 

Faleminderit! 
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Klotilda Bushka –  Faleminderit! 

Po, zoti Deliu. 

Denis Deliu – Faleminderit, kryetare! 

Në fakt, me keqardhje e kam ndjekur edhe unë lajmin si çdo koleg, çdo njeri që i lexon 

lajmet. Është një rast i rëndë, por do të kisha dëshirë që gjithë kolegët e Komisionit të Ligjeve 

të ruanim qetësinë, më mirë të heshtim, sepse unë, si ushtarak, e di mirë sa sfiduese është puna 

e ushtarakut dhe është shumë e rëndë kur të gjithë ushtarakët përfshihen te një rast i vetëm. 

Ky rast nuk është sqaruar ende as nga autoritetet holandeze, por as nga autoritetet 

shqiptare, kështu që mënyra më e mirë për ne është të heshtim dhe të presin autoritetet se si do 

të dalë e vërteta. Ndoshta mund të jetë edhe një keqkuptim dhe këto paragjykimet tona mund 

ta dëmtojnë rëndë figurën e ushtarakut dhe punën e ushtarakut. 

Puna e ushtarakut është një punë e vështirë, me sakrifica, jo e trajtuar mirë dhe në 

momente shumë të vështira. Ushtarakët janë të vetmit njerëz që sakrifikojnë për kombin dhe 

këto debate mendoj se e dëmtojnë imazhin dhe punën e atyre njerëzve. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Për diskutime për projektligjin, urdhëroni, zoti Bardhi! 

Gazment Bardhi – Unë të drejtën për të dhënë një përgjigje e kam, sa kohë u përmenda 

dhe kam të drejtën për të bërë replikë. 

Klotilda Bushka – Replika në komision nuk ka. Mbajtët një qëndrim dhe morët një 

përgjigje. Nuk do të vazhdojmë vajtje-ardhje diskutimesh. Secili mbajti qëndrimin e vet. 

Ju e morët fjalën për diskutim për projektligjin dhe keni të drejtën të flisni. 

Gazment Bardhi – Faleminderit! 

Së pari, unë nuk sulmova të gjithë ushtarakët, por, ndryshe nga ju, i nderuar koleg, unë 

nuk kam ndër mend të hesht, sepse heshtja na ka sjellë në gjendjen ku jemi sot që ne çojmë një 

ushtarak në mision në NATO dhe ai, pas orarit të punës, merret me trafikim të lëndëve 

narkotike. 

Në fakt, ju bëtë një gabim, se nuk heshtët, por thatë se mund të jetë një keqkuptim, pra 

e morët në mbrojtje. Unë as nuk e çova në burg, as nuk e mora në mbrojtje. Unë pyeta se a ka 

informacion për rolin e institucioneve, se më tha zoti Majko që nuk i njeh institucionet. 

Shërbimi Informativ Ushtarak ekziston vetëm për këtë arsye. Unë pyeta se a ka pasur 

informacione lidhur me këtë ushtarak nga institucionet, nga Shërbimi Informativ Ushtarak, nga 

komanda e ushtrisë shqiptare, a ka pasur dijeni, a kanë pasur dyshime çfarë është bërë me këtë 

njeri, sepse kam lexuar deklaratën zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes që i bënte thirrje të kthehej 

në atdhe? Ai është në burg. Si të kthehet në atdhe? 
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Doja sqarime se çfarë veprimesh janë bërë? A ka rënë në dorë të policisë ushtarake? 

Meqenëse jemi te ligji, ne duhet ta ngremë zërin për raste të tilla që nuk janë të izoluara; e 

përsëris, nuk janë të izoluara. Ka sot në Shqipëri edhe prona të ushtrisë që mbillen me hashash. 

Po, janë prona të ushtrisë që administrohen nga grupe kriminale. Patjetër që kam adresë, por 

nuk po flas për këtë. Po flas për një rast që është bërë publik dhe, nëse ne këtu heshtim dhe 

këto ngjarje të rënda kalojnë si normalitet, atëherë bëhet pis uniforma e ushtarakut,  se që ka 

ushtarakë, pjesa dërrmuese të ndershëm, profesionistë që sakrifikojnë, kjo nuk ka asnjë 

diskutim, por, nëse ne heshtim për raste të tilla dhe nuk i bëjmë shembull, jo vetëm atë, se atë 

do ta bëjë shembull ligji, nëse ka kryer vepër penale, por institucionet për mosveprimin e tyre, 

atëherë ne njollosim gjithë ushtrinë shqiptare.  

Kështu që unë as nuk e dënova, as nuk e mora në mbrojtje, siç e more ti, i nderuar koleg. 

Unë nuk e quaj keqkuptim. Nëse është keqkuptim, ja ku janë përfaqësuesit e ministrisë të na e 

sqarojnë, prandaj i pyeta se çfarë ka ndodhur, a i është përgjigjur thirrjes së Ministrisë së 

Mbrojtjes, është kthyer apo jo në atdhe. nëse është kthyer në atdhe, çfarë veprimesh ka bërë 

Policia Ushtarake deri tani, prokuroria e me radhë, pra çfarë informacionesh ka Ministria e 

Mbrojtjes? 

Zëvendësministrja na tha që është përgjegjësi individuale dhe aty unë i thashë që nuk 

është përgjegjësi individuale. Kjo teoria e përgjegjësinë individuale me zyrtarë të shtetit që në 

detyrë, në mision, të ngarkuar nga shteti shqiptar, merren me trafikim droge dhe hiqen sikur 

s’kemi ne asnjë përgjegjësi, le të bëjnë çfarë të duan, është si t’i japësh kartë të bardhë çdo 

punonjësi të shtetit që bëni veprimtari kriminale, se ne nuk kemi asnjë përgjegjësi. Po u kapët, 

e mbani ju përgjegjësinë. Kjo nuk është sjellje shtetërore. Kjo është nxitje për të kryer 

veprimtari kriminale. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Bardhi! 

A ka diskutime të tjera? 

Urdhëroni, zonja Çupi, për projektligjin. 

Dhurata Çupi – Siç e thamë edhe në krye të herës, edhe pas prezantimit të 

përfaqësuesve të Ministrisë së Mbrojtjes, por edhe tendencës për t’u mbrojtur nga zoti Majko, 

është ajo çfarë ne parashikuam në fillim që ky ligj nuk sjell asnjë risi, është i shkruar keq, nuk 

sjell asnjë të mirë publike, nuk ka asnjë shërbim publik, përveçse dy interesave të nenit 10. 

Sot mbrohen pronat shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes, tashmë nuk do të mbrohem 

më, por do të mbështeten me terminologjinë e tyre, duke pasur parasysh edhe 170 prona që 

ishin edhe në planin e NATO-s, tashmë këto prona nuk do të mbrohen më. Kjo ishte risia e 

parë. 
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Risia e dytë është që ministri i Mbrojtjes, tha zoti Majko, nuk do të mbrohet 24 orë, por 

ligji nuk e ka. Ligji thotë se ne do ta mbrojmë ministrin e Mbrojtjes me ligj të veçantë. 

Këto janë dy risitë e këtij ligji. Ky ligj nuk sjell asnjë risi, nuk i shërben të mirës publike, 

por ka vetëm dy gjëra: degjeneron mbrojtjen e pronës shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes (ajo 

çfarë deri më sot kemi pa fund të dhëna që pronat e Ministrisë së Mbrojtjes janë 

keqmenaxhuar); sjell një problem sa i takon mbrojtjes së 170 pronave që janë në planin e 

NATO-s, i gjithë ky ligj dhe e gjithë lëvizja e ligjvënësit është për të mbrojtur ministrin e 

Mbrojtjes. Deri më sot ministri i Mbrojtjes nuk është mbrojtur, por tashmë duhet të mbrohet 

me një ligj të veçantë, që as Presidenti nuk e ka. Ne jemi kundër, sepse ky ligj nuk i shërben të 

mirës publike në vendin tonë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Ka diskutime të tjera? Nuk ka. 

Para se të kalojmë në votim, kam edhe unë dy-tri çështje për të diskutuar. 

Kolegë, për sa na takon si komision për dhënie mendimi, kemi për detyrë të shikojmë 

tekstin e projektligjit nëse është në përputhje me Kushtetutën dhe me kuadrin ligjor. Në thelb 

të projektligjit bëhet fjalë për disa ndryshime në ligjin “Për Policinë Ushtarake në Forcat e 

Armatosura të Republikës së Shqipërisë”. Kur themi “për Policinë Ushtarake”, flitet për detyrat 

e Policisë Ushtarake dhe e kupton çdokush se bëhet fjalë për mbrojtje dhe siguri. 

Nevoja e këtij ligji ka ardhur si rrjedhojë e ndryshimeve në sistemin e drejtësisë dhe në 

institucionet e tjera, si dhe ndryshimet në ligjin “Për Policinë e Shtetit”, institucione me të cilat 

Policia Ushtarake bashkëpunon për realizimin e misionit të saj. Pra, bëhet fjalë për një ligj që 

rregullon funksionet e Policisë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, 

rregullon kompetencat, mënyrën se si ushtrohen këto kompetenca dhe ndryshimet që vijnë te 

ne janë vetëm një përshtatje me kuadrin e ri ligjor në Republikën e Shqipërisë. 

Për ta qartësuar për publikun, nuk ka lidhje fare me pronat publike të ushtrisë apo të 

tjera. Funksioni i Policisë Ushtarake për ta mbrojtur pronën dhe pasurinë publike në 

administrim apo pronësi të forcave ushtarake, është një funksion që ka qenë gjithmonë.  

Vështirësia qëndron te fakti se me strukturën e re, me reformat ligjore që janë ndërmarrë 

këtu, nuk do të jetë ajo e vetmja që e mbron, por do të mbështesë mbrojtjen e kësaj prone. Këtu 

nuk flitet as për ta hequr pronën, as për ta dhënë pronën, as për të abuzuar me pronën, siç 

paragjykohet nga diskutimet e kolegëve të opozitës, por këtu flitet si të rregullohen funksionet 

e Policisë Ushtarake. Nuk shikoj që këtu të ketë ndonjë problem që bie ndesh me Kushtetutën 

apo me ligjin, detyrë që e kemi ne si komision për ta parë. Pra, ka harmonizim të legjislacionit. 
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Për sa i takon ruajtjes apo mbrojtjes së zyrtarëve të lartë civilë brenda shërbimeve apo 

sektorit të mbrojtjes, bëhet fjalë për ministrin, edhe këtë e sqaruan qartë institucionet dhe 

përfaqësuesit e tyre se cilët janë.  

Thënë këtë, unë do t’i ftoja kolegët ta miratojmë, por i kam edhe dy komente. 

Komenti i parë ka të bëjë me respektin që unë kam ... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ju lutem, zonja Çupi, të mbaroj! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Kur të mbaroj unë, mund të ndërhyni ju. 

Unë kam një respekt për Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Unë 

respektoj secilin individ, nga niveli më i ulët deri në nivelin më të lartë, për seriozitetin, 

përkushtimin dhe për dinjitetin me të cilin ata punojnë, duke i njohur edhe vështirësitë në punët 

e shumta që kryejnë.  

Sigurisht, një rast i izoluar, i cili është ende i pazbardhur nga organet e drejtësisë dhe 

nuk mundet të zbardhet në Komisionin e Ligjeve, nuk mund të njollosë një strukturë të tërë të 

Forcave të Armatosura. Ndaj, sot do të ishte e udhës që ne të diskutonim për projektligjin dhe 

për çdo shqetësim që kishim në lidhje me çështje të rëndë, që me të drejtë mund të ngrihen, të 

kërkojmë informacion aty ku duhet. Nuk mund të keqpërdoret mbledhja e Komisionit të 

Ligjeve për ta kthyer atë në një debat publik për çështje që, siç e thamë, janë në kompetencë të 

organeve të drejtësisë për t’i zbardhur. Në kuadër të informimit, pa diskutim, çdokush ka të 

drejtë të kërkojë informacion, por nuk mund të keqpërdorë të drejtën si anëtar i Komisionit të 

Ligjeve për të hapur çdolloj debati dhe vetëm për rendin e ditës të mos flasë. Kjo është në 

kundërshtim me rregulloren.  

Gjithsesi, ne kemi një lloj konstruktiviteti për të lejuar pyetjet dhe zonja Çupi bëri disa 

pyetje në lidhje me numrin e pronave të ushtrisë në përdorim, në pasuri, sa janë në planin e 

përhapjes dhe sa janë të regjistruara, gjithashtu. Do të donim, zonja Bici, në një kohë sa më të 

shpejtë një informacion me shkrim të detajuar për këtë çështje.  

Kolegë, kalojmë në votimin në parim. 

Kush është dakord me projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.13/2015 

“Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””? Kundër? 4 vota 

kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet.  

Vijojmë me diskutimet nen për nen. 
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Kolegë, unë do të kaloj në votimin e neneve. Ju keni një tabelë, e cila ju është vënë në 

dispozicion nga sekretaria dhe relatori, për disa sugjerime të teknikës legjislative, që janë të 

dakordësuara me nismëtarët dhe do të jenë sugjerime për komisionin përgjegjës. Unë nuk do 

t’i lexoj ato, për sa kohë tabelën e keni përpara, por do të kalojë në votimin e secilit nen, sipas 

tabelës. Nëse ka diçka për të cilën doni të më ndërprisni, edhe përfaqësuesit e nismëtarëve, 

edhe relatori, ju lutem, ngrini dorën.  

Neni 1. 

Pro? Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 2. 

Pro? Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 3. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 4. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 5. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 6. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 7. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 8. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 9. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 10. 
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Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 11. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 12. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 13. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 14. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 15, aktet nënligjore. 

Pro? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Neni 16. 

Pro?12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Kalojmë te votimi në tërësi. 

Kush është dakord me projektligjin në tërësi? 12 vota pro. Kundër? 4 vota kundër. 

Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Ky projektligj të bëhet gati për komisionin përgjegjës nga relatori dhe shërbimet, së 

bashku me sugjerimet tona. 

Përfaqësuesit e ministrisë janë të lirë të shkojnë. 

Zonja Bici, kolonel, faleminderit për prezencën! 
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Klotilda Bushka - Vazhdojmë me rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit 

të Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2021”. 

Kolegë, ju jeni njohur me draftin e relatorit. Zoti Damian Gjiknuri është relator. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, zonja Çupi, për procedurë. 

Zoti Gjiknuri, më falni! 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Ne sot kemi edhe projektrezolutën “Për Këshillin e Lartë Gjyqësor”, por nga ana tjetër, 

siç është bërë edhe e ditur, nesër ne kemi dëgjesën për hartën gjyqësore me Këshillin e Lartë 

Gjyqësor dhe institucionet e tjera që kanë lidhje me të. Ndaj, do të sugjeroja që rezoluta të 

miratohet pas dëgjesave, duke menduar se do të dalin problematika dhe çështje që ndoshta ne 

duhet t’i adresojmë në rezolutë. Kërkoj mirëkuptimin e të gjithë kolegëve që rezoluta të 

miratohet pasi të bëhet dëgjesa me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Besoj se nuk është shumë 

emergjente, duke qenë se dëgjesa do të bëhet nesër, nuk do të presim shumë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Zonja Çupi, faleminderit për propozimin! 

Në fakt, kjo rezolutë është parashikuar në kalendarin e seancës për në datën 14, sipas 

vendimit të Konferencës së Kryetarëve. Sot është afti i fundit për ta dorëzuar në shërbimet 

përkatëse të Kuvendit, në mënyrë që raportet t’u shpërndahen kolegëve. 

Kështu që, kjo duhet miratuar sot si projektrezolutë, në vijim të dëgjesës që ne kemi 

kryer në kuadër të monitorimit vjetor. Nëse pas dëgjesës së nesërme do të ketë çështje, 

gjithkush ka të drejtën e amendamenteve dhe keni kohë një ditë para seancës. 

Ne do të vazhdojmë, sepse kemi një vendim të Konferencës së Kryetarëve, e cila, në 

fakt, është më lart në hierarki dhe ne nuk e ndërrojmë dot këtë. Kështu që, për këtë arsye ne do 

të vijojmë me këtë pikë të rendit të ditës. 

Dhurata Çupi – Mundem? 

Klotilda Bushka - E mbaruam diskutimin për këtë pikë, se foli njëra anë, foli ana tjetër 

dhe ky është qëndrimi. 

Dhurata Çupi – Unë kërkova ... 

Klotilda Bushka - Zonja Çupi, ju sqarova.  

Do t’ia jap fjalën zotit Gjiknuri për prezantimin e rezolutës. 
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Dhurata Çupi - Unë nuk prita të më sqaronit ju, sepse e di që ju keni votat, por po ju 

them se çështja e hartës gjyqësore është sensitive dhe unë mendoj t’i japim seriozitetin e duhur, 

mos ta bëjmë për propagandë, siç bëni ju gjithçka. 

Klotilda Bushka - Patjetër, se është sensitive i kemi lënë një dëgjesë të posaçme nesër 

pa afat. 

Dhurata Çupi – Dëgjesa nesër do të bëhet në orën 14:00 dhe nuk ka kohë. 

Klotilda Bushka - Nëse pas diskutimeve ndonjë nga kolegët ka menduar të bëj ndonjë 

amendament, le ta paraqesë për në seancë plenare. 

Dhurata Çupi - Nuk e bëj dot, se nuk ka kohë, se duhet një ditë përpara, ndërkohë që 

dëgjesa është në orën 14:00. 

Klotilda Bushka – Zonja Çupi, kjo çështje u sqarua. 

Dhurata Çupi – Të mos dukemi sikur ia hedhim njëra-tjetrës. 

Klotilda Bushka – Dëgjesa nuk mund të pengojë veprimtarinë parlamentare, të 

vendosur me vendim të Konferencës së Kryetarëve për sa i takon rendit të ditës të seancës 

plenare. 

Zoti Gjiknuri, fjala për ju. 

Dhurata Çupi – Është shtyrë projektligji edhe javën e kaluar. 

(Deputetja Dhurata Çupi flet pa mikrofon.) 

Damian Gjiknuri - Faleminderit, kryetare! 

Nuk dua t’i hyj debatit që sapo u hap, sepse ju e sqaruat mirë. Tashmë Kuvendi ka 

përcaktuar një datë për miratimin e kësaj rezolute, por, mbi të gjitha, çështja nuk është te data, 

se ato edhe mund të lëvizim, por ne këtu po bëjmë raportin për punën që ka bërë KLGJ-ja. Pra, 

do të thotë se Kuvendi miraton raportin e ecurisë së punëve për vitin e kaluar. Pavarësisht si 

shkon seanca e nesërme (patjetër që ka interes dhe jam i bindur që të gjithë deputetët do të jenë 

aktivë, do të mësojnë më shumë dhe do të ngrenë gjithë ato pyetje që kanë dalë natyrshëm edhe 

nga komuniteti i profesionistëve), e rëndësishme është që edhe në këtë rezolutë thuhet qartë se 

KLGJ-ja inkurajohet të informojë në vazhdimësi mbi ecurinë e hartës së re gjyqësore. Harta e 

re gjyqësore është një detyrë ligjore që vetë ky Kuvend dhe ligji ia ka ngarkuar atyre. E dyta, 

është në proces diskutimi, ka debate dhe mendime të ndryshme. Në fund të fundit, është një 

reformë shumë e rëndësishme dhe çdo reformë e rëndësishme ka dritëhijet e saj. Kështu është 

edhe vetë natyra njerëzore dhe shoqërore e çdolloj reforme të rëndësishme. Në rezolutën e 

përgatitur nga Kuvendi, në bashkëpunim edhe me stafin këtu dhe pasi unë si relator e aprovova 

dhe u mundova të reflektoj edhe atë që u tha në seancën e fundit, ku u diskutua në seancën 
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dëgjimore të rastit, mendoj se janë të qarta të gjitha objektivat në të ardhmen për KLGJ-në, por, 

mbi të gjitha, evidentohet qartë çfarë është bërë, puna voluminoze që është kryer.  

Ky është institucion embrionik, sepse janë vitet e para të krijimit të tij, me sfidat që ka 

e gjithë reforma në drejtësi në përgjithësi. Patjetër që këta kanë edhe sfidat e tyre, por, në fund 

të fundit, mendoj se kanë bërë një punë të mirë. Rekomandimet që i kemi dhënë si Kuvend i 

Shqipërisë reflektojnë edhe ato shqetësime që u ngritën në Komisionin e Ligjeve apo edhe që 

kanë dalë nga debati më i gjerë në lidhje me punën e KLGJ-së. 

KLGJ-ja, në vlerësimin tim dhe besoj të të gjithë deputetëve, është një nga organet që 

ka bërë një punë goxha voluminoze. Përgjithësisht nuk është atakuar, pavarësisht se çdo 

vendimmarrje krijon dritëhije dhe mund të prekë shumë interesa, është një institucion që e ka 

rritur besimin e tij, besimin ndaj ligjit, ka kryer një volum të madh pune dhe, mbi të gjitha, po 

bën një punë goxha voluminoze për sa i përket edhe rekomandimeve që kanë të bëjnë me hartën 

e re gjyqësore, për të cilën, me sa jam njoftuar, nesër do të jetë seanca dëgjimore, ku besoj se 

të gjithë do të kemi mundësinë të bëjmë pyetjet e nevojshme për atë që ofron. 

Unë nuk besoj se është e nevojshme të lexoj rezolutën, por do u propozoj të gjithë 

anëtarëve që ne ta miratojmë me rekomandimet që i kemi lënë Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

vitin 2022, që është edhe vit deciziv, sepse përkon me këtë reformë të rëndësishme që unë sapo 

e përmenda. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nëse është e nevojshme për t’u regjistruar, dakord. 

Rekomandojmë: 

Të përmbyllë në një kohë sa më të shkurtër procesin e plotësimit të vakancave në 

Gjykatën e Lartë (besoj se kjo përkon edhe me shqetësimet që janë ngritur në vijimësi). 

Të vijojë me ritme të shpejta procedurat për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën 

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatën e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Të ndjekë dhe të informojë periodikisht Kuvendin e Shqipërisë lidhur me ecurinë dhe 

problematikat në implementimin e hartës së re gjyqësore, ku gjen reflektim edhe shqetësimi që 

sapo u ngrit. 

Të vijojë me përparësi zbatimin e procesit të vlerësimit etikë-profesional të gjyqtarëve 

në përputhje me skemën e re të vlerësimit.  

Pika 5. Me qëllim përmbushjen e përcaktimit të nenit 170 të ligjit 115/2016, të 

organizohen takime të përbashkëta periodike me Këshillin e Lartë të Prokurorisë duke 

vendosur theksin mbi unifikimin e interpretimit dhe zbatimit të ligjeve. 
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Pika 6. Të përshpejtojë ritmet e punës për vlerësimin vjetor të performancës së 

personelit të administratës së gjykatës. 

Pika 7. Të vijojë procesin për miratimin në një kohë të shpejtë të rregullores së 

brendshme të funksionimi të institucionit. 

Pika 8. Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, të miratohen rregullat e 

përbashkëta për bashkimin e procedimeve në rastin kur një gjyqtar dhe një prokuror janë 

përfshirë në të njëjtën shkelje. 

Pika 9. Në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe specifikimeve të nenit 87 të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” të mbajë dhe të artikulojë 

publikisht qëndrimet përkatëse kur gjykohet se pavarësia e pushtetit gjyqësor është cenuar.  

Pika 10. Të intensifikojë veprimtarinë në përmbushje të përcaktimeve për qasjen në 

drejtësi dhe marrëdhëniet me publikun, si dhe në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës 

të organizojnë trajnime për anëtarët e Këshillit, gjyqtarët për mediat, administratën e Këshillit 

dhe nëpunësit civilë gjyqësorë të përfshirë në këto aktivitete.  

Pika 11. Të vijojë me dhënien e opinioneve dhe vlerësimeve për përmirësimet ligjore 

në përputhje me përcaktimet e nenit 187 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”. 

Mendoj se këto rekomandime, e thashë edhe një herë, reflektojnë edhe shqetësimet apo 

debatet që janë ngritur këtu, bazuar edhe në raportin që ka paraqitur Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Kështu që, këto janë rekomandimet që unë propozoj si relator, dhe mbase debatet për hartën 

gjyqësore do të ishte me vend  t’i bëjmë nesër. Meqenëse e kemi nesër ditën për hartën 

gjyqësore, ta kursejmë debatin sot, se nuk kemi pse të përsërisim të njëjtat gjëra. Aq më tepër, 

le t’ia lëmë surprizë të nesërmes, sepse, në fund të fundit, kemi detyrimin të dëgjojmë një herë 

autorët, propozuesit, pastaj mund të reagojmë në lidhje me ato që do të thonë ata. 

Kjo do të ishte logjike, pastaj, nëse ju doni t’i zbuloni letrat që tani, është në vlerësimin 

tuaj. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Gjiknuri! 

Kolegë, amendamente, sugjerime, ndryshime në tekstin e projektrezolutës? 

Po, zonja Çupi. 

Dhurata Çupi - Natyrisht, unë me qëllimin e mirë për të bërë dhe për të miratuar një 

rezolutë që e meriton kjo strukturë, bëra propozimin, ju sigurisht keni kartonët. Pastaj, me 

diskutimin e zotit Gjiknuri, që të lemë surpriza dhe të tjera, janë shaka për konsumim kot. 

Rezoluta duhet të shtyhet, mendoj unë, sepse nesër ne kemi një dëgjesë dhe e kemi 

pikërisht me Këshillin e Lartë Gjyqësor, dhe pikërisht për hartën gjyqësore. Sot janë  të 
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bllokuara të gjitha gjykatat. Qytetarët nuk marrin shërbim sot, sepse avokatët kanë bllokuar 

pjesëmarrjen, prandaj po them që është një çështje e rëndësishme. Pra, të shtyjmë miratimin e 

rezolutës, të bëjmë dëgjesën nesër, të jemi seriozë në atë çfarë ata do të na thonë dhe t’i 

reflektojmë në këtë rezolutë.  

Sa për atë që ju doni ta kaloni sikur çfarë po na jepni, dhe thoni që mund të bëjmë 

amendamente, unë theksoj se nuk ka kohë për amendamente, sepse amendamenti duhet të 

depozitohet një ditë përpara, ndërkohë që dëgjesa është në orën 14:00 dhe mund të zgjasë deri 

në orët e vona të ditës së nesërme. Pra, s’ka kohë dhe procedurialisht ne nuk i depozitojmë dot 

amendamentet, edhe pse jemi të sigurt që ju do të miratoni këtë që thoni.  

Ju e keni bërë fakt në pikën 3, ku thoni: “Të ndjekë dhe të informojë periodikisht 

Kuvendin lidhur me ecurinë, problematikat në implementimin e hartës së re gjyqësore”. Ju e 

keni bërë fakt hartën re gjyqësore. Prandaj them... 

(Debat pa mikrofon në sallë) 

Çfarë ka për të qeshur këtu, se nuk e kuptoj? Çfarë ka për të qeshur? Unë them të shtyhet 

miratimi i rezolutës, të dëgjojmë, të bëjmë një punë serioze. Doni të bëni punë me këmbë, siç 

i bëni? Bëjeni, miratojeni, siç miratuat ligjin, një ligj i shkuar më keq sa s’ka,  një ligj që nuk 

sjell asgjë, po miratoni rezolutën 

(Debat pa mikrofon në sallë) 

Miratojini! A keni votat? Miratojini! 

A doni ta bëni serioze rezolutën? Për çfarë fola deri tani? Për rezolutën pra fola. Të 

shtyhet rezoluta, se nesër do të bëhet dëgjesa me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe me 

institucionet e thirrura në dëgjesë, dhe të reflektojmë atë çfarë do të na sjellë dëgjesa. Kaq e 

thjeshtë është. Pse e quani kaq drastike? Ju po e shtyni ligjin sa herë të doni, kur nuk i bëni dot 

gati ligjet i shtyni në seancë, madje shtyni edhe seancat. Kështu që, pse e bëni kaq dramatike? 

Kështu që, ne jemi kundër mënyrës sesi e bëni. 

Klotilda Bushka – Zoti Gjiknuri. 

Damian Gjiknuri - Unë dashamirësisht e thashë që të mos nxitohemi, në fund të fundit, 

nga ana njerëzore, se marrëdhëniet njerëzore janë më të rëndësishme nganjëherë. Por dua të 

them se ne e dimë që do të ketë një hartë të re gjyqësore, debati është si do të jetë kjo hartë. 

Kështu që, mendoj se mënyra sesi është shkruar aty, meqenëse u atakua formulimi, pra detyrimi 

i KLGJ-së është të raportojë në mënyrë periodike mbi ecurinë e hartës së re gjyqësore. Ne jemi 

dakord që ka nevojë për një hartë të re gjyqësore. Ju s’jeni dakord me mënyrën si është bërë, 

apo edhe avokatë të tjerë, apo edhe nga ne, dhe kjo është krejt normale, por të mos ngatërrojmë 

formën me përmbajtjen.  
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Kështu që, mendoj se rezoluta është korrekte, të kalohet sot, se nesër kemi debatin. 

Prandaj ju thashë të rezervoni disa gjëra për nesër, mos t’i nxirrni të gjitha sot. 

Klotilda Bushka – Zoti Bardhi, keni ndryshime dhe propozime? 

Gazment Bardhi – Zonja kryetare, në qoftë se hapim procesverbalin e mbledhjes ku 

ne kemi shqyrtuar raportin vjetor të Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të lexojmë që ramë dakord 

me propozimin e zotit Xhafaj, që diskutimi lidhur me hartën e re gjyqësore do ta bëjmë, pra do 

ta postojmë, në një seancë të posaçme dëgjimore me grupet e interesit. Gjysma e raportit të 

Këshillit të Lartë të Gjyqësor kishte të bënte me hartën gjyqësore, pra raporti i veprimtarisë së 

vitit që shkoi dhe ne nuk e kemi bërë atë debat. Me sugjerimin e kolegëve të Partisë Socialiste 

ne dhamë dakordësinë tonë, që të mos i interferonim të dyja çështjet. Pra, u morëm me pjesën 

e raportit që lidhej me veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke përjashtuar diskutimet 

për hartën gjyqësore. Ne nuk mund të bëjmë rezolutë mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, kur nuk kemi përfunduar ende diskutimet mbi raportin vjetor të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Ishte propozim i kolegëve përballë nesh, nuk ishte propozim yni dhe ne iu nënshtruam 

atij propozimi. Sa kohë nuk ka përfunduar diskutimi për raportin e plotë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, çfarë rezolute do të miratojmë ne? Pra, nuk është çështja që ta shtyjmë se kështu 

mendojmë ne. S’ka përfunduar diskutimi për veprimtarinë vjetore të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Me kërkesën tuaj e kemi shtyrë. Pastaj, ju e zgjatët, kaloi një javë dhe një javë, dhe 

një javë, kështu që ka  kaluar një muaj nga momenti kur ne kërkuam seancë dëgjimore për 

hatrin e re gjyqësore.  

Prandaj, kërkesa që bën kolegia Çupi, nuk është një çështje që duam apo nuk duam ne, 

por nuk ka përfunduar ende diskutimi në komision mbi raportin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Kështu që, kjo rezolutë sot duhet të shtyhet, të bëjmë seancën dëgjimore me institucionet, pra 

të përfundojmë shqyrtimin e raportit që ka dorëzuar Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe pastaj të 

vijmë këtu dhe të miratojmë rezolutën. Nuk është shkruar në gur data 14, kur duhet të 

shqyrtohet kjo gjë. Spostohet për seancën e datës 21, sepse nuk kemi përfunduar ende 

shqyrtimin. Pra, nuk është një gjë kaq e jashtëzakonshme kërkesa që po bën kolegia Çupi dhe 

nuk duhet të ketë fare debat. A e lamë që diskutimin për gjysmën e raportit do ta bëjmë në 

seancën kur do të thërrasim ata? E lamë bashkërisht. Tani ju thoni: “Ne s’kemi mbyllur 

diskutimet, por do të miratojmë rezolutën”. Nuk kemi mbaruar ende shqyrtimin e raportit. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka - Zoti Bardhi, këtë diskutim e bëmë kur nisëm çështjen e rendit të 

ditës për projektrezolutën, tani kemi hyrë në diskutime për tekstin që prezantoi zoti Gjiknuri. 
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Në fakt, me të drejtë, zoti Gjiknuri thotë që raporti vjetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

shumë më shumë se vetë harta gjyqësore. Harta gjyqësore është një gjë e rëndësishme, por nuk 

është e vetmja punë për të cilën ne si komision e dëgjojmë Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kështu 

që, edhe në atë dëgjesë u la që të bëhej një dëgjesë e dedikuar për hartën, nisur nga kërkesa juaj 

për të bërë një dëgjesë të dedikuar, jo se në raport nuk ka informacion, jo se nuk u dëgjuan, 

gjithashtu, në përgjigje të pyetjeve tona në lidhje me këtë çështje. Sido që të jetë, do të jetë një 

model X apo Y i hartës, një hartë do të miratohet dhe është prerogativ e organeve që 

përcaktohen me ligj ta miratojnë atë hartë, nuk është prerogetivë e Kuvendit. Ne këtë diskutim 

e bëmë, vijuam diskutimin e projektrezolutës, duke zbatuar detyrat që kemi në varësi të 

vendimeve të Konferencës së Kryetarëve.  

Tani, ky vendim është i qartë dhe nuk kemi përse t’i kthehemi. Nëse keni ndonjë 

diskutim me tekstin e projektrezolutës, urdhëroni merreni fjalën, nëse jo do të kalojmë në 

votim. Kjo është një çështje që u sqarua. U dha një qëndrim këtej, u dha një qëndrim andej. 

Zoti Xhafaj ka kërkuar fjalën. 

Fatmir Xhafaj – Së pari, dëshiroj të jap një gjykim lidhur me atë çfarë është duke u 

diskutuar. Është e vërtetë që unë kam propozuar, dhe është rënë dakord, që diskutim për hartën 

gjyqësore të përjashtohej nga debati ose më saktë nga seanca dëgjimore me KLGJ-në, për t’u 

lënë në një moment të dytë, për shkak se lidhej me një seancë dëgjimore të posaçme të kërkuar 

nga kolegët e opozitës. E vërteta ka më shumë rëndësi sesa karriget ku ulemi dhe logjika do ta 

donte që kjo seancë dëgjimore të mbyllej përpara miratimit të rezolutës, por kur unë shikoj që 

Konferenca e Kryetarëve ka vendosur që ditën e enjte rezoluta të kalojë në seancë dhe këtu 

mbyllen të gjitha diskutimet.  Është kaluar në Konferencën e Kryetarëve ku janë dakordësuar, 

edhe maxhoranca, edhe opozita madje janë dakordësuar që të jenë të pesta rezolutat, një gjë jo 

fort e logjikshme sipas meje, në të njëjtën seancë dhe me katër  orë debat. Kjo do të thotë që 

opozita e ka pranuar faktin, që do ta bënte këtë diskutim, që do të miratonte rezolutën, dhe që 

ajo do të paraqitej pavarësisht seancës dëgjimore për hartën gjyqësore.  

Tani, ky është një vendim i marrë dhe neve na mbetet ta respektojmë, sepse është përtej 

nesh si deputetë dhe si komision. Pa dyshim, jam dakord edhe me atë që  tha zonja Bushka që 

rezoluta është përtej një komponenti të veprimtarisë së Këshillit, siç është harta gjyqësore, 

shkon përtej kësaj. Pa dyshim, meriton gjithë vëmendjen tonë, gjithë seriozitetin e këtij 

komisioni, paçka se është absurde që ne miratojmë një projektrezolutë, që do kthehet rezolutë 

nga Kuvendi, për Këshillin e Lartë Gjyqësor, në fundin e muajit korrik për vitin 2022. Kjo e 

gjitha është një absurditet, që nuk arrij ta kuptoj, edhe nga pikëpamja e efektshmërisë, edhe për 

vetë autoritetin e Kuvendit që rekomandon. Pra, praktikisht Kuvendi i rekomandon Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor për 5 muaj punë, detyrat e një viti, paçka se Këshilli nuk funksionon mbi bazën 

e rekomandimeve, funksionon mbi bazën e ligjit dhe si i tillë ai vazhdon normalisht 

veprimtarinë e tij në përputhje me ligjin, por rekomandimet janë të rëndësishme. 

 Unë mendoj se ne duhet ta konsiderojmë një diskutim, shumë, shumë të rëndësishëm 

miratimin e kësaj projektrezolute. Është një gjë shumë e rëndësishme për ne si maxhorancë, 

por edhe për opozitën pa dyshim,  edhe përmbajtja e këtij dokumenti, sepse ky është i vetmi 

rast, e vetmja mundësi kushtetuese që ne kemi për t’u shprehur për punët e një pushteti tjetër. 

Dhe ky është i vetmi vend ku ne mund të shprehemi për punët e atij pushteti, nuk mund të 

shprehemi as nga foltoret partiake, as nga ekranet televizive. Ne, deputetët e Kuvendit të 

Shqipërisë, forcat politike të përfaqësuara në Kuvend, kemi vetëm një tribunë ku mund të 

shprehemi dhe ku mund të mbajmë qëndrime, pasi na është dhënë edhe e drejta që të 

rekomandojmë dhe të ndërtojmë një proces llogaridhënës me pushtetin gjyqësor. Kështu që, 

hartimi i një dokumenti të tillë është një proces shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë realisht 

serioz, siç u tha këtu, edhe për shkak të seriozitetit, të qëndrimit, të qasjes që ne kemi me këtë 

pushtet, sepse është absurde, siç ka ndodhur në vitet  e mëparshme, që shpeshherë tjetër gjë 

themi, artikulojmë në gjykime politike të caktuara dhe tjetër gjë shprehim në rezoluta. Nëse 

themi që kemi shqetësim lidhur me disa qëndrime, në proporcionalitetin në hetime dhe gjykime 

nga GJKKO-ja pa dyshim nuk kemi vend tjetër ku mund ta artikulojmë, ta themi dhe ta 

shkruajmë. Ishte pikërisht kjo rezolutë, ose pastaj nënkuptohet që kjo nuk është në interes ose 

në një  qëllim për ta shëndoshur në interes të punës, por është një retorikë politike e ditës për 

arsye të tjera. Nisur nga kjo gjë unë  e kam lexuar me vëmendje, si të gjithë kolegët besoj, 

projektrezolutën e përgatitur nga stafi i Kuvendit dhe nga relatori dhe që është paraqitur në 

komision për t’u diskutuar dhe për t’ia paraqitur si dokument Kuvendit. 

Së pari,  unë i përmbahem mendimit që këto janë dokumente të rëndësishme serioze 

dhe Kuvendi duhet që edhe nga pikëpamja e redaktimit të jetë shumë më serioz kur paraqet 

dokumente që mbajnë vulën e tij.  

Por le të ndalemi më shumë në përmbajtjen e rezolutës. Që në fillim unë nuk jam dakord 

me vlerësimet për punën e kryer për hartën gjyqësore në bashkëpunim me Këshillin dhe 

Ministrinë e Drejtësisë e të tjera.  Unë nuk mendoj se kjo nuk hyn në punën  pozitive për punën 

e Këshillit, as të ministrisë. Ky ishte një detyrim që duhej mbyllur që vitin e  kaluar. Ka qenë 

pjesë e atyre rekomandimeve, është një rekomandim i parealizuar dhe ne nuk mund t’iu themi 

bravo që nuk keni realizuar një rekomandimin tuaj, që nuk keni përmbushur një angazhimin 

tuaj në këtë komision kur është diskutuar rezoluta e mëparshme. Në gjykimin tim, dhe për më 

tepër të miratuar në qershor  të vitit 2022 dhe përtej shumë diskutimeve që ka  për këtë çështje. 
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Në rezolutë thuhet:  “Ne vlerësojmë analizat e  kryera për shumë aspekte të sistemit 

gjyqësor”, unë nuk di cilat analiza dhe shqetësimi im është  që ka pak analiza në punën e 

Këshillit,  sepse nëse do të kishte shumë studime shumë analiza duhet të kishim zgjidhjen e 

disa problemeve që shqetësojnë sot sistemin, përfshi edhe çështjet  e numrit të madh të 

çështjeve të bllokuara në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatat e Apelit. Nëse do të ishin këto analiza, 

sipas meje dhe në vlerësimin tim jam i gatshëm nëse përfshihem në këtë debat brenda kuadrit 

ligjor në fuqi të sugjeroj zgjidhje konkrete. Pra, nuk shoh analiza të kryera në Këshill nga 

pikëpamja e analizave përmbajtjesore. Por natyrisht për mbarëvajtjen e  punës në gjykata, 

masat e të tjera. Ju thoni që vlerësojmë punën e Këshillit të Lartë Gjyqësor për propozimin e 

buxhetit. Propozimi i buxhetit është detyrim  ligjor, për çfarë e vlerësojmë ne? Për 

administrimin mund të jetë, nëse ne kemi ose hartimin procesin e hartimit të ndërtuar nga  

Këshilli, metodologjinë,  për këtë jam dakord, por nuk është meritë propozimi, është detyrim 

të propozojë buxhetin. 

 Pastaj bazuar në analizën e të dhënave të vitit 2021 të referuara në raportin e paraqitur 

nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë Kuvendi i Shqipërisë konstaton zhvillimin e 100 mbledhjeve 

plenare dhe miratimin e 607 vendimeve për vitin 2021. Unë them se duhet të jemi të 

kujdesshëm se  numri i mbledhjeve mund të jetë një statistikë, por nuk shpreh gjithçka, nuk 

shpreh ngarkesën e punës së Këshillit. Unë ju pyes 607 vendime të Këshillit a e dini pse janë? 

Në 2/3-tat e tij janë për transferimin e gjyqtarëve, delegimin e gjyqtarëve. Kjo është praktikë e 

njohur, sepse Këshilli nuk është krijuar sot. Këshilli është krijuar pas KLD-së, pra është një 

eksperiencë  formale g ligjore që kryhet. 

 Gjithashtu në rezolutë thuhet: “Plotësimin e Gjykatës së Lartë me 9 anëtarë”. Po, kjo 

është e drejtë, sepse bëhet fjalë për vitin 2021, por për një rezolutë që del në korrik kur sot atje 

janë 15 anëtarë nuk bën sens e thënë kështu, për qytetarët dhe ato që do t’i referohen këtij 

dokumenti qoftë edhe e partnerët ndërkombëtarë.  Pra, mund të evitohet kjo. Por përderisa është 

një dokument që shkon në BE, e merr njëri dhe thotë po marr një si shembull, qenkan 9 anëtarë, 

por ne sot kemi 15 anëtarë në punë. Kështu që nuk bën sens. Janë disa gjëra për të cilat duhet 

të jemi të kujdesshëm kur t’i përfshijmë në këtë dokumente. 

 Në faqen 3 të rezolutës shkruhet: “marrjen e masave për përmirësimin e  sistemit” ne 

themi 37 zhvillime të reja 667 kërkesa të gjykatave nga i gjithë vendi. Ne mund të themi, pra 

të mbështesim punën e qendrës, por nuk i ka Këshilli këto, nuk merret Këshilli me ndërhyrje 

teknologjike. Këshilli  përmes kryetares ka drejtimin e  Bordit të  qendrës së zhvillimit 

teknologjik, por jo Këshilli, sepse duket sikur Këshilli është marrë me dhënien e mbështetjes 

607 kërkesave nga i gjithë vendi. Po janë disa gjëra që nuk bëjnë sens. 
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 Gjithashtu në rezolutë thuhet: “Bazuar nga sa më sipër Kuvendi i Shqipërisë nxit 

Këshillin e Lartë Gjyqësor të veprojë me ritme më të shpejta për adresimin dhe  zgjidhjen e 

problematikave të sistemit gjyqësor  në kuadër të parimit të funksionalitetit”.  A mund të na e 

shpjegojnë ato të stafit se çfarë kanë pasur parasysh me parimin e funksionalitetit?  Nëse bëhet 

fjalë për funksionalitet më të mirë të sistemit mund t’i referohen, mund të jetë momenti për të 

thënë disa  problematika konkrete që ne kemi, siç është çështja e vakancave që është krijuar në 

gjykatë e të tjera, ndoshta do të ishte shumë më mirë për ne për vlerën e  këtij dokumenti.  

Gjithashtu, në rezolutë shkruhet: “Të informojë më mirë Kuvendin e Shqipërisë për 

problematikat e hasura në sistemin gjyqësor”, duke rekomanduar edhe zgjidhjet  kur Këshilli 

nuk informon Kuvendin në vazhdimësi. Nuk e  ka detyrë, sa herë që kërkohet, por jemi ne që 

duhet t’ia kërkojmë. Këshilli ka për detyrë me Kushtetutë dhe me ligj një herë në vit të vijë 

këtu, të paktën, pjesën tjetër mund të vijë me iniciativë, por kur ia kërkojmë ne. Atëherë në 

duhet t’ia kërkojmë se për çfarë duhet të informojë, edhe për një arsye tjetër. Ne duam ta 

ndihmojmë Këshillin. Në duam ta ndihmojmë këtë organ qeverisjeje ende në hapat e tij të parë 

që të rritet të konsolidohet të fuqizohet dhe duke i dhënë rekomandime të tilla, të matshme me 

afate përkatëse ne e ndihmojmë dhe orientojmë punën e Këshillit. E mbështesim Këshillin që 

të jetë shumë më funksional se deri sot, pasi krahasuar e kemi thënë jam dakord me atë që 

krahasuar me  Këshillin e Lartë të Prokurorisë Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të themi që ka 

merita të pakrahasu4eshme nëse krahasohen dy institucione, nëse krahasohen me pritshmëritë 

pa dyshim ka vend për më  shumë dhe për më mirë.  

Ne i themi tek rekomandimet të përmbyllin në një kohë sa më të shkurtër procesin e 

plotësimit të vakancave. Kur? A kemi mundësi t’i themi para vitit 2022? Nëse po duhet t’ia 

themi. Pra, duhet t’i thuash që brenda vitit 2022 unë e dua të mbyllur Gjykatën e  Lartë edhe 

për 4 vende që janë bosh. 

 Tjetër, kur i themi me qëllim përmbushjeje organizohen takime të përbashkëta 

periodike me Këshillin e Lartë të Prokurorisë duke vendosur theksin mbi unifikimin e 

interpretimit të zbatimit të ligjeve. Më falni, do të mblidhen këta dhe do të unifikojnë 

interpretimin dhe zbatimin e ligjeve? Nuk e kuptoj dot këtë. Ne  mund t’iu themi këtyre që për 

aktet nënligjore dhe praktikat institucionale dhe administrative në kuadrin ligjor në fuqi për të 

bashkërenduar qëndrimet. 

 Nuk merren me unifikimin Këshillat, aq më tepër unifikim interpretimi. Interpretimet 

nuk unifikohen.  Jo të unifikojmë interpretimin, pra ata të kenë qasja. Ata punojnë me akte 

nënligjore, do të thotë që të jenë standarde të njëjta për magjistratët, do të thotë që një vendim 

që merret për vlerësimin të jetë i së njëjtës shkallë, i të njëjtit standard në të dy Këshillat që të 
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mos ketë dhe ne mund ta bashkojmë me pikën tjetër këtu  që në bashkëpunim me Këshillin e 

Lartë të Prokurorisë të miratohen rregullat e përbashkëta për bashkërendimin dhe bashkimin e 

procedimeve kur një gjyqtar dhe një prokuror janë përfshirë  në të njëjtën shkelje.  

 Tjetër thuhet këtu për çështjen e  organizmit të trajnimeve për anëtarët e Këshillit, për 

gjyqtarët, për median e të tjera. Ne e thamë këtu Këshilli ka nevojë për një strategji të 

informimit dhe komunikimit me publikun. Është  e domosdoshme, sepse i buron edhe një nga 

kompetencat dhe një nga angazhimet kyçe të Kushtetutës, të informojë publikun. Sot këshilli 

nuk e ka një strategji. Pasja e një njeriu të ngarkuar me mediet është tjetër gjë dhe pasja e nëj 

strategjie të  komunikimit me publikun është tjetër gjë.  

 Gjithashtu, duhen parë edhe disa sugjerime, pra për rekomandimet shtesë e kam fjalën. 

 Së pari, duhet të shtojmë një rekomandim që këshilli duhet të përmbyllë të gjitha aktet 

nënligjore që rrjedhin nga kuadri ligjor në fuqi, sepse është absurde që në vitin e  tretë të 

funksionimit të tij një Këshill  me 11 anëtarë me full time dhe  me një staf prej 100 e disa vetë, 

më shumë se gjykata e Lartë të mos ketë  mbyllur ende rregulloret që i detyron ligji është 

absurde. Natyrisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë është ende më problematik në këtë aspekt, 

Këshilli ka avancuar shumë dhe ne duhet ta vlerësojmë këtë gjë, por ka ardhur momenti për t’i 

thënë stop se duhen mbyllur këto akte. Nuk ka më kuptim. 

Janë disa akte në se do të shohim ligjin. 

 Një rekomandim tjetër lidhet me nevojën e sistemit të menaxhimit të çështjeve për të 

përcaktuar një strategji të përbashkët. Pra, ne do të duhet t’iu rekomandonim një takim të 

përbashkët një bashkërendim më saktë të punës të të gjitha institucioneve të sistemit që janë 

përfitues të kësaj teknologjie. Nëse ju kujtohet, në seancat dëgjimore, që u bënë këtu, pati dhe  

institucione  që kishin qasje të ndryshme nga ajo e Këshillit. Prokuroria e Posaçme mendonte 

se duhet të kishte një sistem të veçantë. Prokuroria e Posaçme mendonte që duhet të kishte një 

sistem të veçantë por nëse ai nuk është komplementar, prish sistemin, të gjithë logjikën e 

menaxhimit të çështjeve. Por nga ana tjetër Inspektori i Lartë i Drejtësisë ngriti pretendimin se 

kishte nevojë për të pasur akses pra ne mund t’i rekomandojmë për të pasur një strategji të 

përbashkët, një bashkëpunim dhe koordinim  ndërmjet tyre dhe ndoshta është momenti për t’i 

thënë Kuvendit në fund të këtij viti kur  e mbyllin këtë gjë dhe çfarë kërkojnë nga Kuvendi, 

nga asistenca ndërkombëtare. Që të kihet parasysh se në raportimin e Këshillit, Këshilli ishte 

në gjendej të thonë se atyre iu duhen rreth   7 milionë euro, por nuk ishte në gjendje të thoshte 

sa duhen që i gjithë sistemi të jetë funksional.  

 Që të mos bëjmë 7 milionë këtu e 8 milionë këtu dhe të vijë dita të mos funksionojë, 

të funksionojë secila më veta, të bëhet cicmic, siç është sistemi sot cicmic nuk ka sens. 



35 
 

 Mendohet që ka ardhur momenti dhe kjo është edhe për shkak se ky është viti i tretë i 

aktet i funksionimit të Këshillit është të vëmë theksin për një menaxhim më të mirë të gjykatave 

përmes miratimit të akteve përkatëse emërimit ët drejtuesve të institucioneve pra të 

nënkryetarëve të komanduar, siç janë sot praktikisht, të kancelarëve, duke shtuar këtu trajtimin 

e tyre dhe në mënyrë të veçantë ushtrimin e kontrolleve. Ne sot kemi një Këshill, i cili nuk 

shkon të shohë sesi funksionon dhe si menaxhohet, pra nuk kemi një raportim të Këshillit, ata 

ndoshta mund ta kenë, por nga raporti dhe pyetjet që bëra kjo gjë nuk më rezultoi, për të parë 

se si funksionon, sepse e kanë ata si përgjegjësi menaxhimin, nuk e ka Inspektorati i Lartë i 

Drejtësisë e ka Këshilli. Këshilli duhet të shkojë atje dhe të shohë se si menaxhohet gjykata 

dhe shërbimet në gjykatë dhe e thënë kështu, Këshilli ka inspektimin e veta në një kuptim. Unë 

këtë po e marr si rekomandim dhe mendoj se ka ardhur momenti që ata ta ngrenë Këshillin dhe 

ne të ngremë pritshmëritë ndaj Këshillit. Natyrisht, 2 vjetët e para ishin fillimi i funksionimit 

të tyre, ndërsa tani është momenti dhe janë hapat e parë të konsolidimit të tyre, kështu që ne 

kemi të drejtë ta kërkojmë këtë.  

Sa u takon analizave unë i qëndroj asaj që thashë, që këshilli duhet të bëjë dy analiza të 

rëndësishme. 

Së pari, për çështjen e stokut në Gjykatën e Lartë dhe në gjykatat e apelit. 

Së dyti, për vakancat në sistem. 

Në gjykim tim edhe brenda kuadrit ligjor, pa kërkuar ndryshime në kuadrin ligjor, mund 

të gjenden zgjidhje që ta përmirësojnë. Nëse e kemi thënë, atëherë le t’jua vendosim si detyrë, 

gjithmonë brenda kuadrit ligjor, që ata të bëjnë një tërësi statistikash, të cilat shumë të mira, 

këtu po bëj një pauzë, pasi gjërat duhen thënë edhe në bazë të vlerësimeve pozitive. Raporti 

dhe sistemi i raportimit të Këshillit është për t’u marrë shembull edhe nga institucionet e tjera, 

kjo duhet thënë te vlerësimet, por ky sistem dhe kjo bazë të dhënash duhet të paktën për këto 

dy gjëra të shërbente për të arritur në disa përfundime dhe zgjidhje pozitive disa problemeve 

që janë plotësisht të mundshme pa e prekur kuadrin ligjor në fuqi dhe që ne i konsiderojmë, 

sepse shkohet deri aty sa thonë: dështoi reforma në drejtësi. Jo, nuk ka dështuar reforma, por 

ka dështuar menaxhimi ynë për disa aspekte dhe për mënyrën se si i jemi qasur dhe si 

vazhdojmë t’i qasemi.  

Pse disa... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Urdhëro? 

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Nuk e vë fare në diskutim nëse është e qartë për ju apo për kolegët, por thjesht i sugjeroj 

si rekomandime. 

Një rekomandim tjetër, unë vetë nuk jam shumë i qartë për këtë, është hartimi dhe 

miratimi i një sistemi vlerësimi performance të drejtuesve dhe të kancelarëve të gjykatave. Në 

fund të 3-vjeçarit, kur emërohen kryetarët, nënkryetarët dhe kancelarët kanë një vlerësim, por 

në të vërtetë ata duhet të kenë një sistem vlerësimi edhe të performancës së tyre. Në qoftë se e 

kanë në rregull, por nëse nuk e kanë, Këshilli dhe Prokuroria nuk e kanë, atëherë është çështje 

tjetër.  

Nuk po zgjatem më shumë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Xhafaj! 

A ka ndonjë sugjerim tjetër para se t’ia jap fjalën relatorit?  

Nuk ka. 

Fjalën e ka zoti Gjiknuri për sugjerimet në lidhje me ndryshimet në tekst. 

Damian Gjiknuri – Në fakt, disa nga gjërat që sugjeroi zoti Xhafaj, mund të shikohen, 

mirë do të ishte që ai t’i sillte edhe me shkrim dhe kjo do të ishte më normale, sepse më shumë 

janë semantika ose mënyrat e interpretimit të fjalive, të cilat mund të kenë qëllim të njëjtë, por 

ndoshta kuptohen ndryshe, aq më shumë që zoti Xhafaj është edhe njohës i mirë, sepse ka qenë 

një drejtuesit, për të mos thënë drejtuesi kryesor i reformës në drejtësi.  

Lëmshi që është bërë me krijimin e institucioneve, gjë, të cilën ne duhet ta kishim 

parashikuar, sepse kur krijohen shumë institucione, krijohen edhe vështirësi dhe leximi, 

sidomos vendosja e afateve, për mendimin tim është e mirë, sepse imponon, por nga ana tjetër 

na ka lidhur duart. Ja nuk u kap në vitin 2022, çfarë do të bëjmë ne, do ta përsëritim? Aq më 

tepër kur shumë vendimmarrje janë të lidhura me mekanizma të tjerë, gjë, e cila është një nga 

sfidat më të mëdha që ka implementimi i reformës në drejtësi. 

Nuk i kthehemi dot kohës që ka kaluar dhe ku sistemi mund të ishte edhe më i thjeshtë, 

por kështu u gjykua. Çdo gjë niset me një qëllim të mirë, gjykohet për mirë, u mbështet në atë 

formë, ka komplikime, sepse kemi shumë organe, të cilat duhet të ndërveprojnë me njëra-

tjetrën në mënyrë që të kapen afatet, të funksionojnë dhe të mos pengojnë njëri-tjetrin e të tjera. 

Sugjerimi i vënë aty për rastin e unifikimit të praktikave, ideja nuk është se ata do të 

marrin vendimmarrje të përbashkëta, por gjëja që ne vuajmë më shumë në Shqipëri, kjo është 

si rezultat i kulturës së keqe administrative, e cila, sidomos gjatë 30 vjetëve të fundit, këtë e 

kam edhe nga eksperienca ime si drejtues i shumë institucioneve, është që  palët nuk ulen të 

diskutojnë paraprakisht para se t’i nxjerrin vendimet, por secili në llogoren e tij bën 
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interpretimin e tij dhe më pas bëhet shumë e vështirë bashkërendimi, arritja e përfundimit apo 

ecuria e punës. Ku ka më mirë që institucionet në mënyrë proaktive të ulen paraprakisht për ta 

interpretuar ligjin në të njëjtën mënyrë? Kur kanë diferenca vetëm nga bashkëbisedimi, 

bisedimi, deliberimi dhe rrahja e opinioneve në kohë, do të kemi mundësi që ta interpretojmë 

ligjin siç duhet, qoftë edhe me diferencat që mund të kenë palët në leximin dhe interpretimin e 

ligjit. Unë të paktën kështu e kuptoj dhe kështu funksionon në të gjithë botën, kështu 

funksionon edhe sektori privat, edhe sektori publik. Ja, e çova shkresën unë, mora vendim dhe 

më pas atje bëhet një lëmsh dhe institucionet përplasen me njëri-tjetrin dhe jemi në ngërç, më 

pas hyjnë edhe elementet emocionale brenda dhe me personalitete të caktuara, sepse organet 

kolegjiale kanë edhe vështirësi menaxhimi, të mos ta shtojmë edhe këtë element, pra të gjitha 

këto e bëjnë të vështirë. 

Unë mendoj që rekomandimi për të bashkërenduar punën, për t’u ulur dhe për të 

unifikuar mendimin, jo vendimmarrjen, sepse ato janë vendimmarrje të shpërndara, për ta 

kuptuar njëri-tjetrin dhe për ta lexuar ligjin me të njëjtën mënyrë, besoj se do ta ndihmonte 

punën. 

 Sa i takon asaj që u ngrit këtu mendoj se është mëse e drejtë që ne po nxjerrim një raport 

në mes të vitit për pjesën e mbetur të vitit. Për këtë nuk ka faj institucioni, sepse edhe ne kështu 

na ka kondicionuar rregullorja dhe kuptimin i punës vjetore. Si do ta zgjidhim punën vjetore? 

Po ta lësh pa afat apo të marrësh afatin e fundit në momentin që ti do të shqyrtosh raportin, 

atëherë nuk ke më raport, sepse do të hyj politika dhe gjërat e ditës dhe e humbet atë që quhet 

“fotografim”. Kjo është e njëjtë si me kompanitë që bëjnë bilance, i cili bëhet në mars dhe në 

prill dorëzohet, auditet i bëjnë në fund të vitit dhe diskutojnë për atë vit financiar. E njëjta gjë 

ndodh edhe me institucionet, të cilat kanë një afat kohor që fillon më 1 janar deri më 31 dhjetor 

dhe për këtë duhet gjykuar. 

Nëse kjo metodë raportimi është e duhura apo e gabuara, nuk mund t’ju them gjë, sepse 

unë nuk di ndonjë metodë tjetër. Nga ana tjetër, të gjithë duhet ta kuptojmë që Kuvendi është 

në rolin e mbikëqyrësit, pra ne nuk jemi kontrollues që të marrim vendime për ta, kështu që 

vendosja e afateve është diçka shumë e mirë, jam dakord me zotin Xhafaj dhe mund t’i vëmë 

aty, por problemi qëndron në faktin që po nuk e arritëm, çfarë do të bëjmë? Do të themi nuk e 

bënë ata, ndërsa ai do të thotë, jo unë e bëra, por varej nga ata dhe këtu nuk kishte njerëz, 

ndërkohë që kjo do ta bëjë më të vështirë ecurinë dhe do të vendosë një lloj stresi që do të 

krijojë një opinion jo të mirë për ecurinë e reformës gjyqësore. 

Megjithatë, unë mendoj që disa prej sugjerimeve që janë me vlerë duhet të merren 

parasysh, si dhe strategjia e komunikimit me mediat. Nejse këto janë thjesht fjalë, por ne kemi 



38 
 

thënë që të identifikojë veprimtarinë për përmbushjen dhe qasjen e marrëdhënieve me 

publikun. Në fakt, bërja e një strategjie nuk ka nevojë për Kuvendin, sepse këtu identifikohet 

qëllimi, pastaj mjetet i zgjedh vetë institucioni, mund të jetë një dokument, një strategji, një 

metodë pune apo një praktikë pune, sepse ka vende që nuk kanë një strategji, por krijojnë vende 

pune. Pra, këto janë detaje për të cilat, sipas mendimit tim, Kuvendi mund të hyjë ose jo.  

Për mua, zoti Xhafaj mund t’i paraqesë disa nga këto ose ta formulojmë në mënyrën siç 

u tha, sepse ka shumë rëndësi që media dhe publiku të jenë të informuar mbi punën, të dinë të 

kuptojnë vërtetë ecurinë e punës së këtyre organeve dhe natyrshëm informimi i publikut do ta 

lehtësonte komunikimin me publikun e gjerë dhe vlerësimin mbi të gjitha e institucioneve për 

ecurinë e punës që ne kemi.  

Megjithatë, për të gjitha ato që u thanë këtu për sfidat dhe platformat, unë jam dakord. 

Për shembull, në pikën 8, po e mendoja gjatë momentit që zoti Xhafaj fliste, ku thuhet “për 

unifikimin e interpretimit dhe të zbatimit të ligjeve”, mund të përfshihet “si dhe shfrytëzimi i 

platformave të teknologjive të përbashkëta”, por  mund të ketë edhe shumë gjëra të tjera.  

 Pra, ashtu siç mblidhen për ta interpretuar apo zbatuar ligjin në mënyrë të njëjtë, 

pavarësisht se secila palë nxjerr vendimet e saj, mund të kenë mundësi të diskutojnë edhe për 

harmonizimin e platformave elektronike ku secila palë të nxjerrë çfarë nuk shkon me të vetën 

dhe sa është e mundshme nga pikëpamja e eficiencës ekonomike të shfrytëzohet e njëjta 

platformë, sepse në fund të fundit kursejmë para. Pse duhet të krijojmë ne disa platforma, të 

cilat nuk ndërveprojnë me njëra-tjetrën, apo të harxhojmë para më vonë për të ndërvepruar 

platformat e informacionit dhe të teknologjisë?  

Këto janë disa prej sugjerimeve të zotit Xhafaj. 

Sa i takon punës së afatit, unë nuk jam për të vendosur afat, por nëse do ta përdorim si 

formë presioni pozitiv mbi organin ta vendosim që brenda vitit 2022 duhet bërë kjo, brenda 

vitit 2023 kjo tjetra. Pyetja që shtrohet është: po nuk u bë ajo dhe vjen zonja apo zotëria dhe 

thotë nuk u bë, sepse iks institucion nuk më solli këtë apo atë apo nuk pati kandidatë e tjera, 

atëherë çfarë do të themi ne? 

Që jemi vonë sa i takon zbatimit të reformës kjo është mëse e vërtetë, por kjo ka ardhur 

si shkak edhe i mangësive që kemi në personel dhe skemës disi të komplikuar, për mendimin 

tim. 

Personalisht mendoj që është një skemë shumë e komplikuar dhe me shumë organe dhe 

kjo krijon mjaft vështirësi për organet.  

Unë mendimet e mia i kam thënë gjithmonë, por e rëndësishme është që asnjëri nuk 

duhet të niset nga vështirësitë e zbatimit. Ne kemi zgjedhur një model, i cili ka vështirësi, është 
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shumë më i mirë sesa situata e mëparshme, të gjithë jemi dëshmitarë, por edhe ju e pranoni 

këtë. A ka gjëra për t’u përmirësuar? Patjetër që ka. Shqipëria është vend i vogël dhe ka 

mangësitë e saj, por mos mendoni që reformat janë aq të thjeshta, për çdo janë të vështira, por 

gjërat janë në rrugë të mbarë. 

Klotilda Bushka – Kam vetëm një sqarim zoti Xhafaj, pasi edhe unë dua të bëj një 

sugjerim në vijim të sugjerimeve që u bënë, si dhe ku do të bëjmë disa amendamente. 

 Fatmir Xhafaj – E dëgjova me vëmendje zotin Gjiknuri. 

 Së pari, ky është një proces llogaridhënës dhe nuk është një bilanc financiar që Këshilli 

bën këtu, gjë, e cila do të thotë që këto nuk janë detyrime ndaj Këshillit, por janë thjesht 

rekomandime. Pa dyshim, edhe unë jam dakord që jo për çdo gjë duhet vendosur një afat, sepse 

kuptimi, rekomandimet për vitin dhe afati janë vetë brenda, kështu që nuk mund të bëjmë debat 

për këtë gjë. Gjithsesi, unë për një gjë dua të bëj debat, meqenëse e përsëritët dy herë, ndoshta 

keni kuptim të gabuar për këtë çështje, misionet për të cilat po flasim janë në Kushtetutë dhe 

janë të miratuara me 140 vota dhe me duartrokitje në sallën e parlamentit. Kjo do të thotë që i 

gjithë parlamenti, si maxhoranca, ashtu edhe opozita kanë rënë dakord për arkitekturën e 

sistemit.  

 Por meqenëse e thatë dy herë, po ju them se cilat janë ndryshimet. 

 E para, kemi pasur KLD tani kemi KLGJ; kemi pasur dhe kemi prokuror të 

Përgjithshëm; kemi pasur dhe kemi Inspektor të Lartë të Drejtësisë, kemi pasur prokurori të 

posaçme tani kemi SPAK, kemi pasur Gjykatë Kushtetuese dhe e kemi prapë, kemi pasur dhe 

kemi Gjykatë të Lartë, e vetmja gjë që nuk kemi pasur ne ka qenë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, 

ky është i vetmi institucion në arkitekturën e sistemit. Nuk e kuptoj nëse Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë e ka koklavitur këtë arkitekturë apo jo. 

Klotilda Bushka – Kolegë, në vijim të diskutimeve kam një propozim... 

 Po, zonja Çupi. 

 Dhurata Çupi – Zonja kryetare, unë mendoj që pala përballë ka shumë fjalë, por sa i 

takon punës më shumë është një betejë supremacish individuale se kush thotë fjalë të bukura 

dhe se kush e kundërshton njëri-tjetrin. Unë propozova diçka konkrete, ta shtynim rezolutën 

për ta plotësuar me çështje që mund të dalin nesër nga dëgjesa. Duke qenë se këtu u propozuan 

edhe gjëra të tjera nga deputetë të Partisë Socialiste, të shtyhet, të plotësohen ato gjëra dhe në 

këtë mënyrë i japim Kuvendit një rezolutë serioze.  

 Meqë e keni kaq seriozisht këtë punë sa i takon cilësisë dhe redaktimit, ta shtyjmë dhe 

të nxjerrim një punë serioze dhe të mirë, ndërsa të tjerat janë çështje të konflikteve të 
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brendshme të Partisë Socialiste që mund t’i sjellin në Komisionin e Ligjeve, pasi këtu nuk ia 

vlen. 

Klotilda Bushka – Zonja Çupi, faleminderit! 

Sa u takon konflikteve të brendshme apo të jashtme, më mirë shihni hallin tuaj dhe të 

partisë suaj, se ne me njëri-tjetrin e kemi të qartë. Edhe pse mund të kemi mendime të kundërta, 

e respektojmë njëri-tjetrin dhe partinë nuk e ndajmë më dysh. Kështu që lërini këto diskutime 

dhe hajdeni të fokusohemi te çështja e rezolutës. 

Unë sugjeroj, duke u nisur edhe nga diskutimet që u bënë, te pjesa “vlerëson...” të bëhet 

një sqarim, në vijim të asaj që tha zoti Xhafaj, i punës për hartën në këto vite.  

Te pjesa e indikatorëve, që bëhen në analizë, në fakt, sipas Shërbimit të Monitorimeve 

në Kuvend, vendimi është që duhen cilësuar numrat, megjithatë të shihet nëse është në 

përputhje. 

Te pjesa e nxitjes, duhet të sqarohet pak më mirë parimi i funksionalitetit, në çfarë sensi 

është dhënë.  

Te pika 4 jemi dakord me sa herë kërkohet, se me të drejtë ata të paktën një herë në vit 

raportojnë, por mund të raportojnë edhe sa herë që kërkojmë ne. 

Te pjesa e rekomandimeve, pika 5 dhe pika 8 duhet të bashkohen. Në fakt, është detyrim 

ligjor çështja e unifikimit, e ka neni 170 i ligjit “Për organet e qeverisjes”, ndaj është dhënë, 

megjithatë duhet të përputhet me tekstin e ligjit. 

Pjesa e rekomandimeve të tjera, që lidhen me çështjen e sistemit për bashkëveprim të 

institucioneve, në mënyrë që ne të kemi qartësi, është një sistem ku të gjithë kanë akses dhe e 

përdorin, kjo i shërben eficiencës, mendoj se duhet përfshirë. 

Çështjet e menaxhimit të gjykatave, duhet të shihen në harmoni me nenin përkatës. 

Edhe çështjet e tjera, që lidhen me stokun dhe vakancat, duke pasur parasysh që raporti i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor bëhet në bazë të indikatorëve të CEPEJ-it, të shihen nëse janë pjesë 

e atij raportimi, apo jo. Kam përshtypjen se Këshilli përdor indikatorët e CEPEJ-it në raportim, 

por analiza për stokun është një gjë tjetër. Gjithsesi, këto mund të shihen dhe në varësi të 

diskutimeve që janë bërë të kalohen.  

Kolegë, a jemi dakord?  

Dakord. 

Para se të vijojmë me votimin, bëjmë 5 minuta pushim që të presim kolegët e opozitës.  

(Mbledhja ndërpritet për 5 minuta.) 

Kolegë, rifillojmë mbledhjen e ndërprerë për 5 minuta.  
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A jemi dakord me vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 

2021, sipas projektrezolutës, me propozimet që u bënë nga unë në vijim të propozimeve të zotit 

Xhafaj dhe komenteve të relatorit? 11 vota pro. Kundër? 4 vota. Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Të bëhet gati drafti dhe t’u kalohet edhe kolegëve me tekstin e riformuluar. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 12.07.2022, ora 12:30 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka – kryetare e Komisionit 

 

Rendi i ditës: 

Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën 

e Informimit dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”. 

Marrin pjesë:  

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Denis Deliu, Xhemal Qefalia,  Gerta 

Duraku, Aurora Mara,  Greta Bardeli, Dashnor Sula, Dhurata Tyli, Elda Hoti, Eduard Ndreca, 

Pandeli Majko, Saimir Korreshi,  Enkelejd Alibeaj, Gazmend Bardhi, Jurgis Çyrbja, Fatmir 

Xhafaj, Erisa Xhixho, Arben Pëllumbi, Oerd Bylykbashi, Gledis Çeliku, Damian Gjiknuri, 

Ermonela Valikaj( Felaj), Bledion Nallbati. 

Mungojnë:  

Fatmir Mediu, Toni Gogu. 
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Klotilda Bushka – Vazhdojmë me projektrezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së 

Autoritetit për Informim dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”. Zoti Xhoxhi është relator. 

Ju lutem, zoti Xhoxhi, na bëni një përmbledhje të rezolutës dhe rekomandimeve. 

Klevis Xhoxhi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar kolegë, në seancën dëgjimore ne vlerësuam punën e Autoritetit. Gjithsecili 

pati mundësi të bënte diskutime dhe pyetje në lidhje me të gjithë veprimtarinë e Autoritetit 

gjatë vitit 2021.  

Unë, në bashkëpunim me stafin e Kuvendit, propozoj disa rekomandime për 

Autoritetin.  

1. Të vijojë angazhimi për hartimin e draftit të akteve nënligjore, që do të përcaktojnë 

autoritetet përgjegjëse dhe mënyrën e mbrojtjes dhe ruajtjes së vendbanimeve të identifikuara 

ose të dyshuara, duke dhënë kontribut në përcaktimin e detyrave të Autoritetit në këtë proces, 

por edhe më gjerë, në kuadër të bashkëpunimit me institucionet e tjera shtetërore qendrore dhe 

vendore.  

2. Të vijojë përpjekjet për dorëzimin e dokumenteve të ish-sigurimit të shtetit nga arkivi 

i sistemit të Ministrisë së Brendshme, në kuadër të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punës 

me autoritetet publike dhe arkivat për zbatimin e detyrimeve ligjore. 

3. Të intensifikojë bashkëpunimin me institucionet qeveritare për qartësimin e fatit të 

të zhdukurve në komunizëm, në komunikim me familjet, grupet e interesit, pushtetin lokal dhe 

organizmat ndërkombëtarë. 

4. Të bëhet funksional sistemi i arkivit digjital, për lehtësim të procesit të kërkimit dhe 

konsultimit të dokumenteve arkivorë, sipas standardeve ndërkombëtare. 

5. Të bashkëpunojë ngushtësisht me Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit për sa i takon shfrytëzimit të dokumentacionit arkivor, sipas parashikimeve 

ligjore, me qëllim garantimin e mundësive për shqyrtimin e dokumenteve nga ana e studiuesve, 

duke mbështetur kërkimin shkencor gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së ish-sigurimit 

të shtetit. 

6. Të intensifikojë bashkëpunimin me institucionet homologe të huaja, me qëllim 

përthithjen e eksperiencave më të mira nga veprimtaria e tyre.  

7. Të intensifikojë punën për deklasifikimin e dosjeve, duke përjashtuar ato që cenojnë 

sigurinë kombëtare, dhe të vijojë me digjitalizimin e tyre. 
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Të nderuar kolegë, këto ishin 7 rekomandimet për Autoritetin. Unë propozoj që t’i 

miratojmë, megjithatë mbetem i hapur për çdo sugjerim, ndryshim apo amendament që ju do 

të keni. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Xhoxhi! 

Fjalën e ka kërkuar zonja Çupi për amendamente. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zoti Xhoxhi, që mbeteni të hapur, por edhe këtë e keni 

në kuadër të propagandës, sepse sapo propozojmë një ndryshim, ju… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Atëherë, po ju sfidoj unë, shpresoj të prekeni në sedër, por nuk besoj! 

Veprimtaria e Autoritetit për Informim për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit është 

shumë e rëndësishme, për shkak të sensibilitetit dhe qasjes përse është ngritur ky institucion. 

Ne e kemi dëgjuar edhe kryetaren e Autoritetit para disa ditësh, e cila ishte konkrete me disa 

shifra sa i takon pjesëmarrjes në administratën shtetërore, në Kuvend, në ekzekutiv, të 

individëve, që konsiderohen si bashkëpunëtorë të ish-sigurimit të shtetit.  

Unë propozoj që në pikën 8 të publikohet, brenda 45 ditëve nga miratimi i kësaj 

rezolute, në faqen e Autoritetit për Informim, lista e të gjithë individëve që kanë probleme dhe 

konsiderohen si bashkëpunëtorë të ish-sigurimit të shtetit dhe që sot janë anëtarë të Kuvendit 

të Shqipërisë, janë anëtarë të ekzekutivit, në administratën shtetërore, në administratën publike, 

në Presidencë, në organet e pavarura, pra në të gjitha institucionet kushtetuese. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zonja Çupi, meqenëse më sfiduat, unë nuk jam kundër miratimit të 

këtij amendamenti, por i vetmi shqetësim që kam në lidhje me këtë çështje ka të bëjë me faktin 

që të jetë brenda kufijve që parashikon ligji specifik apo legjislacioni. Vendimet që merren nga 

ata janë publike, kam përshtypjen se ka një rregull për deklasifikim. Ne mund ta pranojmë këtë 

sugjerim me kushtin: për aq sa lejohet nga legjislacioni përkatës. 

Dhurata Çupi – Sigurisht, brenda kuadrit ligjor. Jam dakord brenda 45 ditëve, siç tha 

zoti Xhafaj: “Mbaroi afati, mbaroj viti”. Ne u vendosim afate dhe detyrime institucioneve që 

vijnë këtu, por, në fakt, po mbaron viti 2022 dhe do t’i kemi për vitin tjetër.  

Çështja është se mund ta riformulojmë edhe me detyrimin e Autoriteti për t’iu dërguar 

140 deputetëve formularin që të jenë të detyruar ta kërkojnë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Zonja Çupi, ky është amendament tjetër. 

Dhurata Çupi – Po. 
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Klotilda Bushka – Pra, ju keni edhe një amendament tjetër. Amendamenti i parë është 

që të bëhen publike, ata që kanë vendime, të cilën ne nuk e vendosim dot pa e verifikuar me 

detyrimet që ka legjislacioni se si bëhen publike, por në thelb të jetë brenda kufijve që 

parashikon ligji. Nëse nuk mundet ta nxirret vendimi i një personi pa kërkesë, nuk mund ta 

detyrojmë, pra të jetë brenda kufijve të përcaktuar nga ligji kjo mund të bëhet. 

Amendamenti tjetër është që t’u dërgohet formulari deputetëve, ku ai është një 

dokument informimi dhe detyrimi për ta marrë është kur ka një pozicion të caktuar që e 

parashikon ligji, ajo le të lihet… Pra, nxit të gjithë deputetët e Kuvendit… 

Dhurata Çupi – Po, kështu e rekomandojmë, e nxisim Autoritetin… 

Klotilda Bushka – Po ky nuk është rekomandim për Autoritetin, ai është një 

rekomandim për kolegët, që të jenë të gjithë të qetë, siç e ka bërë zoti Xhemal… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ligji e ka, ndaj nuk e bën dot. 

Po, zoti Bardhi. 

Gazment Bardhi – I rekomandon Autoritetit që të nxisë deputetët e Kuvendit të 

Shqipërisë për të kërkuar verifikimin e pastërtisë së figurës së tyre. Pra, të ndërmerret një 

fushatë nxitjeje ndaj deputetëve për ta kërkuar këtë lloj verifikimi nga ana e Autoritetit. 

Sigurisht, mbetet në vullnetin e secilit deputet nëse do ta përmbushë këtë kërkesë morale ndaj 

shoqërisë ose jo. 

Klotilda Bushka – E lënë si rekomandim për Autoritetin, që të na nxisë ne, nuk më 

shkon. A ka ndonjë koment apo sugjerim në lidhje me këtë? 

Zoti Majko, në lidhje me këtë rekomandim. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

E dëgjuat rekomandimin. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Pra, i kërkohet AIDSSH-së që të nxisë deputetët e Kuvendit që të kërkojnë verifikimin 

e pastërtisë së figurës së tyre… 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, pra është pa sens. 

(Debat pa mikrofon) 

Unë them që rekomandimin nr. 8 të zonjës Çupi, për aq sa e lejon ligji, ta riformulojmë. 

Për rekomandimin nr. 9 them që ta mendojmë dhe ta paraqesim si amendament të 

përbashkët zonja Çupi, në seancë plenare, por ta mendojmë pak se nuk më shkon. Edhe publiku 
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mund të thotë: nëse ju e keni këtë qasje dhe këtë vullnet përse i thoni AIDSSH-së t’jua kërkojë? 

Këtë sugjerim kam unë. A jeni dakord të gjithë? 

Kush është pro? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. 

Me votat e të gjithëve miratohet kjo rezolutë me këto sugjerime. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut 

 

PROCESVERBAL 

Tiranë, më 12.07.2022, ora 13:00 

Drejton mbledhjen: 

Klotilda Bushka – kryetare e Komisionit 

 

Rendi i ditës: 

1.Krjimi i nënkomisionit për zgjedhjen e kanditatit për anëtar në Këhsillin e Lartë të 

Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. 

2. Miratimi i rregullores për organizimin dhe funksionimin e këtij nënkomisioni. 

Marrin pjesë:  

Klotilda Bushka, Klevis Xhoxhi, Saimir Hasalla,  Denis Deliu, Xhemal Qefalia,  Gerta 

Duraku, Aurora Mara,  Greta Bardeli, Dashnor Sula, Dhurata Tyli, Elda Hoti, Eduard Ndreca, 

Pandeli Majko, Saimir Korreshi,  Enkelejd Alibeaj, Gazmend Bardhi, Jurgis Çyrbja, Fatmir 

Xhafaj, Erisa Xhixho, Arben Pëllumbi, Oerd Bylykbashi, Gledis Çeliku, Damian Gjiknuri, 

Ermonela Valikaj( Felaj), Bledion Nallbati. 

Mungojnë:  

Fatmir Mediu, Toni Gogu. 
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Klotilda Bushka – Kalojmë te pika e fundit të rendit të ditës.  

Kolegë, siç jeni në dijeni, procesi për plotësimin e vakancave në Këshillin e Lartë të 

Prokurorisë herën e fundit mbeti pa u përfunduar, pasi një vend vakant, si rezultat i mbarimit 

të kandidatëve në hedhje shorti, nuk mundi të plotësohej. Si rrjedhojë, Kuvendi, institucionet 

e arsimit të lartë dhe Shkolla e Magjistraturës kanë organizuar të gjithë procesin për plotësimin 

e një vakance në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga radhët e kandidatëve, që vijnë nga 

fakultetet e drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës.  

Ky proces ka përfunduar dhe sekretari i Përgjithshëm, pas përfundimit të konferencës 

së dekanëve dhe rektorëve të fakulteteve të drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës, ka 

paraqitur raportin përkatës për vlerësimin e kandidatëve, raport me të cilin jeni njohur nga 

sekretaria e komisionit nëpërmjet postës elektronike.Për secilin nga ju që ka interes i gjithë seti 

dhe dosja e dokumenteve është pranë sekretarisë së Komisionit të Ligjeve.  

Si rregull, në vijim të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore Komisioni i Ligjeve duhet të 

miratojë rregulloren përkatëse për organizmin dhe funksionimin e nënkomisionit për 

përzgjedhjen  e kandidatit për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar””. Pra, bëhet fjalë për 

plotësimin e vetëm një vakance në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe ngritjen e 

nënkomisionit, po sipas detyrimeve ligjore. Këtë thotë ligji dhe ne po i qëndrojmë rigoroz, në 

fakt, rregullorja ka qenë e miratuar, por për efekt të të qenit rigoroz, me çfarë parashikon ligji, 

meqenëse është një proces kushtetues parlamentar, po i bëjmë.  

Teksti i rregullores është i njëjti me rregulloren e mëparshme, me të vetmin ndryshim, 

që është hequr neni përkatës kur janë dy kandidatë dhe kur janë emëruar në të njëjtin kohë, 

sepse në këtë rast është një kandidat, nuk kemi ndonjë çështje, e cila mund të na krijojë ngërç 

nesër.  

Për nënkomisionin propozohen të jenë këta anëtarë: Klotilda Bushka, kryetare, Dhurata 

Çupi, zëvendëskryetare, Damian Gjiknuri, anëtar, Gazment Bardhi, anëtar, Klevis Xhoxhi, 

anëtar, Eduard Nderca, anëtar zëvendësues, Dashnor Sula, anëtar zëvendësues. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk pranon zoti Sula. Të ka vendosur grupi. 

A jeni dakord me krijimin e nënkomisionit? Të gjithë dakord. 

Miratohet! 

A jeni dakord edhe me rregulloren për organizimin e punës së nënkomisionit? Të gjithë 

dakord. 

Miratohet edhe kjo pikë. 
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Mendoj se i kemi ezauruar çështjet e rendit të ditës.  

Ju falënderoj! 

Nesër kemi mbledhjen e radhës, ku do të zhvillojmë dëgjesa për projektin e hartës së re 

gjyqësore. 

Faleminderit! 

 

 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

 

 

 


