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PROCESVERBAL 

“I HEDHJES SË SHORTIT MANUAL” 

 

I  mbajtur sot me datë 15.01.2020 ora 15.45, nga sekretare Dorina Dulaj, në prani të:   

 

1.  Ardian Dvorani (kryetar) 

2.  Vitore Tusha (zëvendës kryetare) 

3.  Fiona Papajorgji (anëtare) 

4.  Miranda Andoni (anëtare) 

5.  Saida Dollani (anëtare) 

6.  Fatjona Memçaj (anëtare) 

7.  Ludovik Dodaj (anëtar) 

8.  Arjan Qafa (anëtar)  

9.  Marsida Xhaferllari (anëtare zëvendësues) 

10.  Bilbil Mete (anëtar zëvendësues)  

11.  Nezir Gjoka   (anëtare zëvendësuese) 

 

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme :  

1. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit. 

 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron fillimin e procedurës për hedhjen e 

shortit dhe përcaktimin e anëtarëve relatorë për 3 (tre) vende vakante për gjyqtar në Gjykatën 

Kushtetuese. Shpjegohet që shorti realizohet në mënyrë manuale. Raporti teknik i IT 

përshkruan teknikisht arsyet e mosrealizimit të tij në mënyrë elektronike. Do të realizohet 

short për caktimin e relatorit për secilin vend vakant. Pasi të mbarojë ky proces do të 

realizohet shorti për të caktuar këshilltarët ligjorë që do të angazhohen në mbëeshtetje të 

relatorëve përkatës për secilin nga 10 kandidatët e vendit vakant të krijuar pas mbarimit para 

kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Muçi. Në lidhje me dy vendet e tjera vakante kësihllitarët 

e caktuar për të punuar me dosjen e secilit kandidat janë caktuar në shortin përkatës të 

uhvilluar vitin e kaluar. Përjashtimisht, do të realizohet short vetëm për kandidatin tashmë të 

lejuar Besnik Muçi në vendin vakant, vakancë e parakoshme shpallur nga Presidenti për 

mbarimin para kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj.  Zoti Besnik Muçi njëkohësisht ka 

qenë kandidat i lejuar, i renditur nga KED dhe emëruar nga Presidenti gjyqtar në Gjykatën 

Kushtetuese në vakancën e plotë të shpallur nga Presidenti pas mbarimin të mandatit të 
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gjyqtarit Sokol Berberi.Për shkak të rrethanave të reja tashmë duhet proceduar edhe me këtë 

rast në vendin vakant që është në proces shqyrtimi nga KED. 

 Sipas procedurës, njëra nga sekretaret të marrë emrat e secilit anëtar dhe duke i lexuar 

me zë të lartë në mikrofon, ti vendosë në gogla dhe më pas në vazon përkatëse transparente të 

anëtarëve. 

 Lexohen emrat  e anëtareve të Këshillit, vendosen në gogla dhe më pas në vazo nga 

punonjësi i Gjykatës: 

1. Ardian Dvorani 

2. Vitore Tusha,  

3. Fiona Papajorgji,  

4. Arta Marku,  

5. Miranda Andoni,  

6. Saida Dollani,  

7. Ludovik Dodaj,  

8. Fatjona Memcaj 

9.  Arjan Qafa 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me leximin, vendosjen në 

gogla dhe hedhjen në vazon tjetër transparente të tre vendeve vakante  në Gjykatën 

Kushtetuese. 

 Lexohen vendet vakante, vendosen në gogla dhe më pas në vazo nga punonjësi 

tjetër i Gjykatës: 

 1. Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 28.08.2018 e rishpallur në datë 

21.08.2019 të gjyqtarit Fatos Lulo. 

 2. Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 e rishpallur në datë 

27.09.2019 të gjyqtarit Besnik Imeraj. 

 3. Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019 të gjyqtarit Besnik 

Muçi. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri nga vazoja e anëtarëve të Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Arta Marku. 
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 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një vendi vakant nga vazoja e vendeve vakante në 

Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Vendi vakant, 

vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 e rishpallur në datë 27.09.2019 të gjyqtarit 

Besnik Imeraj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron se sipas shortit, për vendin vakant, 

vakancë e parakohshme, në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 dhe i rishpallur në datë 27.09.2019 pas 

mbarimit të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj, relatore është anëtarja e Këshillit Arta 

Marku. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të vijohen veprimet me të njëjtën 

mënyrë. Procedohet me tërheqjen nga një punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri nga 

vazoja e anëtarëve të Këshillit 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Saida Dollani. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një vendi vakant nga vazoja e vendeve vakante në 

Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Vendi vakant, 

vakancë e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Kuvendi i 

Republikës së Shqipërisë në datën 28.08.2018 e rishpallur në datë 21.08.2019 të gjyqtarit 

Fatos Lulo. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron se sipas shortit, për vendin vakant, 

vakancë e parakohshme, në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Kuvendi i 

Republikës së Shqipërisë në datën 28.08.2018 e rishpallur në datë 21.08.2019 pas mbarimit të 

mandatit të gjyqtarit Fatos Lulo, relatore është anëtarja e Këshillit Saida Dollani. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të vijohet me tërheqjen nga një punonjës 

mbështetës i Këshillit, të një emri nga vazoja e anëtarëve të Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Miranda 

Andoni. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të vendit vakant nga vazoja e vendeve vakante në 

Gjykatën Kushtetuese. 
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 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Vendi vakant, 

vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019 të gjyqtarit Besnik Muçi. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron se sipas shortit, për vendin vakant, 

vakancë e parakohshme, në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019, pas mbarimit para kohe të mandatit të 

gjyqtarit Besnik Muçi, relatore është anëtarja e Këshillit Miranda Andoni. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me leximin, vendosjen në 

gogla dhe hedhjen në vazon transparente të emrave të 4 (katër) këshilltarëve ligjore që 

mbështesin veprimtarinë e Këshillit. 

 Lexohen emrat  e këshilltarëve ligjorë, vendosen në gogla dhe më pas në vazo nga 

punonjësi i Gjykatës: 

1. Laureta Nezaj 

2. Besmir Rrapaj 

3. Florjan Kalaja 

4. Saimir Nazifi 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me leximin, vendosjen në 

gogla dhe hedhjen në vazon tjetër të emrave të 10 (dhjetë) kandidatëve për vendin vakant, 

vakancë e parakohshme, në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i 

Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019, pas mbarimit para kohe të mandatit të 

gjyqtarit Besnik Muçi. 

 Lexohen emrat  e kandidatëve, vendosen në gogla dhe më pas në vazo nga 

punonjësi i Gjykatës: 

1. Altin Binaj            -    

2. Artan Spahiu            

3. Dedë Kasneci           -    

4. Eugen Papandile            

5. Gentian Mete                              

6. Sergjio Mazreku 

7. Sinan Tafaj 

8. Sonila Bejtja 

9. Shaqir Hasanaj 

10. Zhaklina Peto 
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Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Florjan Kalaja. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar në 

Gjykatën Kushtetuese. 

 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Zhaklina Peto. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Saimir Nazifi. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Shaqir 

Hasanaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Laureta Nezaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Sergjio 

Mazreku. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të emrit tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Besmir 

Rrapaj. 
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 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Artan Spahiu. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të rivendosen në gogla dhe pasataj në 

vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjore në mbështetje të Këshillit. 

 Rivendosen në gogla dhe pastaj në vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjorë nga  

punonjësi administrativ duke i lexuar me zë të lartë. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Saimir Nazifi. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Sinan Tafaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Besmir 

Rrapaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Gentian Mete. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Laureta Nezaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 
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 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Dedë Kasneci. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të emrit tjetër nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë 

Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Florjan Kalaja. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Sonila Bejtja. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të rivendosen në gogla dhe pasataj në 

vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjore në mbështetje të Këshillit. 

 Rivendosen në gogla dhe pastaj në vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjorë nga  

punonjësi administrativ duke i lexuar me zë të lartë. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Florjan Kalaja. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të një emri tjetër nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar 

në Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Eugen 

Papandile. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të emrit nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë Këshillit. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Besmir 

Rrapaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës tjetër mbështetës të Këshillit, të emrit nga vazoja e kandidatëve për gjyqtar në 

Gjykatën Kushtetuese. 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Altin Binaj. 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron rezultatet e shortit si më poshtë: 

 Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 28.08.2018 e rishpallur në datë 

21.08.2019 pas mbarimit të mandatit të gjyqtarit Fatos Lulo, anëtare e Këshillit relatore 

është znj.Saida Dollani 
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Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 e rishpallur në datë 

27.09.2019 pas mbarimit të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj, anëtare e Këshillit relatore 

është znj. Arta Marku 

Vendi vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i 

shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019 pas mbarimit të 

mandatit të gjyqtarit Besnik Muçi, anëtare e Këshillit relatore është znj. Miranda Andoni. 

 Për sa i përket shortit të këshilltarëve ligjorë që duhet të ndjekin pranë relatorëve 

përkatës kandidatet për vendin vakant vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, 

mandat i shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 22.11.2019 pas mbarimit 

të mandatit të gjyqtarit Besnik Muçi, janë si më poshtë:  

 Kandidatët Altin Binaj, Artan Spahiu, Gentian Mete,  – Këshilltari Besmir Rrapaj 

 Kandidatët Eugen Papandile, Sonila Bejtja, Zhaklina Peto - Këshilltari Florjan Kalaja,  

 Kandidatët Ded Kasneci, Sergjoi Mazreku - Këshilltare Laureta Nezaj, 

 Kandidatët Sinan Tafaj, Shaqir Hasanaj,   - Këshilltari Saimir Nazifi  

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të rivendosen në gogla dhe pasataj në 

vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjore në mbështetje të Këshillit, për të përcaktuar 

këshilltarin ligjor që do të ndjekë procedurat e verifikimit për kandidatin Besnik Muçi, në 

vendin vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën Kushtetuese, mandat i shpallur nga 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 e rishpallur në datë 27.09.2019 pas 

mbarimit të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj. 

 

 Rivendosen në gogla dhe pastaj në vazon përkatëse emrat e këshilltarëve ligjorë nga  

punonjësi administrativ duke i lexuar me zë të lartë. 

 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani orienton të procedohet me tërheqjen nga një 

punonjës mbështetës i Këshillit, të një emri nga vazoja e këshilltarëve ligjorë pranë Këshillit. 

 

 Tërhiqet gogla nga  punonjësi administrativ dhe lexon me zë të lartë: Laureta Nezaj. 

 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron rezultatin e shortit si më poshtë: 

 



9 
 

 Znj. Laureta Nezaj është këshilltari ligjorë që duhet të ndjekë procedurat e verifikimit 

për kandidatin Besnik Muçi, në vendin vakant, vakance e parakohshme për në Gjykatën 

Kushtetuese, mandat i shpallur nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018 

e rishpallur në datë 27.09.2019 pas mbarimit të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj. 

 

 Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron të mbyllur procedurën e shortit. 

 

 

        SEKRETARE                                                                                KRYETAR 

       Dorina DULAJ                                                       Ardian DVORANI 

 

 

 

 

 

    

 


