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Procesverbal  

“i hedhjes së shortit manual” 

 

I  mbajtur sot, më datë 20.10.2020 nga unë, sekretare Dorina Dulaj, në prani të anëtarëve: 

 

1. Vitore Tusha, (zv/Kryetar)   

2. Fiona Papajorgji, (anëtare) 

3. Arta Marku, (anëtare)  

4. Saida Dollani,  (anëtare) 

5. Ludovik Dodaj, (anëtare) 

6. Fatjona Memçaj (anëtare)  

    

Merr pjesë, si vëzhgues i përhershëm: 

Avokati i Popullit, përfaqësuar me autorizim nga Enio Haxhimihali.   

 

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

115/2016:  

Bledar Dervishaj, përfaqësues me autorizim i Presidentit të Republikës.  

Mimoza Arbi, përfaqësuese me autorizim e Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. 

 

Vitore Tusha hap procedurën e shortit dhe shprehet: “Vijojmë me hedhjen e shortit 

për përcaktimin e anëtarëve relatorë për vendet vakante të gjyqtarëve të Gjykatës 

Kushtetuese. Parashtroj që shorti të realizohet në mënyrë manuale, siç u vendos pak më parë. 

Fillimisht do realizohet shorti për përcaktimin e relatorit për secilin vend vakant, më pas do të 

vijojmë me shortin për të caktuar këshilltarët ligjorë që do të angazhohen në mbështetjen e 

relatorëve përkatës për secilin nga 10 kandidatët për vendin vakant të krijuar pas mbarimit 

para kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj dhe tre kandidatët e vendit vakant të krijuar 

pas mbarimit para kohe të mandatit të gjyqtarit Fatos Lulo. Sjell në vëmendje se me urdhrin e 

zv/kryetarit të Gjykatës se Lartë, këshilltari ligjor z. Florjan Kalaja nuk do të marrë pjesë me 

në ndihmë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, për shkak të mbarimit të kohës së 

komandimit të tij më datën 04.11.2020. Në vend të tij, me urdhrin nr. 193, datë 20.10.2020 

është përfshirë të jetë ndihmës këshilltarja ligjore Aulona Bodo. Sipas procedurës njëra nga 

sekretaret merr emrin e secilit prej anëtarëve duke e lexuar me zë të lartë në mikrofon, duke e 

vendosur në gogla dhe me pas në vazon përkatëse transparente që përmban emrat e 

anëtarëve.”  

 

Lexohen emrat nga punonjësi i administratës:  

Znj. Vitore Tusha  

Znj. Arta Marku 

Znj. Fiona Papajorgji 

Znj. Miranda Andoni 

Znj. Saida Dollani 

Z. Ludovik Dodaj 
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Vitore Tusha sqaron se znj. Fatjona Memçaj nuk do përfshihet për shkak të 

papajtueshmërisë.  

Vijohet me vendosjen e goglave në vazon me përshkrimin e vakancave, pra fillimisht 

për vendin vakant, vakancë e parakohshme për Gjykatën e Kushtetuese për shkak të mbarimit 

para kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik Imeraj, e shpallur nga Presidenti i Republikës në 

datën 07.02.2018, rishpallur në datën 27.09.2019 dhe rishpallur përsëri me Dekretin nr. 

11742 datë 24.09.2020. 

Vijohet me vendosjen e goglave në vazon me përshkrimin e vakancave për vendin 

vakant, vakancë e parakohshme në Gjykatën Kushtetuese për shkak të mbarimit para kohe të 

mandatit të gjyqtarit Fatos Lulo, e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018, 

rishpallur në datën 21.08.2019 dhe rishpallur përsëri në datën 24.09.2020.  

  

Tërhiqen goglat në vazo dhe lexohet emri: Vitore Tusha  

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet vakanca: Vendi vakant, vakancë e parakohshme në 

Gjykatën e Kushtetues për shkak të mbarimit para kohe të mandatit të gjyqtarit Besnik 

Imeraj, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018, rishpallur në datën 

27.09.2019 dhe rishpallur përsëri me Dekretin nr. 11742 datë 24.09.2020.  

 

 Tërhiqet gogla dhe lexohet emri: Saida Dollani 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet vakanca: Vendi vakant, vakancë e parakohshme në 

Gjykatën Kushtetuese për shkak të mbarimit para kohe të mandatit të gjyqtarit Fatos Lulo, e 

shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datën 28.08.2018, rishpallur në datën 21.08.2019 dhe 

rishpallur përsëri në datën 24.09.2020.  

 

Vijohet me të njëjtën procedurë për shortin e ndihmësve ligjore, të cilët janë: 

Laureta Nezaj  

Besmir Rrapaj 

Aulona Bodo 

Saimir Nazifi  

 

Vendosen goglat me emrat e kandidatëve për vakancën e Presidentit, në të cilën është 

caktuar me short relatore znj. Vitore Tusha, duke u lexuar në të njëjtën kohe nga nëpunësja e 

administratës:   

Ilir Hasnedari 

Eugen Papandile 

Klajdi Mone 

Orkida Totojani 

Altin Binaj 

Aleksandër Toma 

Përparim Kalo 

Shaqir Hasanaj 
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Vitore Tusha kërkon që të procedohet duke tërhequr 1 gogël në vazon ku janë emrat 

e këshilltarëve e më pas në atë ku janë emrat e kandidatëve e kështu me radhë.  

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Saimir Nazifi 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Orkida Totojani 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Besmir Rrapaj  

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Eugen Papandile  

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Aulona Bodo 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Shaqir Hasanaj 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Laureta Nezaj 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Përparim Kalo 

 

Vitore Tusha kërkon që të vendosen përsëri emrat e këshilltarëve dhe të vijohet 

tërheqja për kandidatët që kanë ngelur.  

Vendosen emrat nga punonjësi i administratës.   

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Laureta Nezaj 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Aleksandër Tomaj 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Aulona Bodo 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Ilir Hasnedari 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Saimir Nazifi 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Altin Binaj 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Besmir Rrapaj   

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Ardita Alsula 

 

Vendosen edhe njëherë emrat e këshilltarët nga punonjësi i administratës për 

kandidatët e mbetur.  

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Aulona Bodo 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Klajdi Mone 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Saimir Nazifi 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Aldona Sylaj 

 

Vitore Tusha vijon me procedurën për ndihmësat që do të ndihmojnë në procedurën 

e shqyrtimit të vakancës së Kuvendit, në të cilën është caktuar me short relatore znj Saida 

Dollani.  
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Vendosen emrat e kandidatëve në gogla dhe lexohen emrat nga punonjësja 

administrative.  

Altin Binaj  

Ardita Buna Alsula 

Ilir Hasnedari  

 

Vendosen emrat e këshilltarët nga punonjësi i administratës.  

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Laureta Nezaj 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Ardita Buna (Alsula) 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Saimir Nazifi 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Altin Binaj 

 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i këshilltarit: Besmir Rrapaj 

Tërhiqet gogla dhe lexohet emri i kandidatit: Ilir Hasnedari 

 

Vitore Tusha deklaron të mbyllur procesin e shortit.  

 

 

           ZËVENDËSKRYETARE 

             Vitore TUSHA  

 

 


