PROCESVERBAL
“I HEDHJES SË SHORTIT MANUAL”

I mbajtur sot me datë 22.10.2019 ora 17.40, nga sekretare Dorina Dulaj, në prani të:

1. Ardian Dvorani

(kryetar)

2. Arta Marku

(anëtare)

3. Fatri Islamaj

(anëtar)

4. Margarita Buhali

(anëtare)

5. Fatjona Memçaj

(anëtare

Merr pjesë, si vëzhguese e përhershme :
1. Erinda Ballanca, përfaqësues i Avokatit të Popullit.

Marrin pjesë, si të ftuar, përfaqësues nga subjektet e treguar në nenin 233/2 të ligjit
nr. 115/2016:
1. Bledar Dervishaj, përfaqësues i Presidentit të Republikës.
2. Mimoza Arbi, përfaqësuese e Kryetarit të Kuvendit.

Kryetari i Këshillit Ardian Dvorani deklaron fillimin e procedurës për hedhjen e
shortit dhe përcaktimin e këshilltarëve që ndjekin procedurat e verifikimit dhe vlerësimit të
dy kandidatëve secili, pranë anëtarit relator Eriol Roshi, për vendin vakant në Gjykatën
Kushtetuese, të rishpallur nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr.11291 datë
27.09.2019..
Sikurse e parashikon vendimi normativ i KED nr.2/2019, në pikën 29, shorti manual
organizohet me dy kuti transparente. Në njërën prej kutive vendosen goglat me emrat e tre
prej këshilltarëve të Gjykatës së Lartë të caktuar pranë Këshillit dhe në kutinë tjetër vendosen
goglat me secilin nga gjashtë emrat e kandidatëve në këtë vend vakant
Punonjësit administrativë lexojnë emrat e këshilltarëve, i vendosin në gogla dhe
pastaj në njërën vazo. Emrat e këshilltarëve janë:
1. Engert Pellumbi
2. Besmir Rrapaj

3. Saimir Nazifi
Punonjësit administrativë lexojnë emrat e gjashtë kandidatëve, i vendosin në gogla dhe
pastaj në njërën vazo. Emrat e kandidatëve janë:
1. Dede Kasneci
2. Prel Martini
3. Vasil Bendo
4. Shaqir Hasanaj
5. Vjosa Bodo
6. Envi Hicka
Ardian Dvorani - Tërhiqni emrin e një kandidati dhe pastaj emrin e një këshilltari.
Tërhiqen goglat nga punonjësit administrativ dhe sipas shortit është rezultati si më
poshtë:
1. Dede kasneci – Florian Kalaja
2. Prel Martini – Saimir Nazifi
3. Vasil Bendo – Besmir Rrapaj
Punonjësit administrativë lexojnë edhe një herë emrat e këshilltarëve, i vendosin
përsëri në gogla dhe pastaj në njërën vazo, për të vijuar shortimi për tre kandidatët e tjerë të
mbetur të këtij vendi vakant.
Tërhiqen goglat nga punonjësit administrativ dhe sipas shortit është rezultati si
më poshtë:
1. Shaqir Hasanaj – Besmir Rrapaj
2. Vjosa Bodo – Saimir Nazifi
3. Envi Hicka – Florian Kalaja
Ky është rezultati i shortit dhe sigurisht duhet të bëhet publik. Rezultati i shortit është
pjesë komunikatës për median për ditën sotme. Është edhe detyrim ligjor përveçse për efekt
të transparencës.
Procedura e shortit deklarohet e përfunduar.
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