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           Tiranë, më___.___.2019 

 

 

                               MBLEDHJA E KËSHILLIT TË GJYKATËS 

             Datë 20.09.2019 

 

I mbajtur sot me date 20.09.2019 në Gjykatën Administrative të Apelit 

 

Kryetari: Çelim mbledhjen e Këshillit të Gjykatës të thirrur për të diskutuar në lidhje me 

veprimtarinë e administratës së Gjykatës Administrative të Apelit dhe ne vlerësimet 

respektive përsa i perket ndryshimeve që kanë të bëjnë me organizimin e administratës.   

Meqënëse Kancelari është prezent dhe është marë më ndihmësit, të diskutojmë fillimisht 

çështjen e ndihmësave ligjorë meqënëse është bërë propozim verbal nga Zv/kryetarja për të 

trajtuar nëse mund të kemi një mënyrë tjetër për ti riorganizuar ndihmësit. Mund ta 

shpjegosh pak se si e përmbushin detyrën ndihmësit ligjor? 

Kancelari:  Në lidhje me ndihmësit ligjor nuk është se ka ndonje problematike për të ngritur.  

Kryetari: Mund të shpjegoni mënyrën se si e përmbushin detyrën, si gjyqtarët marrin dosjet 

të cilat punohen nga ndihmësit ligjor. 

Kancelari: Sekretaret përgatisin listat e çështjeve që do të dalin për dhomat e këshillimit, 

hidhen ne short nga ana ime. Dosjet planifikohen nga gjyqtarët.  

Kryetari: Pra mblidhen dosjet dhe hidhen në shorti nga 1 për 12 gjyqtar, pra secili prej  

ndihmësave merr 12 dosje dhe për këto 12 dosje përgatit relacionin.   

Kancelari: Po, këto dosje hidhen të hënë që është short, dhe dosjet dorëzohen të Hënën 

pasardhëse 

Kryetari:  Pra kemi 12 dosje në javë, pra janë te shortuara në javë për secilin  ndihmës  

Kancelari: Po, 12 dosje në javë.  

Kryetari: Nje ndihmës ligjor përgatit 12 dosje në javë, pra kjo është ngarkesa që ka ndihmësi 

aktualisht. Pavarësisht se janë 9 ndihmës por ngarkesa është njëlloj.   

Kancelari: Po, njëlloj marrin  

Kryetari: Kemi patur diku 7 ndihmësa,  

Denisa Hasimaj: Gjyqtarët japin 7 dosje, por ndihmësi punon 12 dosje në javë.  
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Kryetari: Kjo vjen për shkak të faktit se numri i ndihmësave nuk ka qënë. Gjyqtarët kanë 

planifikuar dosje të tjera përveç atyre që i kalojnë për short? 

Denisa Hasimaj: Ne dijeni në time po. 

Kancelari: Ka dosje që janë juridiksion fillestar dhe që hidhen në short jashtë radhe  

Kryetari: Gjyqtari ka planifikuar 10 dosje në javë që do të thotë se tre dosje i ka përgatitur vet 

gjyqtari. Pra, dhe kemi 7 dosje nga ndihmësi dhe tre dosje nga vet gjyqtari. Por ka gjyqtar që 

nuk i përgatisin vet relacionet por ia lënë  100 % ndihmësit ligjor.  

Kancelari: Kjo është ngarkesa që kanë ndihmësit ligjor.  

Kryetari: Meqënëse Lindita është gjyqtare që është në këtë raport  

Zv/Kryetarja: A ka verifikuar ndonjë herë Kancelari çfarë ka konkretisht përgatitja e një 

dosje, realcioni praktikisht, efektivisht.  

Kryetari: Kjo është puna  e gjyqtarit. 

Zv/Kryetarja: Do thoja, e ka verifikuar ndonjëherë.  

Kancelari: Në dijeni time përgatisin vetëm relacion. Relacionet nuk është se e kam verifikuar. 

Nuk është detyra ime ti kontrolloj në bërjen e relacionit.  

Kryetari: Të gjitha detyrat ndihmësit i kanë marrë nga gjyqtari drejtëpërdrejtë, pra gjatë 

gjithë përmbushjes detyrës për të shmangur cdo lloj perceprimi në lidhje me një kontakt me 

dosjen apo me njohjen e dosjes, asnjë zyrtar i administratës së gjykatës nuk është marrë me 

pjesën e përgatitjes së relacionit përvecse me të dhënat që janë dorëzuar 7 relacionet dhe 12 

relacionet ne fillim të javës apo jo. Nga ana e kancelarit është mbajtur në kontroll fakti nëse 

ndihmësi ti përgatisë 12 dosje në afat dhe t’ia dorëzojë gjyqtarit. Ndërsa faktet që kanë të 

bëjnë me përmbajtjen, me cilësinë dhe elementët të tjerë janë ato vleresuar se janë 

kompetencë ekskluzive e gjyqtarit. Dhe për këtë arsye nuk është marrë kancelari me këtë gjë. 

Kancelari është marrë vetëm me pjesën që…. 

Zv/Kryetarja: Ta sqarojë kancelari,  

Kryetari: Kancelari e di sepse nen urdhërat e mi ka bërë detyrën.  

Zv/Kryetarja: E degjova përgjigjen.  

Kryetari: Llogjika qëndron këtu, duke qënë se deri tani për shkak të volumit ajo mënyra sesi 

ka qënë administruar kjo që shpjegova më lart ndihmësave u është kërkuar llogari vetëm për 

përmbushjen në afat të detyrave. Pastaj detyrat janë vlerësuar nga gjyqtarët. Ne e dime që në 

mbledhjen që kemi patur me gjyqtarët kanë patur vërejtje për ndihmësit ligjor për mënyrën e 
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përmbushjes, në ato raste që ka pasë verejtje janë verifikuar dhe ka patur raste që nuk kanë 

rezultuar ashtu siç janë ngritur.  

Unë do doja që të kishte nje mendim tëndin meqënëse ti e ke propozuar se si të bëhet ndarja 

e punës për ndihmësit ligjor.  

Zv/Kryetarja: Po e ripërsëris pse më shkoi në mendje për të bërë një mënyrë të tillë 

organizimi. Po bëj pak historik. Situata ka qënë e tillë në gjykatën tonë që secili gjyqtar ka 

patur një ndihmës, a ka patur problem?. Sigurisht që ka patur probleme. A kanë qënë 

ndihmesit në lartësinë që e ka kërkuar puna ngarkesa që ka pretenduar secili nga gjyqtarët 

është evidente që gjithësecili prej nesh përfshire edhe ju që ndihmësat nuk kanë qënë në 

nivelin që duhet të jetë. Megjithatë sipas urdhërit tani puna është shpërndarë. Aktualisht ne 

kemi 9 ndihmës ligjor që punojnë për 12 gjyqtarë përveçse jush që nuk u keni vënë ngarkesë 

atyre. Çfarë bëjnë ndihmësit tanë?  

Ndihmësit tanë pervçse skanojnë vendimet dhe ankimet dhe bejne ate që quhet relacion nuk 

bejne asgje tjeter  kjo është e verifikueshme në çdo dosje gjyqësore të gjithë gjyqtarëve të 

kësaj gjykate. Po të themi se si përgatisin dosje, bëjnë relacionet duke iu referuar vetëm 

vendimit, sa i përkët relacionit e bejnë, por punë të tjera nuk bëjnë, merrni dhe pyesni një 

nga një ose te gjithë bashkë dhe verifikoni si e bejnë punën ndihmësat tanë sot. Bëjnë atë 

punë që shumë mirë mund ta bëjnë sekretarja më e rendomtë vetëm skanim dosje. Çfarë 

ndihme na bëjne ne? As formatin e vendimit nuk e bejne, jo të përgatisin një vendim dhe unë 

të marr përsipër të firmos një vendim që e bëjnë ndihmësat, as vendimin me të vogël, edhe 

një vendim të caktimit të dhomës së këshillimit nuk ua lë dot ndihmësave se duhet ta 

korrektosh vet, nuk e firmos dot. Dmth puna e ndihmësave është bërë mekanike. Ajo që 

propozova që në këtë kuadër të burimeve njerëzore a mund të bëjmë dicka më efiçente që tu 

vijë më shumë në ndihmë punës së gjyqtarëve. Në këtë kuadër thashë se, a mos jemi me mirë, 

a mos i administrojmë dhe  i kontrollojme më mirë ndihmësat duke patur parasysh atë numer 

që kemi  është më mirë të kemi dy ndihmësa për kolegj, se të paktën është më mirë për mua 

dhe gjyqtarët e kolegjit për ti kontrolluar. Është e pamundur që unë ti marr dhe tu kërkojë 

llogari 9 ndihmësave. Është shumë e vështirë. Edhe ata e kanë të vështirë të mësohen me 

stilin e 9 gjyqtarëve.   

Kryetari:   Jemi 5 trupa gjykues.  Mund të vazhdoni. 

Zv/Kryetarja:  Në këtë aspekt thashë është mirë që të kemi një punë sa më efiçente për të 

kontrolluar ndihmësat dhe për të na ndihmuar më shumë, çdo vendim që përfundonim ua 

kalonim ndihmësave, që unë ti jap një arsyetim vendim janë larguar nga gjyqtarët nuk dinë 

asgjë, as të gjejnë  bazën ligjore. Nëse unë nuk kam të drejtë mund të thërrisni  gjyqtarët dhe 

therrisni ndihmësat dhe te vijne të flasin, mund të themi që përgatisin mbi bazën e 
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urdhërave të gjykatës. Nuk përgatisin asgjë, niveli i tyre është kaq sa është, ka mbetur dhe ka 

rënë më poshtë sepse ata nuk merren më me ligjet dhe me dosjet.  

Kryetari:  Besoj që ju nuk po  pasqyroni thjesht mendimin tuaj, apo është thjesht mendimi yt.  

Zv/Kryetarja:  Unë pavarësisht se jam zgjedhur nga një pjesë e gjyqtarësh jam në funksionin e 

Zv/kryetares dhe po flas mendimin tim.  

Kryetari:  Po flisni mendimin tënd.  

Zv/kryetarja: Po flas mendimin tim.  

Kryetari: Meqënëse puna në gjykatë këtu,  ka qënë se çështja e këtij ndryshimi është diktuar 

nga vetë gjyqtarët, pra kanë qënë vetë gjyqtarët ata të cilit për shkak të raporteve personale 

që kishin me ndihmësit diktuan që të kalojmë në një zgjidhje që përafronte nga neni 42 apo 

41 i ligjit nr. 96/2016. Kjo zgjidhje ka ardhur nga gjyqtarët dhe përpjekja ime ka qënë secili që 

gjyqtar të ketë një ndihmës. Këtë përpjekje e ka bërë edhe ne diskutimin në Parlament kur 

jemi thirrur, këtë diskutim e kam bërë kur ka qënë kompetencë e Ministrisë së Drejtesisë. 

Këtë kam mbajtur edhe në raport me organizmat ndërkombëtarë, por, ajo që është e 

rendësishme kush ka qënë qasja e gjyqtarëve ndaj këtyre ndihmësave? A kanë vepruar në 

përputhje me parimet e bashkëveprimit sepse kjo pune kerkon nje lloj bashkeveprimi. Pra, 

nëse flasimin për një mënyrë të bërjes së akteve gjyqtari që ka urdhëruar ndihmësin ligjor për 

ti bërë ato akte duhet të japë direktivat respektive, duhet të bëjë edhe një lloj komunikimi, 

diskutimi trajtimi deri në perfundimin e aktit në përputhje me ato principe dhe standarte që 

do të ishin jo vetëm të kënaqshme për gjyqtarin apo ndihmësin ligjor që do ishte pjesmarrës 

në atë angazhim, por do të ishin rezultative edhe nga pikëpamja e cilësisë së akteve që 

përbënin punën e gjykatës dhe që do dilnin nga ky institucion pa i hyrë emrave specifike. 

Pra, kur bëhet fjala për punë midis disa persona bëhet fjalë disa për rregulla te punës në grup, 

për parimet e punës ne grup. Ndoshta është nevojshme të merren ne konsideratë të gjithë 

faktërot për të bërë vleresimet te cilat janë kategorike sepse nuk mund te kemi nje vleresim 

kategorik duke e parë problemin në një këndveshtrim të caktuar por do ta shohim nga të 

gjitha këndvështrimet për të arritur në një konkluzion të saktë.  

Unë edhe për shkak të njohjes së praktikës së deritanishme edhe për shkak të vleresimit të 

atyre shqetësimeve qe ngre ti, çmoj se duhet ta konsiderojmë këtë propozim, por duke marrë 

një kohë deri miratim për të bërë një vlerësim të përgjithshëm të gjithë situatës.  

Dakort, ky propozim është i vlefshëm, por të marrim pak kohë për ta konsoliduar deri në 

shdërrimin në urdhër, me qëllim që në mbledhjen e ardhëshme të shndërrohet në urdhër. 

Zv/Kryetarja: Ju po bëni fajtor ne gjyqtarët për mënyrën që erdhëm deri këtu 
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Kryetari: Nuk po bëj asnjë fajtor. Ska fajtor, ka mungesë bashkëpunimi në grup. Padiskutim   

Zv/Kryetarja: Atëherë për këto gjera le të vleresohen nga gjyqtarët dhe ndihmësat secili për 

veten e vetë. Nuk ka pse të penalizohet e gjithë trupa gjyqësore për element të veçanta qoftë 

ashtu siç e thoni dhe ju. Në vlerësimin tim. Nëse penalizohem une e para për sjellje të 

padenja.  

Kryetari: Është e regjistruar. Thashë qasja jonë si gjyqtar në raport me ndihmësit kështu e 

shtroj problemin. Kurse për fajtor folët ju. Ska vend për të folur për fajtor. Të flasim për atë 

që kemi objekt veprimtarie.  

Zv/Kryetarja: Për atë po flasim, objekt veprimtarie.   

Kryetari: Ku e dëgjove fjalën fajtor. E degjove gjënkundi.  

Zv/Kryetarja: Fajtor jo, por ndoshta shkaku që e ka çuar. 

Kryetari: Cili shkak? Thashë kush është qasja, qasja  e gjyqtarëve.  Ne kemi bërë një mbledhje 

në datë 20 Shkurt të vitit 2018 në mos gaboj kur ti nuk ke folur dhe janë ngritur gjyqtarët 

duke bere histori.  

Zv/Kryetarja: S’kam folur sepse nuk ka qënë vendi për të folur.  

Kryetari: Si nuk paska qënë vendi për të folur. Fol në mënyrë serioze. Ti trajtojmë problemet 

në mënyrë serioze.  

Zv/Kryetarja: Seriozisht po flas.  

Kryetari: Ato situate janë krijuar këtu.  

Zv/Kryetarja: Nuk kam pse të penalizohem unë dhe koleget e mi që duan të punojnë për këtë 

gjë.  

Kryetari: Kush është penalizuar dhe një herë? Kolegët e tu dhe të gjithë ne, janë ndjekur hapa 

pas hapi janë ndjekur të gjitha kërkesat dhe janë vleresuar të gjitha nevojat. Nuk ju pëlqeu të 

kishit secili nga një ndihmës ligjor, e donit në grup, e kaluam në grup sepse kalimi në këtë 

situatë është diktuar tërësisht nga qëndrimi i gjyqtarëve ne raport me ndihmësit. Kjo ka qënë 

një gjë e diktuar drejteperdrejte nga mbledhja e gjyqtarëve. Kjo nuk ka qënë një iniciativë e 

ardhur nga drejtimi i gjykatës. Kjo ka qënë një gjë e cila është diktuar drejtëpërdrejtë nga 

mbledhja e gjyqtarëve. Mbledhja e gjyqtarëve e ka imponuar këtë raport.  

Zv/Kryetarja: Praktika dhe situata është e tillë.  
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Kryetari: Tani, unë duhet shpjegoj gjithë veprimtarinë e gjykatës. Meqënëse jeni zgjedhur 

Zv/Kryetare merru dhe studioje gjithë veprimtarinë e gjykatës dhe bëjmë mbledhje. Nuk ka 

sens me këtë menyrë diskutimi.  

Kryetari: Unë flas për çështje që i përkasin asaj konkrete.   

Zv/Kryetarja: Unë punoj me ndihmësit çdo ditë, nuk kam çfarë të studioj më. Unë jam vet 

shembulli i kësaj gjëje. Unë i dergoj email ndihmesit i kërkoj një, dy tre akte dhe me vjen një 

relacion i thatë. Më duhet ti dërgoj dhe nje tjeter, dhe nje tjetër, të marr një për një që 

ndihmësat të vijnë dhe ta sjellin.  

Kryetari: Nuk e keni ngritur këtë cështje. Ti ke ardhur e ke ngritur këtu tani  

Zv/Kryetarja: Më fal, i dini datat e dorëzimit të dosjeve. I keni verifikuar ndonjëherë datat e 

dorëzimit të dosjeve. Kancelari i pari ti verifikoni. Merrni të dhënat nga sekretaret. I keni 

verifikuar ndonjë herë apo jo.  

Kryetari: Pse nuk i kanë dorëzuar në afat?  

Zv/Kryetarja: Merrini dhe verifikojni. I kanë dorzuar në afat apo jo. Janë kontrolluar 

ndonjëhere. 

Zv/kryetarja: Këto nuk i them per penalizim të ndihmësave as nuk dua të merrem me këtë 

lloj gjëje. Ndihmësit u bë kështu sepse asnjë nga ne gjyqtarët nuk u rri mbi kokë ndihmësave. 

Kryetari: Kjo ishte fjala ime pra, jo të shkosh te faji, kjo që po thua tani.  

Zv/Kryetarja: E dëgjova.  

Kryetari: Nuk e dëgjove, është e regjistruar. Unë po të them që kjo që po thua tani është 

konteksti asaj që po them unë. Kjo punë ka nëvojë që të zbatohen rregullat e punës në grup. 

Parimet e punës në grup. Kjo punë ka nevojë se si do të jete qasja ime ndaj ndihmësit dhe 

cilat do jetë produkti dhe puna nga kjo qasje. 

Zv/Kryetarja: Është e pamundur që unë të punoj me 9 ndihmësa.  

Krytari: Keta ndihmësa kanë qënë funksionuar derisa ndryshuat.  

Zv/Kryetarja:  Nuk e kam me persona konkret. Me të nëntë njëherësh e kam të pamundur.  

Kryetari: Këta ndihmësa deri në vitin 2018 kanë qënë pranë secilit prej jush në mënyrë 

individuale. Po keto ndihmësa janë edhe ne grup.  

Zv/kryetarja: Nuk e kam te personi konkret. Edhe 9 te tjerë të vijnë të jenë gjyqtarë të 

mbaruar, e kam të vështirë ti marr dhe ti orientoj, nuk kam kohë praktikisht unë mund të 
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mësoj dy ndihmësa tre ndihmësa, por nuk mund të mesoj 9 ndihmësa në stilin tim. Edhe ata 

e kanë të vështirë.  

Kryetari: Nuk ka nevojë. Ju jepni Standartin, si do ti gjej ai aspektet ligjore. Janë gjera 

standarte. Nuk kemi pse dalim tej asaj që thotë ligji.  

Zv/Kryetarja: Për cilin standart    

Kryetari: Për atë standart, mbi menyrën se si do t’i plotësojë.  

Zv/kryetarja: I merrni relacionet, aktet, i keni të gjitha në email, merrni dhe shikoni çfarë 

çon secili ndihmës te gjyqtari. Sa e mbajnë dosjen pasi u përfundon java sa e mbajnë.  

Kryetari: Ndihmës të tjerë ligjore ne nuk kemi ku ti marrim. Ndihmësat ligjore janë këto që 

janë, ne as si ndryshojmë. Problem është se, nëse ata kanë problem me permbushjen e afatit 

të detyrës me marrjen e dosjes, dorëzimit të dosjes, janë problem që ka ligji  që merren masat 

respektive. Nëse bëhet fjalë për punën për mbajtjen, aspeketet që kanë të bëjnë me dosjen 

është detyrë drejtëpërdrejtë e gjyqtarit. Gjyqtari të komunikojë me ndihmësin ti japë 

direktivat. Edhe une kur kam patur ndihmësin tim kam bërë këtë punë, më është dashur të 

merrem një vit duke i imponuar mënyrën e të shkruarit për nga pikëpamja gramatikore 

menyrën e të përceptuarit të fjalive ligjore.  

Zv/Kryetarja: E bëtë me një ndihmës dhe jo me 9 ndihmësa.   

Kryetari: Ju po me ktheni tek ajo zgjidhje te cilen keni hequr dorë.  

Zv/Kryetarja: Në cfarë momenti është diskutuar mënyrë e organizimit të ndihmësave.  

Kryetari: Po flasim në mbledhje Këshillimi. Nuk po flasim me vlerësime personale.  

Zv/Kryetarja: Nuk po merrem me çfarë ka kaluar sespse nuk kam patur ndikimin me të vogël 

qoftë me sjelljen time opinionet e mia qëndrimit ndaj secilit prej ndihmësave që kam punuar. 

Unë nuk po merrem me kete gje. Unë nuk po qëndroj shkakut pse u bë. U po them nëse u bë, 

në vlerësimin tim u bë sepse u pakësuan numri i ndihmësave nuk e di se paska patur gjëra që 

sjellje e gjyqtarëve mund të ndikojë prapë sjellje të gjyqtarëve ashtu siç kanë ndikuar, nuk 

mund ti ndryshojmë as unë as ti. Nuk i emërojmë ne gjyqtarët. Nëse ka sjellje mbi etikën dhe 

disiplinen të përgjigjen vet gjyqtarët.  

Kryetari: Unë po them qasja.  

 Zv/Kryetarja: Të diktojë kjo punën time apo kolegëve të tjerë mbi dy apo tre kolegë të 

gjykatës këtu në mënyrë absolute 
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Kryetari: Në përmbushjen e detyrave tona secili prej nesh duhet të ketë një qasje. Po themi, 

edhe unë duhet të dëgjoj edhe kur flet me zë të lart duhet ta dëgjoj se ma imponon detyra, 

por në kuadër të përmbushjes së detyrës je i detyruar të zbatosh disa detyrime ka të bëjë puna 

në grup. Ato vlerësime që ju bëtë për ndihmësit ligjor kryesisht kanë të bëjnë më çështje 

konkrete kanë të bëjnë me raportin midis gjyqtarit dhe ndihmës ligjor dhe anasjelltas. 

Cështjet që kanë të bëjnë me kohën me dorëzimin e dosjes kanë të bëjnë me ato aspekte që 

kanë të bëjnë me kontrollin administrativ në përmbushjen e detyrës. Unë personalisht nuk 

kam për të bërë përjashtim, por në mënyrën dhe përmbajtjen dhe cilësinë e relacionit është 

tërësisht e gjyqtarit. Nëse doni ta shtroni në votim e shtrojmë. Unë e kam të qartë.  

Zv/Kryetarja: Kush tha që nuk është e drejtë. 

Kryetari: Është shumë i qartë. Propozimi juaj është që secili trup të ketë dy ndihmës ligjor. 

Këtë unë them ta votojmë në mbledhjen e ardhëshme. 

Kancelari: Në lidhje me afatin e dosjeve detyra imë si Kancelar është mbajtur. 

Kryetari: U mbyll ky diskutim. Do ta bëjmë në diskutim me ndihmësit ligjor.  

Kryetari: Çfarë propozimi tjetër keni ? 

Zv/kryetarja: Nuk kam tjetër  

Kancelari:   Nuk kam  

Kryetari: Për sekretaret më duket se kishit një propozim. 

Zv/kryetarja: Jo nuk kam thjesht për organikën.  

Kryetari: Organika u është vënë përpara.  

Kryetari: Edhe në lidhje me ketë propozim marrim pak kohë për të bërë një vlerësim të 

përgjithshëm.  

Zv/Kryetarja: Nëse do të kishte mundësi të kishte administratë në dispozicion për të 

shmangur punën teknike.  

Kryetari: Pavarësisht nga perdorimi jo i duhur i fjalëve nga ana e jote. Unë nuk e keqkuptoj 

qëllimin e asaj që po thoni.  

Zv/Kryetarja: Unë vetë personalisht që po flas tani, shtyp çdo gërmë vet për dosjen time.  

Kryetari: Pavarësisht nga keqperdorimi i fjalës, une nuk dua të shkoj tek keqkuptimi i 

qëllimit të  asaj që do të diskutosh. Unë po them që në rastin konkret ti thua që ndihmësit 

nuk po përmbushin detyrën. Ti thua që …  
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Zv/Kryetarja: Nuk po them ashtu, po transformoni fjalët e mia. Unë ju thashë hajde të 

shikojmë mënyrën e riorganizimit të ndihmësave nëse ka vend për të ndërhyrë. Kjo është një 

nga problematikat nga mënyra se si e administrojmë njësinë ligjore, nuk thashë ashtu. Ju po 

keqtrajtoni fjalën time nuk po kuptoni qëllimin e saj që po kërkoj se kjo ndikon edhe ne 

vendimmarrjen  tuaj. Unë po them e kam të pamundur unë personalisht e para, edhe koleget 

e mi besoj që të administrojmë 9 ndihmësat që tu japim detyra dhe ti kontrollojmë ashtu siç 

duhet nuk përmbushin detyrat ç’detyrë do të përmbushin ata. Me 13 gjyqtarë kujt t’ia prishin 

kujt t’ia ndreqin. Nuk kanë faj ata. Faji është i ynë që i kemi katandisur që vetëm  skanojmë. 

Nuk bëjnë asgjë tjetër. Nuk kanë faj ata. Asnjëri  nga ne nuk e mori njëher ndihmësin ti thotë 

jo se nuk dua unë ta marr të trajtojë një problem juridik ç’mendim ke. Unë nuk e kam këtë 

tangërllik të marr ndihmësin ti them ma relato dosjen të ulem me ndihmësin nuk mundem 

sepse janë 9, nuk janë dy, sepse më duhet të bredh nëpër ndihmësa të mbledh për secilën 

cështje, e te hetoj se cili është ky ndihmës, të hetoj për gjithë cështjet, por kam dy. Për 

mënyrën e administrimit nuk ka lidhje fare me punen se si e bëjnë ndihmësat. Ndihmësat 

janë ashtu siç i kemi krijuar ne. Kanë ardhur tek ne kanë filluar punën tek ne për herë të 

parë. Ata janë produkti ynë, siç i kemi bërë ne janë ndihmësat duke filluar nga ju i pari pastaj 

unë dhe me kolegët tanë me të mirat e të këqijat tona. Nuk ka vend për të diskutuar. 

Ndërhyn bërtet njëri behet konflikti i tjetrit janë përsonale dhe nuk kanë pse të 

personalizojnë punën e gjithë gjykatës. Nëse këtu ka mungesë bashkëpunimi atëhere të 

përgjigjen aty ku duhen. Nuk u mora me shkakun, por në vleresimin tim. A ka mundësi të 

rregullohet, shumë shpejt mund të fillojnë të shkurtohemi ne,  

Kryetari: Ke për të shtuar gjë tjetër.  

Zv/Kryetarja: Të diskutohet dhe me ndihmësat. Unë nuk kërkova të merren me ndihmësat të 

penalizohen. E para jam unë fajtore dhe gjithë kolegët e mi sepse i kemi toleruar ne. Mirë ka 

bërë ndihmësi që nuk e ka dorëzuar dosjen ne afat sepse nuk e di kur e ka marrë dhe kur e ka 

dorzuar dosjen. Ti themi gjërat ashtu siç janë.  

Kryetari : Të mbahet shënim pjesa e pretendimeve që të ushtrohet një kontroll dhe verifikim 

per ndihmësit ligjor nëse qëndrojnë këto pretendime sa i perket faktit nëse dosjet dorëzohen 

në afat apo jo dhe kush janë ndihmësit që aktualisht nuk i kanë dorzuar dosjet në afatin e 

përcaktuar.   

Kryetari: Çfarë kishit tjetër Denisa?  

Denisa Hasimaj:  Ndihmësi ligjore Alma Troshani kerkon uljen të ngarkeses për shkak se ka 

marrë fletën për propozim për KEMP. Por duke qënë se është një kohë e gjatë vendimmarrja 

në komisionin epror kërkon një mirëkuptim e Këshillit të Gjykatës për ulje të ngarkesës sepse 

ka problem me shikimin. Në tre vitet e fundit ka ulje të madhe të shikimit.   
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Kryetari: Ka ndonjë diskutim,  

Zv/Kryetarja: Tani u njoha me kerkesën  

Kryetari: Edhe në lidhje me kete çështje do të shohim mënyrën e ndarjes së ndihmësave 

ligjorë  do ta trajtojmë në mbledhjen e ardhshme.  

Kryetari: Tjeter për të diuskutuar.   

Zv/Kryetarja: Sa i perket mënyrës së trajtimit të kërkesave për përshpejtim nëse ka mundësi 

të mblidhen sekretaret dhe tu jepet një orientim se si të orientohen. E kam konsumuar edhe 

me sekretarinë poshtë. Ka ndodhur se palët paraqesin kërkesa dhe thotë bashkëngjitur saj 

provat. Më ndodhi një situatë ne filim të Gushtit pala thotë kam sjellë aktet. Në fakt ka sjellë 

vetëm kërkesën, por nisur nga ky shkak mendoj mbasë është e mirë të mbahet një proces 

verbal të shkruhet çfarë paraqitet për të identifikuar me inventarin. Nëse është e mirë që në 

momentin që paraqitet keërkesa të evidentohet se çfarë aktesh paraqet.  

Kancelari: Bëhet, të bëhet nje formular 

Zv/Kryetarja: Nuk do dimë ku ta gjejme përgjigje nëse nuk dokumentohen.  

Kancelari: Bëhet fjal për parashtrime.  

Zv/Kryetarja: Të bëhet një  proces verbal  të citohen 1-2-3 akte. Në fakt ato akte nuk i vihen 

kerkesës. Të ketë një inventar nje veretim për tu mbrojtur secili nga ne. Sekretarja që e 

pranon poshtë apo te sekretarja që e merr për gjyqtarin. 

Kryetari: Do të ishte mirë që pala që sjell prova të sjellë vetë listën dhe ti firmosim ne listën 

në krysekretari. Dmth t’i firmosin ne listën atij. Në k/sekretari ka vend për të ndërmarrë 

shumë masa por ka patur mungesë personeli ndërkohë ka patur ngarkesë të madhe dhe 

ngarkesa e madhe për tu kthyer përgjigje këtë e ka bërë të pamundur aty janë 12400 dosje që 

presin për tu gjykuar. Do të thotë që të paktën minimalisht ke  25 mijë palë që kërkojnë 

informacion një herë në dy-tre muaj. Pa i hyrë në veprimtari konkrete në produkt. Ka vend 

për tu ndaluar dhe për të bërë aty do të jetë për tu marrë në çështjen e protokollimit në 

tërësinë e tij sepse ka vend për të ndaluar tek protokollimi në tërësi i gjithë veprimtarisë. 

Megjithatë, kjo që thotë Lindita të mbahet në konsideratë me qëllim që tek regjistri i 

pranimit të kërkesave të shënohet numri i fleteve. Edhe kjo është një mënyrë protokollimi. 

Pra nëse do të themi kërkesa x dhe provat që i bashkengjiten, provat mund të shënohen. 

Kancelari:  E ploteson dhe pala, neser do të nxjerrë problem. Thotë kam sjellë kaq akte 

Kryetari: Ky është një akt provues. Ky protokoll është një akt provues. 

Kancelari: Formulari do të ishte më mirë. Për shkak të ngarkesës së punës. 
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Denisa Hasimaj: Është vështirë komunikimi me palët. Zakonisht vijnë janë ata që janë 

sëmurë që kanë probleme shëndetësore. Ka disa që nuk dinë të shkruajnë 

Kryetari: Ideja është që nëse do të bënit një njoftim. Nuk e di sa do të ishte e rregullt mund të 

jetë që pala që sjell kerkesen te sjelle dhe provat, me qëllim që të konfimohet nga 

k/sekretaria. 

Denisa Hasimaj: E bëjnë dhe aty shënimin  

Kryetari:  E mira është  që të evidentohen.  

Denisa Hasimaj: K/sekretaria nuk i lexon.  

Kryetari: Ideja është që ta bëjnë ata listën. Zgjidhja e problemit do ishte që të kishte listën 

respektive. Vetem kur të besh këtë verifikim. 

Zv/Kryetarja: Po për kërkesë padi?  

Denisa Hasimaj: Nuk i shikojnë aktet që kanë sjellë. Çfarë deklaron pala ato marrin. Nuk e 

pyet çfarë aktesh ka.  

Kancelari: Pak as shumë është si inventarizim të dosjeve që vjen nga shkalla e parë nga 1 deri 

tek .  

Zv/Kryetarja: Kanë ardhur aktet dhe sekretarja gjyqësore nuk i ka sjellë.  

Denisa Hasimaj: Të vijnë me postë, ai thotë që i kam bashkëngjitur,por nuk i ka nisur.   

Zv/Kryetarja: Më ndodhi dhe erdhi deri lart, ishte një vendim gjyqësor. Dhe pala që sqaron i 

kemi sjelle i keni zhdukur, pra për shmangur gjëra të tilla.  

Kancelari: Pavarsisht ngarkesës së krysekretarisë të ishte dy kopje të firmoset dhe mos të 

ndodhemi para faktit të tillë.  

Denisa Hasimaj : Janë me kosto.  

Zv/Kryetarja: Nuk paguhet vetëm taksë gjyqësore por edhe tarifa. 

Kryetari : Duhet përgatitur avokatët të bëhet një njoftim nëse kërkesa të paraqitni se bashku 

me provat të bëhet një listim me provat. Nëse do të sillnin listim të provave dhe atëherë do të 

ishte me firmën tënde. Dhe në çdo moment është e kontrolluar nëse janë sjellë apo jo.  

Kancelari: Tua thuash me gojë palëve apo,   

Kryetari: Të bëhet një njoftim tek holli dhe tek faqja zyrtare që në çdo moment që paraqitet 

kërkesa apo prova të paraqiten me një listë me qëllim që kjo listë të vërtetohet në momentin 

e pranimit dhe të konfirmohen. Mund të konfirmohet ose jo.  
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Zv/Kryetarja: Sido që të jetë forma.  

Kryetari: Kërkesa për prova të reja imponohet vet.  

Denisa Hasimaj: Jo nuk ka patur problem.  

Kryetari: Realisht nuk kemi patur me protokollin. Problem ka patur tek zyra e gjyqtarit.  

Zv/Kryetarja: Nuk fola kot. Nëse ka në këtë gjykatë gjyqtar që bën çdo gjë vet, ajo jam unë.  

Kryetari: Keni ndonjë gjë tjetër për të diskutuar.   

Zv/Kryetarja: Mënyra se si të trajtohen këto kërkesa.  

Kryetari: Kemi regjister?  

Denisa Hasimaj: Ne, që në vitin 2016 kemi regjistrim të posaçëm ku pasqyrohet numri i 

sistemit, data kur ka ardhur dhe gjyqtari relator, numri rendor.   

Kryetari: Për kërkesën për përshpejtim.  

Denisa Hasimaj: Po është regjistri i posaçëm merr një numer protokolli. Ditën e nesërme u 

vihet në dispozicion gjyqtarëve. Në dijeninë time janë disa gjyqtarë që kanë bërë veprime në 

lidhje me keto kërkesa, është bërë shënimi në system në ICMS dhe është komunikuar palës. 

Është hedhur në sitem.  

Kryetari: Ka numër në system  

Denisa Hasimaj: Jo akoma, ka që shënon një tabelë dhe shënon se ka ardhur kërkesa dhe 

është pranuar.  

Zv/Kryetarja: Sekretaret të ndjekin atë procedurë. Ato duhet ta dinë që me ta marrë kërkesën 

brenda dy ditësh që t’ia vënë në dispozicion gjyqtarit.  

Kancelari: Duhet mbledhur dhe diskutuar.  

Kryetari: Ka ndonje gjë tjetër për të diskutuar.  

Zv/Kryetarja: Nuk kam 

Kryetari:  Në lidhje me çeshtjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe disiplinën dua që të kesh 

një angazhim specifik. Listë prezenca të mbahet rregullisht.  

Kancelari: Po  

Kryetari: Makinat ku janë tabelat të vendosen në mënyrë të tillë që jenë lirshëm për të parë 

datat e gjykimeve. Dmth nuk duhet të lejohen makinat për të penguar. Është e vështirë për 
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parkimin për gjyqtarët dhe për gjithë ne, por ta mbani në konsideratë që futja e njerzve për të 

parë datat e gjykimeve të jetë e lirë gjithë kohës.  

Kryetari: Keni gjë tjetër Lindita që mund të keni. E diskutojmë se do vijnë gradualisht 

kërkesat sa të kuptojë secili rolin e vetë në këtë këshill.  

Të pranishmit nuk kanë.  

Mbledhja konsiderohet e mbyllur.  
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