
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  
 

 

Nr. 

Rendo

r 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigjes
4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 12.03.2021 Kerkese per 
informacion per 
ceshtjet 
kompensim per 
burgim te 
padrejte nga 
2015-2020. 

19.03.2021 Nga Gjykata 
Administrative e Shkalles 
se Pare Shkoder per 
periudhen 2015-2020 
jane dhene gjithsej 87 
vendime me objekt 
“kompensim per burgim 
te padrejte” 

Me e-mail, e 
plote 

Nuk ka 

2 17.05.2021 Kerkese per 
informacion ne 
lidhje me 
vendime te 
paankimueshme 
te dhene nga 
Gjykata 
Administrative 
Shkoder nga 
2018-2020. 

26.05.2021 Pergjate viteve 2018, 
2019, 2020 nga Gjykata 
Administrative e Shkalles 
se Pare Shkoder, jane 
dhene rreth 210 
vendime  pa te drejte 
ankimi. 

Me e-mail, e 
plote 

Nuk ka 

3 29.06.2021 Objekt me 9 
pika ne lidhje 
me nr e 
gjyqtarve dhe 
ngarkesen e 
tyre per 
periudhen 
2016-2020.     
  
   
      
 

06.07.2021 Informacion per numrin 
e gjyqtarve te gjykates nr 
e ceshtjeve dhe 
shperndarja e ngarkeses 
per cdo gjyqtar per 
periudhen 2016-2020; 
Koha mesatare e 
gjykimit te nje ceshtje 
per periudhen 2016-
2021.Numri I gjyqtarve 
te gjykates 2016-2021 
etj. 

Me e-mail, e 
plote 

Nuk ka 

                                                           
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar 

nga autoriteti publik. 



4 01.11.2021 Kerkese per tu 
pajisur me akt 
nga nje dosje 
gjyqesore 

03.11.2021 Dosja perkatese qe 
permban aktin ndodhet 
ne Gjykaten 
Administrative te Apelit 
per shkak te ankimit te 
ushtuar nga vete pala e 
paditur Bashkia Kukes. 
Por si pale ndergjygjese 
akti ju eshte komunikuar 
gjate gjykimit te 
ceshtjes. 

Me poste, e 
plote 

Nuk ka 

5 01.11.2021 Kerkese per 
informacion 
dhe venie ne 
dispozicion te 
dokumentacio
nit, e ndare ne 
8 pika, me te 
dhena per 
veprimatarine 
administrative 
te gjykates dhe 
te dhena mbi 
funksionaret e 
larte te 
gjykates. 

Ne 
shqyrtim 

   

6 05.11.2021 Kerkese per 
info per 
ceshtjet me te 
paditurit IKMT 
dhe IVMT te 
gjykuara nga 
01.01.2018-
01.11.2021 
nga Gjykata 
Administratiev 
Shkalla e Pare 
Shkoder 

Ne 
shqyrtim 

   

7 08.11.2021 Kerkese per 
informacion 
transkriptim/ 
audio per 
ceshtjen 
gjyqesore nr 
1543 akti dt 
04.10.2021 

Ne 
shqyrtim 

   



8 08.11.2021 Kerkese per 
informacion 
vendim per 
ceshtjen 1543 
akti date 
04.10.2021 

Ne 
shqyrtim 

   

9 08.11.2021 Kerkese per 
informacion: 
transkriptimi/ 
audio ose 
informacion 
mbi gjendjen 
aktuale te 
ceshtjes nr 
1580 akti nr 
31186-00863-
83-2021 

Ne 
shqyrtim 

   

10 08.11.2021 Kerkese per 
informacion: 
vendim ose 
informacion 
mbi gjendjen 
aktuale te 
ceshtjes nr 
1580 akti nr 
31186-00863-
83-2021 

Ne 
shqyrtim 

   

 


