REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Rendor
1

Data e
kërkesës2

Objekti i kërkesës3

Data e
përgjigjes4

Përgjigje5

Mënyra e
përfundimit të
kërkesës6

Tarifa7

1

20/01/2020

Te dhëna lidhur me
konfliktin e interesit,
shërbimin ndaj qytetareve,
vlerësimin e figurës se
nëpunësit gjyqësor, dhe
krime kundër njerëzimit.

30/01/2020

Përgjigje e plote lidhur me te gjitha
kërkesat e personit te interesuar.

Kërkesa u plotësua me te
gjitha pikat e kërkuara
me email.

0 lek

2

18/05/2021

Vendime te dhëna nga

23/05/2021

Te dhënat e përpunuara nga sistemi
ICMIS u vlerësuan dhe u dërguan
sipas kërkesës ne formatin Excel.

Përgjigja dhe
bashkëngjitja ne Excel
ju dërguan me email
kërkuesit te
informacionit me
shkresën shoqëruese

0 lek

23/06/2021

Transkriptimi u krye nga sekretare
përkatëse dhe regjistrimi i seancave
audio u dorëzuan sipas kërkesës se
palës L.T.

Plotësim kërkese sipas
formularit paraqitur
kundrejt tarifës për
transkriptim dhe CD.

1500 lek
200 lek

GASPK pa te drejte
ankimi: kërkohen 3
vendime te formës se
prere; 3 vendime me vlere
objekti padije nen 500.000
lek me te drejte ankimi.
3

21/06/2021

1

Kërkesë për transkriptim
seance gjyqësore nga pala
L.T. dhe regjistrime audio

Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
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.
2

4

28/06/2021

5

28/10/2021

6

5/11/2011

7

11/11/2021

8

11/11/2021

te seancave për Gjyqin
L.T. me B.K.
Te dhëna për gjyqtaret,
numri, çështjet ne
ngarkim, vetingu i tyre,
transferim çështjes tek
gjyqtare te tjerë, te rinj,
gjyqtare te deleguar dhe
kostoja.
Kërkesë për informacion
dhe vënie ne dispozicion
dokumentacioni,
Organizata B***,
përfaqësuesi BL
Kërkesë për informacion
dhe vënie ne dispozicion
dokumentacioni,
Organizata B***,
përfaqësuesi VK
Kërkohet vendimin
gjyqësor të Gjykatës
Administrative Korçë
lidhur me çështjen nr.
31162-02011-81-2021 me
objekt padie Anulim
vendimi nr.1171 datë
02.07.2020 për dënim me
gjobë.
Kërkohet transkriptimi ose
regjistrimi audio të
seancës së mbajtur në tetor
2021 të çështjes me nr.
31153-02374-81-2021,
Kundërshtim V.K.M
nr.552 datë 29.09.2021
‘Për shpronësim për
interes publik të
pronareve.

05/07/2021

11/11/2021

11/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

Ju dha përgjigje për pyetjet qe janë
kompetence e kësaj gjykate lidhur
me pyetjet e drejtuara, si nr. i
gjyqtarëve, çështjet ne ngarkim,
vetingu i tyre, transferim çështjes tek
gjyqtare te tjerë, te rinj, gjyqtare te
deleguar dhe kostoja.
Përgjigja sipas formularit lidhja 3 ju
dha kërkuesit, BL te organizatës
B***, për 12 pyetje te ngritura ne
kërkesën për informacion

Përgjigja e kërkuar u
dërgua me poste
elektronike ne
anestb96@gmail.com

0 lek

Përgjigja e kërkuar u
dërgua me poste
elektronike ne adresën e
dhënë nga kërkuesi.

0 lek

Përgjigja sipas formularit lidhja 3 ju
dha kërkuesit, VK te organizatës
B***, dhe u instruktua subjekti
kërkues i informacionit te
shfrytëzojë burimet informative ne
faqen zyrtare te web te Gjykatës.
Ju dha përgjigje për mënyrën se si
gjenden vendimet gjyqësore ne
faqen internet te gjykatave.

Përgjigja u dërgua me
poste elektronike.

0 lek

Pergjigja u dërgua me
poste elektronike

0 lek

Dorëzimi për palët e interesuara i
seancave audion behet me rregullim
te veçantë, dhe nuk është objekt i te
drejtës për informim. Kërkesa duhet
te drejtohet ne gjyqtari i çështjes pas
plotësimit te një formulari tip ne
gjykate. Gjyqtari i çështjes vlerëson
lëshimin ose jo te kopjes audio te
seancës gjyqësore te kërkuar.

Pergjigja u dha ne
adresën elektronike te
kërkuesit.

0 lek

9
10

