
lidhja nr. 1 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

Nr. 

Rendor1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i kërkesës3 Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës6 

Tarifa7 

1. 19.01.2021 1. Mbi ç'kritere, mbi ç'dokumentacion apo mbi 
ç'legjislacion e keni mbështetur anonimizimin e të 
dhënave dhe praktikën mbi të cilën po kryhet ky proces? 
2. Pse e filluat pikërisht tani procesin e anonimizimit të 
të dhënave (e jo më parë)?  ,etj.. 
 
 

29.01.2021 1. Baza ligjore e kësaj vcprimtarie gjendet ë 

legjislacionin si me poshtë: -Ligji nr. 119/2014 

“Për të drejtën e informimit’ -Udhëzimi nr. 

4059/2 datë 7/06/2016 “Për Anonimizimin e të 

dhënave  personale në vendimet gjyqësore që 
publikohen në portalin elektronik të gjykatave”. 

-Ligji nr. 48/2012 “Për mbrojtjen e të dhënave 

Personale”.   

vazhdon përgjigja dhe për pikat e tjera që janë 

kërkuar në kërkesë… 

Përgjigja e plotë 

Deërguar me email 

si dhe në rrugë 

zyrtare me post. 

S’ka 

2. 25.01.2021 1. Kopje të rregjistrimit të séancës audio të datës : 
25.01.2021 

03.02.2021 I është vendosur në dispozicion kopja e 
rregjistrimit të seancës audio në  CD 

Përgjigja e plotë 

Tërhequr në sportel 

S’ka 

3. 25.01.2021 1. Kopje të rregjistrimit të séancës audio të datës : 
25.01.2021 

03.02.2021 I është vendosur në dispozicion kopja e 
rregjistrimit të seancës audio në  CD 

Përgjigja e plotë 

Dërguar në rrugë 

zyrtare me post. 

S’ka 

       

                                            
1 Numri rendor i kerkesave te regjistruara ne Regjistrin e Kerkesave dhe Pergjigjeve 
: Data e regjistrimit te kerkeses 
1 Permbledhje e objektit te kerkeses duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore ne fuqi 
4 Data e kthimit te pergjigjes 
5 Permbajtja e pergjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore ne fuqi 
6 Pergjigja jepet E plote/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 

Kosto monetare e riprodhiinit (kur eshte rasti dhe e dergimit) te informacionit te kerkuar sipas tarifave te publikuar nga autoriteti publik. 



4. 29.01.2021 1.Nr çështjeve të bëra ndaj Bashkisë Kamëz për largime 
nga puna për periudhën qershor 2019-deri ne dhjetor 
2020? 
2.Si dhe nr e çështjeve të shqyrtuara bashkë me 
vendimet e dhëna? 

03.02.2021  Për periudhën qershor 2019- dhjetor 

2020 janë depozituar pranë Gjykates 
Administrative të Shkallës 
së Parë Tiranë  5 çështje , 4 çështje jane  

ne gjykim 1 çeshtje është  vendimuar. 
 

Përgjigja e plotë 

Dërguar me email si 

dhe në rrugë zyrtare 

me post. 

S’ka 

       5. 12.03.2021 1.Sa çështje për dënim të padrejtë janë trajtuar ne 
Gjykatën Administrative Tiranë nga viti 2015 deri në 
vitin 2020? 
2.Na vendosni në dispozicion vendimet e plota sipas 
llojit për secilin vit? 

26.03.2021 Nga ana jonë është e pamundur tju vihen 

në dispozicion 500 vendime që janë 
vendimuar nga viti 2015- 2020 për 

objekt-in: Dënim të padrejtë ;pasi 

sistemi jone i brendshëm :Sistemi i 

Menaxhimit e Ceshtjeve Gjyqesore 

(ICMIS) nuk gjeneron vendime të 

anonimizuara . 

Për këtë arsye ju kam vendosur 

në dispozicion listën me nr . ceshtjeve të 

vendimuara për këte objekt nga viti 

2015-2020 (bashkëlidhur këtij email) si 

dhe një manual sesi mund ti 
gjeneroni   vendimet nga portali i 

gjykatës . 
 

Përgjigja e kufizuar 

Dërguar me email si 

dhe në rrugë zyrtare 

me post. 

S’ka 

6. 31.03.2021 1.Nr çështjeve të bëra ndaj Bashkise Kamez për largime 
nga puna për periudhën qershor 2019-deri në dhjetor 
2020? 
2.Si dhe nr e çështjeve të shqyrtuara bashke me 
vendimet e dhëna? 

08.04.2021 Për periudhën qershor 2019 - dhjetor 2020, janë 

depozituar prane Gjykates Administrative te 

Shkallës së Parë Tiranë 5, 2 çështje janë në 
gjykim dhe 3 çështje janë vendimuar. 
Ju kemi bashkëngjitur 3 vendimet e 
anonimizuara. 

Përgjigja e plotë 

Dërguar me email si 

dhe në rrugë zyrtare 

me post. 

S’ka 



7. 21.04.2021   1.Sa çështje janë  depozituar Pranë Gjykatës deri në 

Dhjetor 2020 me objekt ‘mardhënie pune”? 

2.Sa eshte fatura e përgjithshme e këtyre vendimeve? 

29.04.2021  1. për periudhën Nëntor 2014-Dhjetor 

2020 janë depozituar 3481 çështje me 

objektë “mardhënie pune”; 

dëmshpërblim page”. 

2. Për pikën e 2 është e pamundur të 
përcaktohet fatura e përgjithshme e 

këtyre vendimeve pasi shumica e 

vendimeve jepen në bazë të pagave si 

numër dhe jo si vlerë …. 

Përgjigja e plotë 

Dërguar në rrugë 

zyrtare me post.. 

S’ka 

8. 08.06.2021  1.Sa çështje janë të hapura aktualisht dhe presin për 

shqyrtim në Gjykatën Administrative me objekt largimin e 

padrejtë nga puna në Adminstratën Publike? 

2. Sa kohë merr mesatarisht një çështje me objekt largimin e 

padrejtë nga puna për t’u shqyrtuar nga ana juaj dhe për të 

dhënë një vendim përfundimtar të formës së prerë? etj… 
 

 

18.06.2021 1.12 çështje janë duke u gjykuar . 

2. Mesatarisht një çështje marrëdhënie 

pune përfundon brenda 3 muajve.  

Vendimi merr formë të prerë që në 

shkallë të parë nëse nuk është ankimuar 

nga palët ndërgjyqëse, dhe nëse është  

ankimuar  merr formë të prerë pasi 

është gjykuar nga Gjykata 

Administrative e Apelit. 

3. Pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë për periudhën 

Nëntor 2013 – Maj  2021 janë 

depozituar 3485 çështje me objekt 

“marrëdhënie pune”; “dëmshpërblim 

page”. 

vazhdon pergjigja dhe per pikat e tjera 

qe jane kerkuar ne kerkese… 

 

 

 

Përgjigja e plotë 

Dërguar me 

email si dhe në 

rrugë zyrtare me 

post.. 

S’ka 

9. 29.06.2021 1.Sa është numri aktual ( viti 2021) i gjyqtarëve në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë? 

2. . Sa është raporti aktual mes numrit të gjyqtarëve dhe 

numrit të çështjeve për gjykim (ngarkesa e punës për secilin 

gjyqtar ? etj… 

 

07.07.2021 1. Numri i gjyqtarëve aktual është 16 

2. Ngarkesa e secilit gjyqtar është 

llogaritur deri në 31 mras 2021, pasi 

statistika e 6-mujorit të parë të vitit 

është akoma në përpunim. 

Vazhdon pergjigja … 
 

Përgjigja e plotë 

Dërguar me 

email si dhe në 

rrugë zyrtare me 

post... 

S’ka 

10. 13.07.2021 1. Kerkese per venie ne dispozicion vendimi 29.07.2021 I eshte vendosur ne dispozicion 

vendimi i anonimizuar 
Përgjigja e plotë 

Dërguar në rrugë 

zyrtare me post. 

S’ka 

 



11. 30.08.2021 1. Kërkesë për vënie në dispozicion të vendimit në rrugë 

elektronike 

07.09.2021 I është vendosur në dispozicion 

vendimi  

Përgjigja e plote 

Derguar me 

email 

S’ka 

12. 13.10.2021 1. Kërkesë për vënie në dispozicion të vendimit 20.10.2021 I është vendosur në dispozicion 

vendimi 

Përgjigja e plote 

Derguar me 

email si dhe në 

rrugë zyrtare me 

post. 

S’ka 

13. 26.102021 1.  Dhënie informacioni dhe dërgim dokumentacioni per 

ceshtjen me pale ndergjygjese” Kerkues:  Shoqeria “ {…}” 

sh.p.k 

2.11.2021 Sipas Urdhërit të Kryetarit nr. 29, datë 

20.07.2020 “ Për shortin gjyqësor dhe 

shqyrtimin e kërkesave me karakter të 
ngushtëm proçedurial për periudhën 

24.04.2020-07.09.2020 ”, pika 2 

citohet se kërkesat për sigurim padie 

ose kërkesa të tjera me karakter të 

ngutshëm proçedurial, të paraqitura në 

periudhën 24.07.2020-07.09.2020, do 

të shqyrtohen nga Gjyqtari i gatshëm, 

sipas grafikut të miratuar nga Kryetari i 

Gjykatës. 

Vazhdon pergjigja ,i jane bashkalidhur 

dhe dokumentacioni i kërkuar  

 

Përgjigja e plote 

Derguar në rrugë 
zyrtare me post.. 

S’ka 

14. 1.11.2021 1.Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e 

dokumentacionit: 

Lista emërore të avokatëve, ekspertëve dhe ndërmjetësve të 

gjykatës. 
CV/Biografite e funksionarëve të lartë 

(kryetarit,gjyqtarëve,kancelarit, kryesekretarit,sekretarëve 

gjyqësore). 

Formularet e vetdeklarimit për integritetin e gjyqtarëve etj 

 

15.11.2021 1.Lista emërore të avokatëve, 

ekspertëve dhe ndërmjetësve të 

gjykatës. 

2. Për Kryetarin e Gjykatës, gjyqtarët, 
si dhe për kancelarin dosjet ndodhen 

pranë  Këshillit të Lartë Gjyqësor 

(KLGJ) 

Vazhdon përgjijga… 

 
 

Përgjigja e plote 

Derguar në rrugë 

zyrtare me post 

S’ka 



15 05.11.2021 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e 

dokumentacionit: 

Vendimet e gjykatës nga 1 Jananr 2018-nëntor 2021 me 
pale të  paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së 

Territorit si dhe Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së 

Territorit? 

15.11.2021 Nga ana jonë është e pamundur t’ju 

vihen në dispozicion 502 vendime që 

janë vendimuar për periudhën Janar 
2018- Nëntor 2021 me palë 

ndërgjyqëse  i Paditur: Inspektoriati 

Kombetar i Mbrojtjes së Territorit dhe  

Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së 

Territorit  ; pasi sistemi jonë i 

brendshëm ICMIS ( Sistemi i 

Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore 

(ICMIS) nuk gjeneron vendime të 

anonimizuara. 

Për këtë arsye bashkalidhur ju 

percjellim listën me nr . çështjeve të 
vendimuara për këto palë për 

periudhën Janar 2018- Nentor 2021 si 

dhe një manual sesi mund t’i 

gjeneroni   vendimet nga portali i 

gjykatës që gjenerohen të 

anonimizuara . 

 

Përgjigja e plote 

Derguar në rrugë 

zyrtare me post 

S’ka 

16 09.11.2021 Kërkese për informacion : Të vihet në dispozicion 

transkriptimi ose regjistrimi audio i séancës përfundimtare 

të  mbajtur në Maj, ku palët në Gjykatë kanë qënë 

Universiteti i Tiranes kundër Këshillit të Ministrave dhe 

Bashkisë Tiranë 

16.11.2021 I është vendosur në dispozicion CD 

audio e datës 07.05.2021 

Përgjigja e plote 

Derguar në rrugë 

zyrtare me post 

S’ka 

17 09.11.2021 Kërkesë  për informacion : Të vihet në dispozicion Vendimi 

i plotë gjyqësor  i marrë në vitin 2021, ku palët në Gjykatë 

kanë qënë Universiteti i Tiranes kundër Këshillit të 

Ministrave dhe Bashkisë Tiranë 

16.11.2021 I është vendosur në dispozicion 

Vendimi i anonimizuar i datës 

07.05.2021 për palët ndërgjyqëse të 

kërkuar. 

Përgjigja e plote 

Derguar në rrugë 

zyrtare me post 

S’ka 
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