
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  
 

 

Nr. 

Rendor 
1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i 

kërkesës3 

 

 

Data e 

përgjigje

s4 

Përgjigje5 

 
Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

1 14.01.2021  Kërkesë për 
informacion mbi 
pronësinë apo 
administrimin e 
godinës së 
Gjykatës 
Administrative 
Shkalla e parë, 
Durrës. 

20.01.2021 Dërguar vendimi nr.302 
datë 21.05.2014, të 
botuar në fletoren 
zyrtare Nr.80 datë 
04.06.2014. 

E plote me 
postë   

Nuk ka 

2 12.03.2021 Sa cështje për 
denim të 
padrejtë janë 
trajtuar në 
Gjykatën 
Administrative 
të Shkallës së 
Parë,Durrës, nga 
viti 2015 deri në 
vitin 2020? 

14.04.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, janë dhënë 
gjithësej 91 vendime me 
objekt  “Kompesim për 
burgim të padrejtë” për 
periudhën 2015-2020. 

E plote me  e- 
mail 

Nuk ka 

3 22.04.2021 Sa ështe numri I 
personave të 
pushuar nga 
puna në 
institucionet 
shtetërore që 
nga viti 2005 
deri në 2020, që 
kanë hapur 
procese në 
gjykatë? 

17.05.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, janë dhënë 
përafërsisht  351 
vendime me objekt  
“Kundershtim të largimit 
nga puna..etj”. 

E plote me  e- 
mail 

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 02.07.2021 Kërkesë për 
informacion, 
Birn Albania për 
numrin aktual te 
gjyqtarëve,rapor
tin midis numrit 
te gjyqtarëve 
dhe numrit të 
cështjeve në 
gjykim,sa është 
aktualisht dhe 
ndërvite 
kohëzgjatja 
mesatare e nje 
gjykimi,sa 
gjyqtarë janë 
shkarkuar si 
pasojë e 
procesit të 
rivlerësimit,sa 
ështe nevoja për 
shtesë burimesh 
njerëzore 
(gjyqtarë) etj 

13.07.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
dhënë informacioni I 
kërkuar, për numrin 
actual të gjyqatëve që 
është 2,numri I cështjeve 
për tu gjykuar ështe 
2374,kohëzgjatja 
mesatare e një gjykimi 
për ceshtjet 
administrative ndër vite 
është :2021-1052ditë, 
2020-1767 ditë,2019-
369 ditë,2018-358 
ditë,2017-256ditë,2016-
259 ditë,si rezultat I 
procesit të rivlerësimit 
(veting) është shkarkuar 
një gjyqtar dhe është 
dorëhequr një gjyqtar 
tjetër, etj 

E plote me  e-
mail  

Nuk ka 

5 26.10.2021 Kërkesë për 
informacion, 
Komiteti 
Shqiptar i 
Helsinkit për 
krijimin e njësisë 
së shërbimit 
ligjor.A ka 
emërime të reja 
për vitin 2020-
2021? A ka 
levizje paralele 
për vitin 2020-
2021?A janë 
krijuar trajnime 
për gjyqtaret 
për vitin 2021 
dhe sa te tilla?A 
ka nevojë për 
rikontruktim 
apo ndërhyrje 
për 
përmiresimin e 
godinës? etj 

03.11.2021 Nuk është krijuar njësi 
shëbimi ligjor.Për vitin 
2021 është emeruar 
Specilisti I IT me status 
datë 05.05.2021.Janë 
zhvilluar trajnime në 
shkollën e 
Magjistraturës nga të 
gjithë gjyqtarët.Ka 
shumë nevojë për 
rikontruksion po për 
shkak të infrastrukturës 
nuk mund të kryhen 
investime pasi ndodhemi 
në një ambjen të 
përbashkët me të tjera 
institucione..etj 

E plote me 
poste 

Nuk ka 



6 01.11.2021 
 

Kërkesë për 
informacion, 
Birn Albania dhe 
vënie në 
dispozicion e  
dokumentacioni
t. 

11.11.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
dhënë informacioni I 
kërkuar, për listen 
emërore të gjyqtarëve, 
avokatëve, eksperteve 
dhe ndermjetesve te 
gjykates; biografine/CV e 
funksionarëve të lartë; 
formularet e 
vetëdeklarimit etj. 

E plote me 
postë   

Nuk ka 

7 05.11.2021 Kërkesë për 
informacion, 
Birn Albania  në 
lidhje me 
cështjet me të 
paditur IKMT 
dhe IMT. 

16.11.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
dhënë informacioni I 
kërkuar, janë dërguar 
vendimet për periudhën 
janar 2018 – nëntor 
2021. 

E plote me  e-
mail 

Nuk ka 

8 08.11.2021 Kërkesë Birn 
Albania, për 
transkriptimin 
ose regjistrimin 
audio të  një 
seance 
gjyqësore. 

17.11.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
kthyer përgjigjia. 

E plote me  e-
mail 

Nuk ka 

9 09.11.2021 Kërkesë Birn 
Albania për 
kopje te 
vendimit të 
fundit dhe atyre 
paraprake për 
cështjen me 
objekt 
ndërtimin e 
sheshit publik 
“Veliera”. 

17.11.2021 
 

Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
dhënë informacioni I 
kërkuar, janë dërguar 
kopje të  vendimeve. 

E plote me 
postë   

Nuk ka 

10 22.11.2021 Kërkesë Birn 
Albania për 
regjistrim 
video/foto të 
séances 
gjyqësore. 

25.11.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 
kthyer përgjigjia. 

E plote me  e-
mail 

Nuk ka 

11 10.12.2021 Kërkesë Portali 
Durres Lajm, për 
informacion në 

14.12.2021 Nga Gjykata 
Administrative Shkalla e 
parë, Durrës, është 

E plote me 
postë   

Nuk ka 



lidhje me 
numrin e 
gjyqtarëve të 
gjykatës, numrin 
e cështjeve të 
gjykuara për 
vitin 2020 dhe 
të mbartura për 
2021; sa cështje 
të reja janë 
regjistruar etj. 

kthyer përgjigjia me 
informacionin e kërkuar. 

12 12.07.2022 Kërkesë për 
informacion në 
lidhje me 
çeshtjen Luze 
Guga 

12.07.2022 Kthyer përgjigje mbi 
informacionin e kërkuar 
me email 

E plote me email Nuk ka 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


