
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022 

Nr. 

Rendor1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i kërkesës3 Data e 

përgjigjes4 

Përgjigje5 Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës6 

Tarifa7 

1. 06.01.2022 Vënie në dispozicion Vendimin e Gjykatës 
Administrative për çështjen me paditës “Albtelecom” 
sha dhe të paditur Shoqëria “Primo Communications”. 

17.01.2022  Vënia në dispozicion e vendimit të 
anonimizuar 

Përgjigja e plotë  

Dërguar në rrugë 

zyrtare me postë 

S’ka 

2. 06.03.2022 Kërkese për informacion 
1.Sa është nr i subjekteve që kanë rregjistruar ankim , 
kundravjatje administrative kunder Inspektoriatit 
Shtetëror të punës vitet 2020,2021,2022? 
2.Sa është numri i rasteve kundravajtje adm. të rrëzuar 
nga Gjykata Adm? 
3.Sa është nr rasteve që janë në proces gjyqësor? 

07.03.2022 Kthim përgjigje  Përgjigja e plotë  

Dërguar në rrugë 

zyrtare me postë 

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. 

lidhja nr. 1 



3. 29.03.2022 Kërkese për informacion 
1.Sa eshte nr i vendimeve me pale ndergjyqese 
Kompani Ndertimi dhe Drejtoria e Pergjithshme e 
Pastrimit te Parave si dhe vendimet e tyre?  

05.04.2022 Jane vendosur ne dispozicion 4 vendime 

te anonimizuara nga viti 2017-2022 . 
Përgjigja e plotë  

Dërguar në rrugë 

zyrtare me postë 

S’ka 

4. 05.05.2022 Kërkese për informacion 
1.Sa eshte nr i padive qe kane perfunduar  per objektin 
“Proces Rindertimi” dhe vendimet e anonimizuara 
2. Sa eshte nr. i  padive qe jane ne gjykim? 
 

23.05.2022 Janë 7 çështje gjyqësore “Pranim Padie 

“  me objekt Procesin e rindërtimit.  

Ju kemi bashkëngjitur vendimet e 

anonimizuara të çështjeve. 

2. Janë 29  çështje gjyqësore që janë 

duke u shqyrtuar me Objekt  “Procesin e 

rindërtimit 

Përgjigja e plotë  

Dërguar në rrugë 

zyrtare me postë 

S’ka 

5. 03.06.2022 Kërkese për informacion 
1. Sa eshte nr i K. Padive te depozituara me pale 
paditese magjistrate, mer objekt kerkimet e 
magjistrateve per pagen referuese? 
2.Per sa nga keto padi ka nisur shqyrtimi? 
3.A ka raste te zgjidhjes se ketyre ceshtjeve me pajtim 
apo marreveshje? 
4.A ka kerkese padi me kete objekt , per te cilat ka 
perfunduar gjykimi? 

06.06.2022 1. 53 është numri i Kërkesë Padive të 

depozituara me palë paditëse 

magjistratë, me objekt kërkimet e 

magjistratëve  për pagën referuese. 

2. Për 53 çështje ka nisur shqyrtimi 

gjyqësor 

3. Jo, asnjë cështje nuk ka përfunduar 
të gjitha janë  në gjykim. 

4. Jo, asnjë çështje nuk ka perfunduar 

janë në gjykim 

 

Përgjigja e plotë  

Dërguar në rrugë 

zyrtare me postë dhe 

me email. 

S’ka 

6. 15.06.2022 Kërkese për informacion 
1.Sa séanca janë planifikuar për në datë 14.06.2020 dhe 
15.06.2022 dhe sa séance janë shtyrë? 

20.06.2022 Në datën 14.06.2022 janë planifikuar 95 

seanca në  total, 16 seanca dhomë këshillimi 

; 44 seanca përgatitore dhe 35 seanca 

gjyqësore ; 18 seanca janë zhvilluar për 

shpallje vendimi. 

Në datën 15.06.2022 janë planifikuar 64 

seanca në total ; 2 seanca në dhomë 

këshillimi; 40 seanca përgatitore ; 22 seanca 

gjyqësore;  

Janë shtyrë 54 seanca për shkak të bojkotit të 

avokatëve. 

 

Përgjigja e plotë  

Dërguar me email. 

S’ka 



7. 13.09.2022 Kërkesë për informacion: 
1. Sa është nr i punëmarrësve të cilët kanë përfunduar 
marrëdhëniet e punëa për shkak të zgjidhjes së kontratës 
së punës nga na e institucionit tuaj për periudhën 
2017-2022? 
2. Sa prej tyre i janë drejtuar gjykatës për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve të lindura për shkak të zgjidhjes ssë 
kontratës së punës? 
3.Cfarë vendimi ka marrë gjykata për rastet konkrete ? 
Ju lutem na vendosni në dispozicion kopje të 
vendimeve gjyqësore? 
4. A ka patur raste ku punëmarrësve i,u është ofruar 
zgjidhja e konfliktit nëpërmjet ndërmjetësimit ? Nëse 
po, sa raste janë zgjidhur nëpërmjet kësaj procedure? 
5.Sa është vlera e dëmshpërblimit që është akorduar 
punëmarrësit/gjyqfitues nga ekzekutimi i vendimeve 
gjyqësore? 

16.09.2022 1. Gjate periudhës së sipërcituar , nga 

Institucioni jonë janë ndërprerë 

marrdhëniet e punës vetëm për një 

punonjës, me detyrë nëpunës gjyqësor. 

2. Nuk i është drejtuar gjykatës për 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të lindura 

për shkak të  ndërprerjes së mardhënieve 

të punës. 

3. Nuk rezulton cështje e regjistruar për 

këtë rast në gjykatë 4. Jo , ska pasur 

asnjë rast 

5. Nuk është marrë asnjë vendim pasi 

nuk i është drejtuar gjykatës për 

zgjidhjen e mosmarëveshjeve  të lindura 

nga ndërprerja e mardhënieve të punës. 

 
 

Përgjigja e plotë  

Dërguar me email. 

S’ka 

8. 29.09.2022 Kërkesë për informacion: 

Vendimi ose vendimet e Gjykatës Administrative me palë 

paditëse shoqërinë Ideal Construction SHPK dhe të paditur 

Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit 

 

12.10.2022  Vënia në dispozicion e vendimit të 

anonimizuar 
Përgjigja e plotë  

Dërguar me email 

S’ka 



9. 12.10.2022  

Kërkesë për informacion: 

1.      Sa kërkesa ka pasur në Gjykatën 

Administrative për ndryshim emri në 5 vitet e 

fundit? (të ndara sipas viteve) 

2.      Sa prej këtyre kërkesave janë pranuar nga ju 

për ndërrim emri? (të ndara sipas viteve) 

3.      Nga cilët individë vijnë më shpesh kërkesat 

për ndryshim të emrit? (Statusi, gjinia, mosha) 

4.      Cilat janë arsyet se përse këta individë 

kërkojnë ndryshimin e emrit? 

5.      Në sa prej këtyre kërkesave individët kanë 

rezultuar me precedent penal? (të ndara sipas 

viteve) 

 

18.10.2022 1.  

2022 2021 2020 2019 2018 

1 1 0 5 4 

2. Anjë nga këto kërkesa nuk janë 

pranuar. 

3 Rrëzim Padi;2 Kthim aktesh;3 

Mospranim Padie;3 Mungese 

Juridiksioni  

3.Kërkesa për ndryshim emri vijnë më 

shpesh nga Gjnia Mashkull , Mosha 

30-40 vjeç. 

4. Arsyet se përsa këta individë 

kërkojnë ndryshim emri janë: Emër i 

papërshtatshëm , bullizues dhe pengsë 

për jetën sociale 

5. Nuk kemi të dhëna për personat me 

precedent penal pasi çështjet jane 

administrative dhe ne gjykojmë vetëm 

anën administrative të çështjes. 

 

Përgjigja e plotë  

Dërguar me email 

S’ka 
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