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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT 

 

 

Nr. 

Rendor
1 

Data e 

kërkesës
2 

Objekti i 

kërkesës 
3 

 

 

Data e 

përgjigjes
4 

Përgjigja 
5 

 

Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës 
6 

Tarifa 
7 

 

 

1 12.01.2022 Kërkesë  për 
informacion 

 

13.01.2022 Kërkojmë informacion nga ana 
juaj se në ҫfarë faze ndodhen 

ҫështja nr. *****, datë regjistrimi 

***** dhe ҫështja nr. *****, datë 

regjistrimi *****. 

 

Në përgjigje të kërkesës tuaj ju 
bëjmë me dije se pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit është e 

regjistruar ҫështja nr. *****, me 
palë ndërgjyqëse *****, me objekt 

*****, Relator *****. Çështja e 

mësipërme nuk ka akoma një datë 
planifikimi. 

 

E plotë Nuk ka 

2 12.01.2022 Kërkesë për 
informacion 

 

13.01.2022 Në cilësinë e palës paditëse në 
ҫështjen administrative me palë të 

paditur ***** dhe objekt *****, 

kërkoj të di se cili gjyqtar është 
relator i ҫështjes pasi kërkoj të 

paraqes kërkesë për përshpejtim të 

gjykimit të saj për shkaqe 
shëndetësore. 

 

Në përgjigje të kërkesës tuaj ju 
bëjmë me dije se pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit është e 

regjistruar ҫështja nr. *****, me 
palë ndërgjyqëse *****, me objekt 

*****, Relator *****. Çështja e 

mësipërme nuk ka akoma një datë 
planifikimi. 

 

E plotë Nuk ka 

3 13.01.2022 Kërkesë për 
informacion 

 

21.01.2022 Kërkoj informacion në lidhje me 
fazën në të cilën ndodhet ankimi 

kundër vendimit nr. *****, dt. 

*****, të Gjykatës Administrative 
të Shkallës së Parë *****. 

 

Në përgjigje të kërkesës tuaj ju 
bëjmë me dije se pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit është e 

regjistruar ҫështja nr. *****, me 

E plotë Nuk ka 

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

autoriteti publik. 
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palë ndërgjyqëse *****, me objekt 

*****, Relator *****. Çështja e 

mësipërme nuk ka akoma një datë 

planifikimi nga ana e gjyqtarit 
relator të ҫështjes. 

 

4 13.01.2022 Kërkesë për 

informacion  
 

21.01.2022 Kërkoj informacion në lidhje me 

fazën në të cilën ndodhet ankimi 
kundër vendimit nr. *****, dt. 

*****, të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë *****. 
 

Në përgjigje të kërkesës tuaj ju 

bëjmë me dije se pranë Gjykatës 
Administrative të Apelit është e 

regjistruar ҫështja nr. *****, me 

palë ndërgjyqëse *****, me objekt 
*****, Relator *****. Çështja e 

mësipërme nuk ka akoma një datë 

planifikimi nga ana e gjyqtarit 

relator të ҫështjes. 

 

E plotë Nuk ka 

5 21.01.2022 Kërkesë për dhënie 
informacioni 

 

24.01.2022 Kërkesë për të më dhënë 
informacion për ҫështjen gjyqësore 

në të cilën është marrë vendimi nr. 

*****, datë *****, i Gjykatës 
Administrative të Apelit. Për 

nevoja gjykimi për në Gjykatën 

***** kërkoj të më informoni 
përsa vijon: 

1. në cilën datë është bërë 

regjistrimi i kërkesës time që ka 
dalë vendimi nr. *****, datë 

*****, i Gjykatës Administrative 

të Apelit; 
2. në cilën datë është hedhur shorti 

i kësaj kërkese; 

3. në cilën datë është dorëzuar 

vendimi i arsyetuar i cituar i 

Gjykatës Administrative të Apelit; 

4. ka ndonjë lloj dëftese 
komunikimi të këtij vendimi; 

5. kur është bërë regjistrimi i 

rekursit tim kundër vendimit nr. 
*****, datë *****, të Gjykatës 

Administrative të Apelit; 

6. në cilën datë është nisur rekursi 
im kundër vendimit të cituar në 

pikën 5; 

7. në cilën datë është kthyer kjo 
dosje nga Gjykata ***** me 

vendimin e saj nr. *****, datë 
*****; 

8. ka ndonjë dëftesë komunikimi 

të vendimit të Gjykatës *****;  
9. ku ndodhet tani kjo dosje pranë 

jush apo në ndonjë gjykate tjetër. 

 
Në përgjigje të kërkesës tuaj ju 

bëjmë me dije se: 

1. ҫështja me nr. Vendimi *****, 
datë *****, është regjistruar në 

Gjykatën Administrative të Apelit 

me nr. *****, datë *****; 
2. ҫështja që i përket vendimit të 

cituar të Gjykatës Administrative 

të Apelit është shortuar në datën 
*****; 

3. dosja që i përket vendimit të 

cituar të Gjykatës Administrative 

E plotë Nuk ka 
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të Apelit është dorëzuar në 

sekretarinë e Gjykatës 

Administrative të Apelit në datën 

*****; 
4. dosja që i përket vendimit të 

cituar të Gjykatës Administrative 

të Apelit, pas veprimeve përkatëse, 
me datë ***** është dërguar në 

Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë *****. Aktet 
përkatëse (dëftesat e komunikimit) 

i janë bashkëngjitur dosjes; 

9. dosja më datë ***** është 
dërguar në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë 

***** dhe është kjo Gjykatë që ka 
bërë veprimet përkatëse lidhur me 

regjistrimin e rekursit dhe 

dërgimin e dosjes në Gjykatën 
*****. 

 

Për të marrë përgjigje lidhur me 
pyetjet 4-9 duhet t’i drejtoheni 

Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë ***** pranë të 
cilës ndodhet dosja që i përket 

vendimit të cituar të Gjykates 

Administrative te Apelit, datë 
*****. 
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6/1 

03.02.2022 
 

07.02.2022 

Kërkesë për 
informacion 

Saktësim kërkese për 

informacion 
 

08.02.2022 Emisioni investigativ ***** 
kërkon që ҫështja që ka si objekt 

shqyrtimin e vendimit nr. *****, 

datë *****, të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë 

*****, apeluar nga *****, të 

gjykohet sa më shpejt duke lënë në 
fuqi  vendimin e cituar, e sidoqoftë 

me objektivitet. 

 
Ju bëjme me dije se ҫështja nr. 

*****, me palë paditëse *****, të 

paditur *****, me objekt *****, 
është regjistruar pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit në datën 

*****. Nga verifikimi në lidhje 
me këtë ҫështje gjyqësore rezultoi 

se pala paditëse, në zbatim të 

vendimit nr. 78, datë 30.05.2019 
“Për kalendarin e shqyrtimit të 

ҫështjeve në Gjykatën e Apelit”, 

nuk i është drejtuar me kërkesë për 
përshpejtim gjykimi, kërkesë e cila 

të merret në shqyrtim nga gjyqtari 

relator.  
Ҫdo informacion tjetër në lidhje 

me çështjen gjyqësore mund t’a 

gjeni edhe në faqen zyrtare të 
Gjykatës Administrative të Apelit 

(www.gjykata.gov.al ). 

 

E plotë Nuk ka 

7 04.02.2022 Kërkim informacioni 

 

08.02.2022 Kërkim informacioni në lidhje me 

ankimin kundër Vendimit nr. 

*****, datë *****, të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë 

*****. 

 
Ju bëjmë me dije se Ankimi 

kundër Vendimit nr. *****, datë 

*****, të Gjykatës Administrative 

E plotë Nuk ka 

http://www.gjykata.gov.al/
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të Shkallës së Parë *****, nuk 

rezulton i regjistruar pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit.  

Nëse dispononi vendimin objekt 
ankimi, ju lutem na e vendosni në 

dispozicion për të kryer veprimet e 

nevojshme.  
Ҫdo informacion tjetër në lidhje 

me çështjet gjyqësore mund t’a 

gjeni edhe në faqen zyrtare të 
Gjykatës Administrative të Apelit 

(www.gjykata.gov.al ). 

 
 

8 07.02.2022 Kërkim informacion  

 

07.03.2022 Kërkoj përshpejtimin me prioritet 

të shqyrtimit të ҫështjes nr. *****, 

regjistruar në Gjykatën 
Administrative të Apelit në datë 

*****. Përsëris kërkesën për 

informacion dërguar në datën 

05.06.2018, duke kërkuar përgjigje 

të përditësuar për secilën pikë të 

saj. Njëkohësisht kërkoj të pajisem 
me kodin e anonimizimit për t’u 

njohur me të gjitha veprimet e 
kryera nga Gjykata deri tani e në 

vazhdim. 

 
Gjyqtari relator i ҫështjes ka 

refuzuar kërkesën për përshpejtim 

në datë 07.03.2022. 
Gjithashtu, kërkesa i ka kaluar 

gjyqtarit të medias, i cili i është 

përgjigjur përmes email-it, që për 
shkak të sulmit kibernetik të korrik 

2022 rezulton ende i 

parekuperueshëm. 
  

E refuzuar si kërkesë 

për përshpejtim 

 
E plotë për pjesën 

tjetër të saj 

Nuk ka 

9 09.02.2022 Kërkesë për 

informacion  

 

10.02.2022 Kërkojmë vënien në dispozicion të 

praktikës zyrtare ardhur pranë 

kësaj gjykate nga Gjykata 
Administrative e Shkallës së Parë 

***** në datën *****, me 

referencën e cituar, si dhe 
informacionin e nevojshëm mbi 

ecurinë gjyqësore të ҫështjes së 

përmendur dhe vendimarrjen nga 
ana e Gjykatës Administrative të 

Apelit (nëse ka), duke na vënë në 

dispozicion aktet e nevojshme 
gjyqësore të anonimizuara. 

 
Ju bëjme me dije se ҫështja nr. 

*****, me palë paditëse *****, të 

paditur *****, me objekt *****, 
është regjistruar pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit në datën 

***** dhe shortuar pranë 
gjyqtares relatore *****. Çështja 

ende nuk është planifikuar nga 

gjyqtari relator. 
Ҫdo informacion tjetër në lidhje 

me çështjet gjyqësore mund t’a 

gjeni edhe në faqen zyrtare të 
Gjykatës Administrative të Apelit 

(www.gjykata.gov.al ). 

 
 

E plotë Nuk ka 

10 11.02.2022 Kërkesë për 

informacion 

16.02.2022 Kërkoj informacion mbi fazën e 

gjykimit të ҫështjes në lidhje me 

E plotë Nuk ka 

http://www.gjykata.gov.al/
http://www.gjykata.gov.al/
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 ankimin e bërë nga pala e paditur 

***** kundër vendimit nr. *****, 

datë *****, dhe relatori i ҫështjes 

për shkaqet e paraqitjes së 
kërkesës për pershpejtim të 

gjykimit. 

 
Ju bëjmë me dije se në Gjykatën 

Administrative të Apelit është 

regjistruar ҫështja nr. *****, 
paditës *****, i paditur *****, 

objekt *****, Relator *****. 

Çështja e mësipërme akoma nuk 
ka një datë planifikimi nga ana e 

gjyqtarit relator, e cila aktualisht 

po gjykon ҫështjet e regjistruara në 
vitin 2017. 

 

11 11.02.2022 Kërkesë për intervistë 

 

22.02.2022 Unë, gazetare e *****, në bazë të 

ligjit për të drejtën e informimit 

kërkoj intervistë televizive nga 

institucioni juaj, Gjykata 

Administrative e Apelit, lidhur me 
ҫështjet që po shqyrtohen në këtë 

gjykatë, për marrëdhëniet individ – 
shtet (largimet nga puna). 

 

Lidhur me kërkesën tuaj 
protokolluar në Gjykatën e Apelit 

Administrativ me nr. 11 Prot., datë 

11.02.2022, vënë në dispozicion 
gjyqtarit të medias me datë 

15.02.2022, bazuar në nenin 14 të 

Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën 
e informimit”, ju lutem dërgoni 

pyetjet përkatëse, në mënyrë që 

t’iu jepet informacioni i kërkuar 
me shkrim. 

 

E plotë Nuk ka 

12 11.02.2022 Kërkesë për 

informacion  
 

22.02.2022 Portali *****, në kuadër të një 

investigimi të drejtë, ka nevojë për 
informacion të plotë nga ana juaj 

si vijon: 

a) kërkojmë të na informoni nëse 
shtetasi ***** është i punësuar në 

Gjykatën Administrative të Apelit; 

b) nëse është ndihmës ligjor në 
Gjykatën  e Apelit Administrativ 

Tiranë, na informoni se për sa 

ҫështje ka dhënë mendim ligjor, 
për ҫështjet e gjykuara nga 

bashkëshortja e tij *****. 
 

Lidhur me kërkesën tuaj 

protokolluar në Gjykatën e Apelit 
Administrativ me nr. 12 Prot., datë 

11.02.2022, vënë në dispozicion 

gjyqtarit të medias me datë 
15.02.2022, bazuar në nenin 11/4 

të Ligjit nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit”, ju lutem 
saktësoni identitetin e kërkuesit, në 

mënyrë që të vijohet me dhënien e 

informacionit të kërkuar nga ana 
juaj. 

 

E refuzuar  

(për saktësim) 

Nuk ka 

13 15.02.2022 Kërkesë për marrje 

aktesh 
 

15.02.2022 Në cilësinë e avokatit të shoqërisë 

*****, duke qenë se dosja 
aktualisht ndodhet pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit pasi pala 

E plotë Nuk ka 
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e paditur ka ankimuar vendimin e 

marrë në Shkallë të Parë, për 

nevoja gjykimi në Gjykatën 

Administrative *****, kërkohet 
kopje e sigluar e dokumenteve: 

faturë tatimore nr. *****, datë 

*****, në shumën *****; faturë 
tatimore nr. *****, datë *****, në 

shumën *****; taksa e padisë 1% 

sipas objektit të pranuar nga 
gjykata; vendimi nr. *****, datë 

*****. 

 
Ju bëjmë me dije se ҫështja për të 

cilën kërkoni informacion është 

regjistruar në Gjykatën 
Administrative të Apelit më datë 

***** dhe me shortin e datës 

***** i ka kaluar gjyqtarit relator 
*****. Nr. Çështje *****, Kodi i 

anonimizimit *****, Statusi: 

përpunim.  
Ҫdo informacion tjetër në lidhje 

me çështjet gjyqësore mund t’a 

gjeni edhe në faqen zyrtare të 
Gjykatës Administrative të Apelit 

(www.gjykata.gov.al ). 

Në lidhje me provat që kërkoni 
t’ju vihen në dispozicion nga 

dosja, një kopje e kërkesës tuaj i 

është komunikuar gjyqtarit relator 
të ҫështjes. 

 

14 18.02.2022 Kërkesë për 
informacion (kopje 

vendimi) 

 

28.02.2022 Kërkoj si media (*****) një kopje 
të vendimit nr. *****, datë *****. 

 

Në përgjigje të kërkesës tuaj 
protokolluar në Gjykatën e Apelit 

Administrativ me nr. 14 Prot., datë 

18.02.2022, vënë në dispozicion 
gjyqtarit të medias më datë 

22.02.2022, bashkëngjitur po ju 

dërgoj Vendimin nr. *****, datë 
*****, të Gjykatës së Apelit 

Administrativ, të anonimizuar. 

 

E plotë Nuk ka 

15 28.02.2022 Kërkesë për 
informacion (intervistë 

në lidhje me numrin e 

dosjeve) 
 

25.03.2022 E njëjtë me kërkesën nr. 16, datë 
04.03.2022. 

 

E njëjtë me përgjigjen dhënë 
kërkesës nr. 16, datë 04.03.2022. 

 

E plotë Nuk ka 

16 04.03.2022 Kërkesë për 
informacion 

25.03.2022 a) Kërkohet intervistë nga Gjyqtari 
i Medias lidhur me numrin aktual 

të dosjeve që presin për shqyrtim. 

b) Sa ka ndikuar mosprekja e 
Gjykatës Administrative të Apelit 

nga Propozimi i Hartës së Re 

Gjyqësore në dhënien më të 
shpejtë të vendimeve? 

c) Sa i duhet një qytetari të presë? 

 
Sikurse informuar paraprakisht 

përmes komunikimit telefonik të 

datës 24.03.2022, në datën 
11.04.2022 do të vihet në 

dispozicion të publikut dhe 

medias, përmes publikimit në 
faqen zyrtare të Gjykatës 

Administrative të Apelit, analiza 

E plotë Nuk ka 

http://www.gjykata.gov.al/
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vjetore e kësaj Gjykate për vitin 

2021, së bashku me të dhënat 

statistikore përkatëse, në të cilën 

do të jenë të përfshira vitet 2015 – 
2021. 

 

17 07.03.2022 Kërkesë për 

informacion 

17.03.2022 a) Sa është numri i subjekteve që 

kanë ankimuar kundërvajtje 
administrative (gjobë) kundër 

***** në vitet 2020 – 2022? 

b) Në vitet 2020 – 2022 sa 
vendime ka për rrëzim padie 

kundër *****? 

c) Sa çështje janë në proces 
gjykimi kundër ***** me objekt 

kundërvajtje administrative 

(gjobë)? 
 

Numri i subjekteve që kanë 

regjistruar ankimim, kundërvajtje 

administrative (gjobë) në Gjykatën 

Administrative të Apelit kundër 

***** është: 
- për vitin 2020 5 çështje; 

- për vitin 2021 2 çështje; 
- për vitin 2022 nuk ka çështje të 

regjistruara. 

Për vitet 2020 – 2022 nuk ka 
vendime ku të jetë vendosur 

rrëzim padie kundër *****. 

Në Gjykatën Administrative të 
Apelit janë në proces gjykimi 7 

çështje kundër ***** me objekt 

kundërvajtje  administrative 
(gjobë). 

 

E plotë Nuk ka 

18 11.04.2022 Kërkesë për 

informacion 

14.04.2022 Kur ka filluar regjistrimi audio i 

seancave gjyqësore në Gjykatën 

Administrative të Apelit? 

 

Në zbatim të nenit 26, pika 2, të 
Udhëzimit të Ministrit të 

Drejtësisë nr. 353, datë 03.09.2013 

“Për përcaktimin e rregullave të 
hollësishme për mbajtjen, ruajtjen 

dhe arkivimin e procesverbalit të 

seancës gjyqësore me mjete audio” 
Kancelari i Gjykatës 

Adminstrative të Apelit ka njoftuar 

Ministrinë e Drejtësisë për fillimin 
e zbatimit të këtij Urdhri, përmes 

shkresës nr. 184 Prot., datë 
17.06.2015. Kopje e njehësuar me 

origjinalin e shkresës nr. 184 Prot., 

datë 17.06.2015 i është 
bashkëngjitur përgjigjes së dhënë. 

 

E plotë Nuk ka 

19 19.04.2022 Kërkesë për 

informacion 

22.04.2022 Kërkoj kopje të njehësuar me 

origjinalin të kërkesë padisë që i 
përket çështjes administrative nr. 

*****. 

 
Vendoset në dispozicion një kopje 

e njehësuar me origjinalin e 

kërkesë padisë që  përket çështjes 
administrative nr. *****, me 

paditës *****, i paditur *****, me 

objekt *****, gjithsej në 17 fletë. 
 

E plotë Nuk ka 
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20 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion lidhur me 

ankesën e të dënuarit 

***** 

20.05.2022 Institucioni *****, bazuar në 

ankesën e bërë nga i denuari 

*****, kërkon të informohet nëse 

shtetasi ***** ka ankimuar 
Vendimin nr. *****, datë *****, 

të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë ***** dhe nëse 
po, në ҫfarë faze ndodhet gjykimi. 

 

Ju informojmë se nga verifikimet e 
kryera në Gjykatën Administrative 

të Apelit deri në datë *****, nuk 

rezulton të jetë regjistruar ankim 
në emër të shtetasit *****.  

Ju bëjmë me dije se ankimet 

depozitohen pranë sekretarive të 
Gjykatave të Shkallës së Parë, të 

cilat pas veprimeve përkatëse 

përcjellin ankimin dhe aktet e 
dosjes pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

 

E plotë 

 

 

 

Nuk ka 

21 16.05.2022 Kërkesë për 
informacion 

 

- Kërkesa e dërguar me email në 
adresën zyrtare të Gjykatës 

Administrative të Apelit rezulton 
ende e parekuperueshme, për 

shkak të sulmit kibernetik korrik 

2022. 
 

Pergjigja e derguar me email nga 

adresa zyrtare e Gjykatës 
Administrative të Apelit rezulton 

ende e parekuperueshme, për 

shkak të sulmit kibernetik korrik 
2022. 

 

- Nuk ka 

22 16.05.2022 Kërkesë për 

informacion 

 

19.05.2022 Kërkoj të informohem në lidhje 

me vijimin e një procesi gjyqësor 

me palë paditëse ***** dhe i 

paditur *****, pasi nga ky proces 

administrativ ndërvaret procesi 
civil ku unë jam paditës në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

*****, me gjyqtar *****. 
 

Ju bëjmë me dije se pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit 
është regjistruar ҫështja nr. *****, 

me palë ndërgjyqëse *****, me 

objekt *****, relator *****. Për 
ҫështjen e mësipërme nuk ka 

akoma datë planifikimi nga ana e 
gjyqtarit relator të ҫështjes. 

 

E plotë Nuk ka 

23 19.05.2022 Kërkesë për 

informacion 
 

03.06.2022 Kërkoj informacion lidhur me: 

a) dosjet në gjykim kanë 
procesverbal të akteve në dosje? 

Në momentin që dosja gjyqësore 

vjen në gjykatën tuaj vjen me 
procesverbal dhe në bazë të 

procesverbalit kontrollohen aktet 

në dosjen gjyqësore apo thjesht 
regjistrohet si dosje pa u 

kontrolluar aktet në dosjen 

gjyqësore? 
b) transferimi i dosjeve nga një 

departament ose nga një gjyqtar 

tek tjetri ose ҫdo lëvizje e dosjes 
gjyqësore rregullohet me ligj apo 

me rregullore të brendshme? Gjatë 

E plotë Nuk ka 
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trasferimit të përkohshëm ose 

përfundimtar mbahet 

procesverbal? Në rast se ka 

rregullore jeni të lutur të më jepni 
kopje të tyre. 

c) cili sektor i institucionit mbulon 

marrëdhëniet me publikun dhe në 
momentin e paraqitjes së një 

kërkese ose ankese si procedohet 

dhe përgjegjësia e kujt është kur 
qytetari nuk merr përgjigje për 

kërkesën ose ankesën drejtuar 

institucionit tuaj? 
d) ҫdo lloj rregullore ose ligj që 

rregullon marrëdhënien e Gjykatës 

Administrative të Apelit me 
qytetarin. 

e) nëse qytetari dorëzon në 

gjykatën tuaj një akt si bëhet 
gjurmimi i aktit nëse ai nuk 

gjendet më në dosjen e gjykimit.  

Jeni të lutur të më informoni me 
ҫdo rregullore të brendshme ose 

formën ligjore me tҫ cilat 

rregullohen marrëdhëniet brenda 
institucionit tuaj dhe me qytetarin 

sipas informacionit të kërkuar. 

 
Ju bëjme me dije se: 

a) dosjet vijnë në Gjykatën e 

Apelit Administrativ nga gjykatat 
e shkallës së parë, të qepura dhe të 

inventarizuara dhe dosja 

regjistrohet në bazë të vendimit të 
gjykatës së shkallës së parë; 

b) dosja mund të kalojë nga një 

gjyqtar tek një tjetër për shkak të 
dorëheqjes dhe në këtë rast është 

vendimi i titullarit të gjykatës që 

ka miratuar kërkesën e gjyqtarit 
për heqje dorë nga gjykimi, ose në 

bazë të urdhrit të titullarit të 

gjykatës për rishortimin e dosjeve. 
Në rast rishortimi të dosjeve për 

shkak të shkarkimit nga detyra të 

gjyqtarit të mëparshëm, dosjet e 
vëna në lëvizje nga ai gjyqtar, 

dorëzohen me inventar të akteve të 

dorëzuara apo të përpiluara në 
apel; 

c) kërkesat e dorëzuara në 
Gjykatën e Apelit Administrativ, 

pasi protokollohen, i kalojnë për 

veprime në varësi të objektit: 
kancelarit, gjyqtarit të ҫështjes, 

nëpunësit për marrëdhëniet me 

publikun dhe median ose gjyqtarit 

të medias; 

d) lidhur me marrëdhëniet me 

publikun, Gjykata e Apelit 
Administrativ nuk ka rregullore, 

por bazohet në Planin Strategjik të 

Komunikimit për Sistemin 
Gjyqësor të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor (http://klgj.al/kontakt-

media/ ); 
e) në momentin që qytetari 

dorëzon një akt në Gjykatën e 

Apelit Administrativ, ai akt pasi 
protokollohet/siglohet, shënohet në 

http://klgj.al/kontakt-media/
http://klgj.al/kontakt-media/
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librin e marrjes në dorëzim të 

akteve nga sekretaret gjyqësore 

dhe pasi merret në dorëzim nga 

këto të fundit, nënshkruhet prej 
tyre. Këto veprime dhe akte 

verifikohen nëse konstatohet se 

akti i dorëzuar nuk ndodhet në 
dosjen gjyqësore. 

 

24 06.06.2022 Kërkesë për 

informacion (kopje 
vendimi) 

 

21.06.2022 Lutem të më dërgoni Vendimin nr. 

*****, datë *****, të Gjykatës 
Administrative të Apelit, me palë 

të paditur ***** (vendimin e 

anonimizuar). 
 

Kërkuesit i është dërguar me postë 

vendimi i anonimizuar i kërkuar , 
sipas librit të Postës së Gjykats 

 

E plotë 

 
 

 

Nuk ka 

25 14.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

15.06.2022 a) Kërkojmë si informacion publik 

një kopje të njehësuar me 

origjinalin të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë 
***** për padinë me paditës 

***** që është në gjykim pranë 

jush, si dhe një kopje të vendimit 
të Gjykatës Administrative të 

Apelit nëse çështja është mbyllur. 

b) Kërkojmë si informacion publik 
një kopje të njehësuar me 

origjinalin të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Shkalles se Pare 
***** të kësaj gjykate në vitin 

2021 me paditës ***** , Gjyqtar të 

çështjes *****, avokat *****. 
 

Përsa kërkoni, ju nuk rezultoni 

palë në këto procese gjyqësore. Ju 

lutem saktësoni në cilësinë e kujt 

kërkoni kopjet e njehësuara me 

origjinalin të vendimeve të 
përmendura në kërkesën tuaj. 

 

E refuzuar  

(për saktësim) 

Nuk ka 

26 14.06.2022 Ankesë / Kërkesë 
(Email) 

27.06.2022 Përcjell për dijeni 
deklaratën/ankesën për ҫështjen 

***** drejtuar së pari Këshillit të 

Lartë Gjyqësor si edhe Gjykatës 
Administrative të Apelit, me lutje 

për trajtim dhe përgjigje në lidhje 

me përshpejtimin e gjykimit të 
ҫështjes nr. ***** dhe 

moskomunikim palës ndërgjyqëse 

për mosmbajtje të dhomës së 
këshillimit të planifikuar në datën 

*****. 

 
Bëhet me dije se ҫështja nr. ***** 

i ka kaluar për shqyrtim gjyqtarit 

***** me shortin e datës *****, 
pas shkarkimit nga detyra të 

relatorit të mëparshëm të saj. 

Dhoma e këshillimit e datës ***** 
ishte caktuar për shqyrtim nga 

relatori pararendës dhe për këtë 

arsye nuk ka një datë të re, pasi 
relatori aktual i saj po gjykon 

ҫështje të regjistruara në vitin 

2016. 
 

 E plotë  Nuk ka 
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26/1 16.06.2022 Kërkesë për 

informacion 

15.06.2022 E njëjtë me përgjigjen e dërguar 

për kërkesën nr. 25 Prot., datë 

14.06.2022. 

 

E refuzuar  

(për saktësim) 

Nuk ka 

27 27.06.2022 Kërkesë për 
informacion 

30.06.2022 Lutemi të na mundësoni numrin 
total të kërkesave të ardhura në 

Gjykatën Administrative të Apelit, 

referuar ligjit për të drejtën e 
informimit, të evidentuara sipas 

viteve 2020 dhe 2021. 

 
Sikurse pasqyruar në Analizën 

Vjetore të Gjykatës Administrative 

të Apelit viti 2021, kapitulli 
“Marrëdhëniet me institucionet e 

tjera”, e publikuar në faqen zyrtare 

të gjykatës konform ligjit për të 
drejtën e informimit,  

- për vitin 2020 pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit janë 

paraqitur gjithsej 16 kërkesa për 

informacion, të cilat kanë marrë 

përgjigje sipas ligjit për të drejtën 
e informimit; 

- për vitin 2021 pranë Gjykatës 
Administrative të Apelit janë 

paraqitur gjithsej 30 kërkesa për 

informacion, të cilat kanë marrë 
përgjigje sipas ligjit për të drejtën 

e informimit. 

 

E plotë Nuk ka 

28 03.08.2022 Kërkesë për 
informacion lidhur me 

gjykimin e ҫështjes 

04.08.2022 Kërkohet informacion brenda 10 
ditëve në lidhje me gjykimin e 

ҫështjes administrative të 

regjistruar në Gjykatën 
Administrative të Apelit, Nr. 

Çështje *****, datë regjistrimi 

****, me palë paditëse *****, palë 

të paditur *****, si dhe mundësinë 

e gjykimit të saj. 

 
Çështja administrative me nr. 

***** është regjistruar pranë 

Gjykatës Administrative të Apelit 
në datën *****  dhe i ka kaluar për 

shqyrtim gjyqtarit relator *****. 

Çështja ende nuk ka një datë 
planifikimi. Pala paditëse, në 

zbatim të Vendimit nr. 78, datë 

30.05.2019 “Për kalendarin e 
shqyrtimit të ҫështjeve në Gjykatën 

e Apelit” të KLGJ, mund t’i 
drejtohet gjyqtarit relatues me 

kërkesë për përshpejtim gjykimi. 

Çdo informacion tjetër në lidhje 
me ҫështjet gjyqësore mund t’a 

gjeni edhe në faqen zyrtare të 

Gjykatës Administrative të Apelit 
(www.gjykata.gov.al ). 

 

E plotë Nuk ka 

29 03.08.2022 Kërkesë e përsëritur 

për informacion lidhur 
me kërkesën e shtetasit 

****. 

 

04.08.2022 Lutemi të informohemi nëse janë 

marrë në shqyrtim kërkesat e 
shtetasit ***** për përshpejtimin e 

ҫështjeve në të cilat janë apeluar 

vendimi nr. ***** dhe vendimi nr. 
***** i Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë *****. 

 
Çështja administrative nr. ***** 

është regjistruar pranë Gjykatës 

E plotë Nuk ka 

http://www.gjykata.gov.al/
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Administrative të Apelit në datën 

*****  dhe i ka kaluar për 

shqyrtim gjyqtarit relator *****. 

Çështja ende nuk ka një datë 
planifikimi. Pala paditëse, në 

zbatim të Vendimit nr. 78, datë 

30.05.2019 “Për kalendarin e 
shqyrtimit të ҫështjeve në Gjykatën 

e Apelit” të KLGJ, mund t’i 

drejtohet gjyqtarit relatues me 
kërkesë për përshpejtim gjykimi.   

 

30 30.08.2022 Kërkesë për 

informacion 
 

Nuk ka Për nevoja gjyqësore kërkoj të më 

informoni zyrtarisht kur është 
regjistruar ҫështja administrative 

nr. *****, datë regjistrimi *****, 

ardhur nga Gjykata e Shkallës së 
Parë *****. A është bërë 

shqyrtimi i saj dhe nëse po kur, a 

janë bërë komunikimet dhe nëse 

po kopje të tyre dhe të vendimit 

shoqërues nëse ka. Gjithashtu dua 

kopje të njësuar të ankimit që 
është dorëzuar në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë 
*****. 

 

Kërkuesi ka tërhequr në 
Sekretarinë e Gjykatës 

Administrative të Apelit kopje të 

akteve të kërkuara. 
  

E plotë 

 
 

Nuk ka 

31 31.08.2022 Kërkesë për 

informacion 

 

09.09.2022 Institucioni *****, bazuar në një 

ankim të shtetasit *****, kërkon 

informacion lidhur me ҫështjen 
gjyqësore ***** të regjistruar në 

Gjykatën Administrative të Apelit 

si dhe caktimin e një date për 

gjykimin e saj. 

 

Ju bëjmë me dije se pranë 
Gjykatës Administrative të Apelit 

rezulton të jetë regjistruar ҫështja 

me palë ndërgjyqëse *****, objekt 
*****. Pas procedurës së 

rishortimit, ҫështja e mësipërme i 

ka kaluar për gjykim gjyqtarit 
***** dhe aktualisht nuk ka datë 

të planifikuar për gjykim nga ana e 

gjyqtarit relator. 
Shkresa e paraqitur nga ana juaj i 

është bërë me dije gjyqtarit relator. 
 

E plotë Nuk ka 

32 19.09.2022 Kërkesë për 

informacion 

04.10.2022 Bazuar në ligjin 119/2014 për të 

drejtën e informimit Redaksia 

***** kërkon si informacion: 
a) Vendimin për ҫështjen nr. 

***** të regjistruar në datën **** 

në Gjykatën Administrative të 
Apelit; 

b) emrin e gjyqtarit që ka dhënë 

vendimin nëse ҫështja është 
mbyllur, ose e ka në ngarkim 

ҫështjen nëse është akoma e hapur. 

 
Lidhur me kërkesën për vendimin 

e ҫështjes nr. *****, kjo ҫështje 

nuk është gjykuar ende. 
Çështja në fjalë është në ngarkim 

të gjyqtarit ***** dhe ende nuk ka 

E plotë Nuk ka 
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një datë planifikimi. 

 

33 14.10.2022 Kërkesë për 

informacion 

 

14.10.2022 Pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit ndodhet për shqyrtim 

gjyqësor ҫështja nr. *****, me 
datë regjistrimi *****. A mund të 

informohem në lidhje me ankimin 

tim të depozituar pranë Jush si 
është proceduar më tej. 

 

Ju bëjmë me dije se ҫështja 
administrative nr. ***** është 

regjistruar pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit në 
datën*****. Ajo i është nënshtruar 

procedurave të shortit elektronik 

dhe gjyqtar relator është caktuar 
*****.  

Çdo informacion tjetër në lidhje 

me ҫështjen si dhe gjurmimin e 

ecurisë së mëtejshme të saj mund 

t’a gjeni edhe në faqen zyrtare të 

Gjykatës Administrative të Apelit 
(www.gjykata.gov.al ) duke 

përdorur kodet e mëposhtme: Nr. i 
Çështjes: ***** , Kodi i 

anonimizimit: *****. 

 

E plotë Nuk ka 

34 11.11.2022 Kërkesë për 
dokumentacion 

Vendim *****. 

 

11.11.2022 Unë, *****, gazetare e *****, ju 
drejtohem me këtë kërkesë për të 

më vendosur në dispozicion 

Vendimin nr. *****, shoqëria 
*****. 

 

Bashkëngjitur ju dërgojmë 
Vendimin nr. ***** të Gjykatës së 

Apelit Administrativ, VKM nr. 

*****, dt. ***** (i dalë në zbatim 

të vendimit të Gjykatës), si dhe 

printime nga faqja zyrtare e 

Gjykatës ***** lidhur me 
gjykimin e ҫështjes, për shkak të 

heqjes dorë të *****, nga rekursi i 

ushtruar kundër Vendimit nr. 
*****, dt. *****, sipas dëftesës së 

komunikimit nr. 34/1 Prot., datë 

11.11.2022. 
 

E plotë Nuk ka 

35 21.11.2022 Kërkesë për 

informacion 
 

09.12.2022 Pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit ndodhet për shqyrtim 
gjyqësor ҫështja nr. *****, me 

datë regjistrimi *****. Pas 

dërgimit nga ana juaj të kodeve 
përkatëse të saj për gjurmimin 

online të ecurisë së saj, duke 

provuar t’i përdor nuk më shfaqet 
asnjë e dhënë për ҫështjen time. 

Kërkoj të dhëna të regjistruara në 

ҫfarëdo lloj forme e formati në 
lidhje me shqyrtimin gjyqësor të 

ҫështjes së sipërpërmendur. 

 
Ju bëjmë me dije në formën e 

zgjedhur për marrjen e 

informacionit, sikurse shënuar në 
formularin e plotësuar, se problemi 

i hasur e sinjalizuar prej jush është 

zgjidhur me sukses sot, më datë 
*****.  

Për këtë arsye po ju përcjellim 

E deleguar për zgjidhje 

problemi teknik të 
sistemit. 

 

E plotë. 

Nuk ka 

http://www.gjykata.gov.al/
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email-in e dërguar sot, më datë 

*****, ora *****, nga specialisti 

IT, i cili njofton për zgjidhjen e 

problemit nga Kompania që 
garanton mirëmbajtjen e faqes 

zyrtare të Gjykatës Administrative 

të Apelit, ku do të gjeni edhe 
linkun përkatës për gjenerimin e 

raportit të ҫështjes, në të cilën ju 

rezultoni palë ndërgjyqëse, me të 
dhënat e plota, duke përdorur 

kodet e dërguara paraprakisht. 

 
 

36 25.11.2022 Kërkesë për 

informacion 

 

30.11.2022 Kërkoj të informohem: 

a) sa është numri i ҫështjeve të 

ardhura si juridiksion fillestar 
pranë kësaj gjykate në lidhje me 

zbatimin e ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin 

Publik”, për periudhën kohore 

01.05.2021 – 15.11.2022; 

b) sa është numri i ҫështjeve të 
gjykuara nga kjo gjykatë për 

periudhën maj 2021 – nëntor 2022, 
referuar ҫështjeve të cituara në 

pikën a) të kërkesës. 

 
Ju bëjmë me dije se nga 

verifikimet e kryera në sistemin 

ICMIS në Gjykatën 
Administrative të Apelit për 

periudhën kohore 01.05.2021 – 

15.11.2022 rezulton si në vijim: 
a) numri i ҫështjeve të regjistruara 

si juridiksion fillestar, në lidhje me 

zbatimin e ligjit nr. 162, datë 
23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, është 50 

(pesëdhjetë) ҫështje gjyqësore; 
b) numri i ҫështjeve të gjykuara 

nga kjo Gjykatë për periudhën maj 

2021 – nëntor 2022, referuar 
ҫështjeve të cituara në pikën a) të 

përgjigjës, është 22 (njëzet e dy) 

ҫështje gjyqësore. 
 

E plotë Nuk ka 

 

 


