
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

GJYKATA KUSHTETUESE  

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE PËR VITIN 2022 

 

 

 
Nr.  

Rendor  
 

 
Data e 

regjistrimit të 
kërkesës 

 

 
 

Objekti  

 
Data e 

kthimit të 
përgjigjes  

 
 

Përgjigje  

 
Mënyra  e 
përfundimit 
të kërkesës 

 
 

Tarifa  

 
 

1.  
 

 
 

11.01.2022 
 

 
 
Kërkesë për informacion 
për vënien në dispozicion të 
kopjes së Vendimit nr.15, 
datë 03.06.1997. 

 
 

 21.01.2022 
 

 
 

Në vijim të kërkesës suaj 
për informacion, 
bashkëlidhur do të  gjeni 
kopjen e Vendimit nr.15, 
datë 03.06.1997.  
              Vendimi 
  
 

 
    

 
 

E plotë 
 

 
 
Nuk 
ka  

 
 

     2. 

 
 

    20.06.2022 
       

 
 

Kërkesë për informacioni 

me objekt vënien në 

dispozicion të formularëve 

të plotësuar të 

 
 

 28.06.2022 

 
 
Në vijim të kërkesës suaj 
për informacion, ju lutem 
gjeni bashkëlidhur 
formularët e 

 
 

E plotë 

 
 
Nuk 
ka  

https://www.gjk.gov.al/include_php/previewdoc.php?id_kerkesa_vendimi=257&nr_vendim=1


dekriminalizimit të 

zyrtarëve drejtues e të 

punësuar që bëjnë 

deklarimin pranë Gjykatës 

Kushtetuese bazuar në ligjin 

nr. 138/2015. 

 

dekriminalizimit të 
zyrtarëve të kërkuar. 
 
 
   

 
 

3. 

 
 

03.08.2022 

 

Kërkesë për informacion 
për vënien në dispozicion të 
datës së njoftimit dërguar 
Gjykatës së Apelit 
Administrativ në lidhje me 
Vendimin nr.2, datë 
17.02.2022 

 
 

06.09.2022 

 

 Në vijim të kërkesës tuaj 
për informacion, ju bëjmë 
me dije se vendimi nr.2, 
date 17.02.2022 që i 
përket kërkesës së 
paraqitur nga kërkuesja 
Dashmira Zaro, me objekt: 
“Shfuqizimi i vendimit nr. 
2/5/2, datë 17.06.2021 të 
Kolegjit Administrativ të 
Gjykatës të Lartë, si i 
papajtueshëm me 
Kushtetutën e Republikës 
së Shqipërisë. Konstatimi i 
cenimit të së drejtës 
kushtetuese për një proces 
të rregullt ligjor, si rezultat 
i mosgjykimit të çështjes 
nga Gjykata 
Administrative e Apelit 

 
 

E plotë 
 

 
 

Nuk 
ka 



Tiranë brenda një afati të 
arsyeshëm”, i është 
dërguar Gjykatës 
Administrative të Apelit 
Tiranë me shkresën nr. 6 
(D) 2021 Regj.Them., datë 
15.03.2022. 

 

 
 
 

4. 

 
 

13.09.2022 

 

Kërkesë për informacion 
për vënien në dispozicion: 

 

1.Numrin e punëmarrësve 
që kanë përfunduar 
marrëdhëniet e punës për 
shkak të zgjidhjes së 
kontratës së punës për 
periudhën 2017 - 2022;  

 

 2.Numrin e punëmarrësve 
që i janë drejtuar gjykatës 
për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve të 
lindura për shkak të 

 
 

16.09.2022 

 

Në përgjigjë të kërkesës 
suaj të datës 13.09.2022, 
ju informojmë si më 
poshtë: 

1.Për periudhën 2017-
2022, vetëm një 
punëmarrësi i është 
përfunduar marrëdhënia e 
punës për shkak të 
zgjidhjes së kontratës së 
punës nga Gjykata 
Kushtetuese. 

2.Punëmarrësi i është 
drejtuar Gjykatës 
Administrative Tiranë për 

 
 

E plotë 

 
 

Nuk 
ka 



zgjidhjes së kontratës së 
punës;  

 

3.Çfarë vendimi ka marrë 
Gjykata për rastet konkrete 
dhe vënien në dispozicion të 
kopjeve të vendimeve; 

 

4.A ka pasur raste ku 
punëmarrësve ju është 
ofruar zgjidhja e konfliktit 
nëpërmjet ndërmjetësimit 
dhe nëse po sa raste janë 
zgjidhur nëpërmjet kësaj 
procedure. 

 

5.Vlera e dëmshpërblimit 
që i është akorduar 
punëmarrësit/gjyqfituesit 
nga ekzekutimi I vendimeve 
gjyqësore.  

 

 

zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve për 
shkak të zgjidhjes së 
kontratës  së punës. 

3.Gjykata Administrative 
Tiranë, me vendimin nr. 
307, datë 08.02.2021, ka 
vendosur për rrëzimin e 
padisë administrative si të 
pambështetur në prova 
dhe në ligj. 

4.Për rastin e përmendur 
është ofruar 
ndërmjetësimi si mënyrë 
për zgjidhjen e konfliktit 
me punëmarrësin. 

5.Nuk ka pasur 
punëmarrës gjyqfitues 
dhe për rrjedhojë nuk 
është dhënë asnjë 
dëmshpërblim. 

 
 
 

5. 

 
 

23.11.2022 

 

Kërkesë për informacion 
për numrin  e kërkesave të 
shqyrtuara nga Gjykata 

  

Në vijim të emailit tuaj më 
poshtë gjeni  të dhënat 

 
 

E plotë 

 
 

Nuk 
ka 



Kushtetuese për vitin 2021 
dhe vitin 2022 dhe 
përqindjen e çështjeve që 
nuk kanë kaluar për 
shqyrtim në seancë plenare 
nga kolegjet apo Mbledhja e 
Gjyqtarëve. 

 

statistikore për vitet e 
kërkuara. 

Të dhëna statistikore për 
vitin 2021 

Në Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së 
Shqipërisë janë paraqitur 
dhe regjistruar në total 
160 kërkesa. 

Gjykata Kushtetuese ka 
dhëne në total 201 
vendime, nga të cilat 42 
vendime janë 
përfundimtare dhe 159 
janë vendime moskalimi 
të marrë nga kolegjet dhe 
Mbledhja e Gjyqtarëve. 
  
Të dhëna statistikore deri 
në datën 01.12 2022 

Në Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së 
Shqipërisë janë paraqitur 
dhe regjistruar në total 
262 kërkesa. 
Gjykata Kushtetuese ka 
dhëne në total 208 



vendime, nga të cilat 37 
vendime janë 
përfundimtare dhe 171 
janë vendime moskalimi 
të marrë nga kolegjet dhe 
Mbledhja e Gjyqtarëve. 

 

 

 

 

 

  




