
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

 

Nr. 

Rendor  

Data e 

regjistrimit 

të kërkesës  

Objekti Data e 

kthimit të 

përgjigjes  

Statusi i   

kërkesës  

Tarifa  

 

1. 1.2.2019 

 

Informacion në lidhje me 

kallëzimet e KPK-së ndaj 

subjekteve të rivlerësimit, 

në organet kompetente. 

6.2.2019 Përfunduar  Nuk ka  

2. 5.2.2019 Informacion në lidhje me 

Komisionerët 

zëvendësues të KPK-së.  

6.2.2019 Përfunduar Nuk ka 

3. 18.3.2019 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të CV-ve të 

plota për 12 Komisionerët 

e KPK-së.  

27.3.2019 Përfunduar Nuk ka  

4. 2.4.2019 Kërkesë për informacion 

në lidhje me numrin e 

vendimeve të KPK-së, si 

dhe informacion nëse 

KPK-ja do të kërkojë 

hetim nga organet e tjera 

për subjektet që janë 

shkarkuar, pasi nuk kanë 

justifikuar pasurinë. 

12.4.2019 Përfunduar Nuk ka 

5. 15.5.2019 Kërkesë për informacion 

nga ana e një subjekti 

rivlerësimi, në lidhje me 

tërheqjen e 

dokumentacionit.  

16.5.2019 Përfunduar  Nuk ka 

6. 11.7.2019 Kërkesë për informacion 

mbi datën e mbajtjes së  

seancave dëgjimore për 

subjektet  e rivlerësimit, z. 

O.Ç., z. B.H., z. A.M., 

znj. A.J., z. A.D., znj. 

12.7.2019 Pëfunduar Nuk ka  



D.M., znj. D.M., znj. 

E.K., znj. E.I., znj. E.XH., 

z. E.B., z. N.T., z. M.S.  

Po ashtu, kërkesë për 

informacion nëse 

kandidatët për SPAK po 

trajtohen me përparësi 

nga KPK-ja. 

7. 4.7.2019 Kërkesë për informacion 

në lidhje me numrin e 

vendimeve për shkarkim 

nga detyra të subjekteve 

të rivlerësimit që ka dhënë 

KPK-ja. Sa raste ka 

referuar KPK-ja në 

prokurori? Si dhe, a e ka 

ankimuar KPK-ja 

vendimin e prokurorisë 

për subjektin e 

rivlerësimit, z. B.I.? 

17.7.2019 Pëfunduar Nuk ka 

8. 1.8.2019 Kërkesë për kopje të 

opinioneve të paraqitura 

nga anëtarët e ONM-s, 

lidhur me vendimet e 

dhëna për të gjithë 

subjektet e rivlerësuara. 

1.8.2019 Përfunduar  Nuk ka  

9. 2.8.2019 Kërkesë për informacion 

në lidhje me 

marrëdhënien e 

bashkëpunimit mes KPK-

së dhe ILDKPKI-së. 

6.9.2019 Përfunduar Nuk ka  

10. 25.9.2019 Kërkesë për informacion 

në lidhje me ankesat ndaj 

një Komisioneri në 

Komisionin e Pavarur të 

Kualifikimit.  

26.9.2019 Përfunduar Nuk ka  

11. 4.11.2019  Kërkesë për vënie në 

dispozicion të të dhënave 

për subjektet e 

13.11.2019 Përfundim Nuk ka 



rivlerësimit që kanë 

kërkuar përjashtim të 

trupit gjykues. Në sa raste 

është pranuar, cilat kanë 

qenë shkaqet? Sa është 

koha mesatare që i është 

dashur KPK-së për 

zhvillimin e seancës 

tjetër, si dhe për cilin 

subjekt kjo kohë ka qenë 

më e gjatë dhe për cilin 

më e shkurtër? 

12. 8.11.2019 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të raportit të 

ILDKPKI-së, kopje të 

raportit të DSIK-së, si dhe 

kopje të 

raportit/rezultateve të 

hetimit të KPK-së mbi 

subjektin e rivlerësimit 

J.Q. 

21.11.2019 Përfunduar Nuk ka  

13. 18.11.2019 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të gjetjeve të 

paraqitura nga vëzhguesi 

ndërkombëtar me 

shkresën e datës 

20.12.2018, kopje të 

raportit të DSIK-së, si dhe 

kopje të 

raportit/rezultateve të 

hetimit të KPK-së për 

kriterin e pasurisë për 

subjektin e rivlerësimit 

M.XH. 

26.11.2019 Përfunduar Nuk ka  

14.  7.1.2020 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të kërkesave 

të subjekteve të 

rivlerësimit për 

përjashtimin e anëtarëve 

të trupave gjykuese për 

periudhën 2018 ‒ 2019, 

20.1.2020 Përfunduar Nuk ka  



për zbatimin e nenit 54, të 

ligjit nr. 84/2016. 

Informacion mbi numrin e 

bashkëpunëtorëve të 

drejtësisë. 

 

15. 8.1.2020 Kërkesë për informacion 

në lidhje me dorëheqjen e 

subjektit të rivlerësimit 

E.K., mbi procedurat që 

ka ndjekur KPK-ja për 

informimin e subjektit 

dhe vendimin ndaj saj, si 

dhe mbi  çështjen a do të 

mbajë Komisioni seancë 

dëgjimore për këtë 

subjekt. 

21.1.2020 Përfunduar  Nuk ka  

 

 


