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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022 

Nr. 

Rendor 

Data e kërkesës  Objekti i kërkesës 

 

Data e përgjigjes  Përgjigje  Mënyra e 

përfundimit të 

kërkesës  

Tarifa  

 

01 05.01.2022 Informacion në lidhje me 

ankesat pranë KMD për 

periudhën 2019-2021 

nga individë, institucione 

publike, private dhe 

gjinia  

13.01.2022 Vihet në dispozicion 

Informacion në lidhje me 

ankesat pranë KMD për 

periudhën 2019-2021 nga 

individë, institucione 

publike, private dhe 

gjinia 

Përfunduar  Nuk ka 

02 20.01.2022 Informacion në lidhje me 

femijët e bullizuar në 

shkolla për 5 vitet e 

fundit 

02.02.2022 Vihen në dispozicion 

raportet vjetore të KMD  

dhe sugjerim për tek 

Avokati i Popullit  

Përfunduar  Nuk ka 

03 01.02.2022 Informacion në lidhje me 

ankesat pranë KMD për 

vitin 2021 

02.02.2022 Vihet në dispozicion 

raporti 6-mujor dhe sapo 

të përfundoje raporti 

vjetor i KMD 

Përfunduar  Nuk ka 

04 07.02.2022 Informacion në lidhje me 

statistikat e ankesave 

pranë KMD për vitin 

2021 

07.02.2022 Vihet në dispozicion 

raporti 6-mujor dhe sapo 

të përfundoje raporti 

vjetor i KMD  

Përfunduar  Nuk ka 

05 04.02.2022 Informacion në lidhje me 08.02.2022 Vihet në ispozicion Përfunduar  Nuk ka 
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ankesën e referuar për 

kompetencë nga Avokati 

i Popullit 

informacioni në lidhje 

me ankesën e referuar për 

kompetencë nga Avokati 

i Popullit 

06 07.02.2022 Informacion në lidhje me 

vendimet për ankesat 

ndaj transportit publik 

nga PAK 

18.02.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

me vendimet për ankesat 

ndaj transportit publik 

nga PAK 

Përfunduar  Nuk ka 

07 10.02.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

10.02.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 

08 14.02.2022 Kopje të vendimit 14.02.2022 Vihen në dispozicion 

kopje të vendimit 

Përfunduar  Nuk ka 

09 22.02.2022 Informacion në lidhje me 

zbatimin e vendimit 

22.02.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e vendimit të 

gjobës 

Përfunduar  Nuk ka 

10 04.04.2022 Kopje të Vendimeve 06.04.2022 Vihen në dispozicion 

kopje të vendimeve  

Përfunduar  Nuk ka 

11 08.04.2022 Vendime të gjykatave në 

lidhje me diskriminimin 

27.04.2022 Vihet në dispozicion 

studimi i KMD „Parimi i 

barazisë dhe 

mosdkriminimit, analiza 

e praktikës gjyqësore“ 

Përfunduar  Nuk ka 

12 15.04.2022 Informacion në lidhje me 

vendimin e KMD  

27.04.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

vendimin  

Përfunduar  Nuk ka 

13 15.04.2022 Kërkesë për marrëveshje 

bashkëpunimi 

27.04.2022 Lidhet marreveshje 

mirëkuptimi mes KMD e 

DNJF 

Përfunduar  Nuk ka 

14 29.04.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

16.05.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 
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15 09.05.2022 Kërkesë për marrje të 

dhënash 

11.05.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

me vendimin e KMD 

Përfunduar  Nuk ka 

16 16.05.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

16.05.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 

17 16.05.2022 Informacion në lidhje me 

vendimin e KMD 

17.05.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

vendimin  

Përfunduar  Nuk ka 

18 17.05.2022 Informacion në lidhje me 

mbrojtjen e të drejtave të 

PAK  

17.05.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

me mbrojtjen e të 

drejtave të PAK 

Përfunduar  Nuk ka 

19 20.05.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

16.06.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 

20 20.05.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

20.06.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 

21 23.05.2022 Informacion në lidhje me 

çeshtjen në gjykatë 

01.06.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

me çeshtjen në gjykatë 

Përfunduar  Nuk ka 

22 30.05.2022 Informacion në lidhje me 

zbatimin e vendimit 

02.06.2022 Vihet në dispozicion 

informacioni në lidhje 

me zbatimin e vendimit 

Përfunduar  Nuk ka 

23 01.06.2022 Kopje të Vendimit 03.06.2022 Vihen në dispozicion 

kopje e vendimit 

Përfunduar  Nuk ka 

24 09.06.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

16.06.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 

25 24.06.2022 Kopje e praktikës së 

ankesës 

29.06.2022 Vihet në dispozicion 

kopje e praktikës së 

ankesës 

Përfunduar  Nuk ka 
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