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Detaje të çështjes civile Nr. 14897
Gjykata e shkallës së parë

Çështje të ngjashme
Çështja Nr: 13035
Çështja Nr: 11955

Nr. i Çështjes:

14897

Çështja Nr: 11691

Dt. e regjistrimit:

18.07.2012

Çështja Nr: 11325

Paditesit:

Ismail Kadare

Çështja Nr: 11059

Te paditurit:

Nexhmije Hoxha

Lloji i Çështjes:

Padi te Tjera(Çështje Tregtare)

më shumë
Ngarkesa e gjyqtarit
Bledar Abdullai

Baza Ligjore:

Kliko ketu

Objekti:

Rifitimi i te drejtes se autorit mbi vepren artistike Doreshkrimi
origjinal i librit Dimri i Vetmise se Madhe rikthimi i doreshkrimit
origjinale te vepres Dimri i Vetmise se Madhe ne posedim te z.
Ismail Kadare marrja e mases se sigurimit te padise duke
urdheruar inventarizimin dhe sekuestrimin e doreshkrimit
origjinal te vepres Dimri i Vetmise se Madhe mbajtur ne
menyre te paligjshme nga e paditura Nexhmije Hoxha dhe
lenia perkohesisht ne ruajtje prane nje institucioni te pavarur
Shpërndarja mujore (totali dhe
te percaktuar nga gjykata deri ne zgjidhjen perfundmirare te
"Padi te Tjera(Çështje
ceshtjes
Tregtare)" ) e ngarkesës për
Gjykim
vitin 2012. (Janar, Shkurt, Mars,
Bledar Abdullai
Prill, Maj, Qershor, Korrik).
më shumë

Kërkesa penale
Kërkesa me të dëmtuar
Arkivi
Evidencat statistikore

Statusi i dosjes:
Gjyqtari:

Kohëzgjatja e çështjes

Ngarkesa e çështjeve
Padi te Tjera(Çështje
Tregtare)

Kohëzgjatja e çështjes e krahasuar me kohëzgjatjen mesatare të çështjeve me të
njëjtin objekt . Për vitin aktual mesatarja është llogaritur me të dhënat e vitit
paraardhës, dhe nqse nuk ka të dhëna ne vitin e mëparshëm për këtë lloj çështje
atëherë mesatarja llogaritet me të dhënat e të njëjtit vit.

Shpërndarja mujore e çështjeve
të të njëjtit lloj në vitin 2012.
(Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj,
Qershor, Korrik).
më shumë

© Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë 2001. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

1 di 1

19/07/12 12:04

