REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË
PËR VITIN 2021

Nr.
Rendo
r1
1.

1

Data e
kërkesës2
17.01.2021

Objekti i kërkesës3

Kerkese per informacion i
Informim.al:
Sa eshte numri i vendimeve
per biresim, per femijet qe
ndodhen prane institucioneve
te perkujdesjes sociale publike
dhe private, per vitin 2020?
Sa është numri i vendimeve
për birësim, për fëmijët që
ndodhen pranë institucioneve
të përkujdesjes sociale publike
dhe private, për periudhën e
një viti më parë?

Data e
përgjigjes4
01.02.2021

Përgjigje5

Në vitin 2020 është bërë 1
kërkesë për birësim në Gjykatën
e Rrethit Gjyqësor Korçë, e cila
nuk ka përfunduar akoma dhe
është mbartur në vitin aktual.
Në vitin 2019 janë bërë 2
kërkesë për birësim në Gjykatën
e Rrethit Gjyqësor Korçë,
të cilat kanë përfunduar dhe
janë pranuar nga gjykata.
Në vitin 2020 në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Korçë, është
regjistruar vetëm një çështje ku
prindi jep pëlqimin për birësimin

Mënyra e
përfundimit të
kërkesës6
E plotë

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

Tarifa7

Nuk ka

2.

20.01.2021

Sa është numri i vendimeve
për marrjen e pëlqimit nga
prindërit biologjik për
birësimin e fëmijës?
Sa është numri i kërkesave për
deklarimin e braktisjes nga
institucionet e përkujdesjes
sociale, publike ose private ?
A ndiqet një proçedurë e
caktuar kur prindërit
biologjikë të fëmijës nuk e
shohin fëmijën për një kohë të
gjatë, për shkak se janë në
kushte të vështira ekonomike
dhe jetojnë në një qytet
shumë larg institucionit të
përkujdesjes sociale ku
ndodhet i mituri?
Kërkesë për informim nga G.E,
BIRN Albania:
1. Sa vendime ka dhënë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Korçë lidhur me ushtrimin e
gjuetisë së paligjshme në vitet
2014-2020 (të dhënat i
kërkojmë specifikisht sipas
secilit vit)? Referuar edhe
ligjeve: A. “Për shpalljen e
moratoriumit të gjuetisë në
Republikën e Shqipërisë”; B.
“Për Mbrojtjen e
Biodiversitetit”; C. “Për
mbrojtjen e faunës së egër”;

01.02.2021

e fëmijës së tij, e cila nuk ka
përfunduar akoma dhe është
mbartur në vitin aktual.
Në vitin 2020 në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Korçë, janë
regjistruar 2 çështje ku
institucionet e perkujdesjes
sociale kanë deklaruar braktisjen
e fëmijëve të mitur, nga ku për
një nga këto 2 çështjeve ka
përfunduar gjykimi dhe një
çështje është akoma në proces
në vitin aktual.
Në të gjitha rastet ky fakt merret
parasysh si nga institucionet e
përkujdesjes sociale si dhe nga
gjykata (gjyqtari) qe ka ne
shqyrtim ceshtjen.
Per periudhen 2014 - 2020
E Plotë
prane Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Korce nuk ka pasur
ceshtje te regjisturara me kete
objekt.
GJUETI E PALIGJSHME
NENI 280 i K.P
2014 0
4
2015 0
2
2016 0
2
2017 0
2
2018 0
3
2019 0
5
2020 0
2

Nuk ka

3.

10.02.2021

D. “Për zonat e mbrojtura”; E.
“Për përcaktimin e rregullave
dhe të procedurave për
tregtimin ndërkombëtar të
llojeve të rrezikuara të faunës
dhe florës së egër”; F. “Për
mbrojtjen e mjedisit detar nga
ndotja dhe dëmtimi”; G. “Për
mbrojtjen e liqeneve
ndërkufitare”; H. Listës së
kuqe e florës dhe faunës së
Shqipërisë 20.11.2013?
2. Bashkëlidhni vendimet nëse
ka për rastet që i referohen
ligjeve të specifikuara më lart;
3. Sa vendime ka dhënë
Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Korçë në vitet 2014-2020
referuar nenit 280 të Kodit
Penal? (lutemi të referoni
rastet e gjuetisë së paligjshme
me sa mund të identifikohen
dhe jo ato kur armët për
shembull i janë gjetur
personave që trafikonin lëndë
narkotike, etj.) 4. Bashkëlidhni
vendimet.
Kërkesë e B.I për
dokumentacion vënie në
dispozicion të vendimeve të
gjykatës Korçë që ka gjykuar e
dënuar autorët e vrasjeve apo

TOTALI 0

20

*Shenim 20 ceshtjet e
mesiperme nuk i referohen
rasteve te gjuetise se paligjshme
por ato i perkasin rasteve kur
armet e gjahut jane perdorur ne
vepra te tjera si : dhune ne
familje etj.

12.02.2021

Vënë në dispozicion vendimet e
kërkuara të anonimizuara

E kufizuar

Nuk ka

4.

12.02.2021

5.

06.04.2021

6.

07.05.2021

aksidenteve të punonjesve të
policise në Qarkun e Korcës.
Kërkesë për informacion ne
lidhje me ecurine e procesit
per dy persona te proceduar
per vepren penale “Dhenie
ndihme per kalim te
paligjshem te kufirit”
Kërkesë për informacion e
Dh.Ç – Top Channel, lidhur me
rastet e gjykuara te
aksidenteve ne pune dhe
proceset e demshperblimit
per to.
Sa ceshtje jane paraqitur per
gjykim per periudhen 20202021.
Sa jane gjykuar prej tyre, sa
jane ne proces dhe sa jane
pushuar.
Kërkesë për informacion e D.Z
– TV Klan, lidhur me:
1. Sa çështje janë referuar nga
Prokuroria e Korçës pêr
periudhën kohore prill 2020prill 2021 për veprën penale,
dhënie ndihme pêr kalim të
paligjshëm të kufirit?
2. Në rastet kur gjykata ka
dhênë vendim,cilat kanê qenë
llojet dhe marzhet e dênimit
për personat e akuzuar pêr
kêtë vepêr penale?

17.02.2021

Vënë në dispozicion vendimi i
kërkuar të anonimizuar

E kufizuar

Nuk ka

19.04.2021

Vënë në dispozicion
informacioni

E plotë

Nuk ka

19.05.2021

Vënë në dispozicion
informacioni

E plotë

Nuk ka

7.

08.09.2021

8.

11.10.2021

3. A ka pasur raste kur gjykata
ka pushuar çështjen,ka
shpallur pafajësi dhe nëse po,
me çfare arsyetimi?
4.A ka pasur raste kur
personat e proçeduar pêr kêtë
vepêr penale tê kenë vepruar
si grup i strukturuar kriminal?
Nëse po,pêr cilat raste bëhet
fjalë?
5. Si po proçedon gjykata, nê
kushtet kur dhënia e ndihmês
pêr kalimin e kufirit për
emigrantêt që vijnë nga
vendet e Lindjes,të cilët e
përdorin territorin tonê
tranzit,po kthehet në fenomen
shqetêsues?
Kërkesë për kopje të vendimit
nr 874 kunder shtetasit P.L

Kërkese për informacion e
Dh.C – Top Channel mbi 1. Sa
çështje janë referuar nga
Prokuroria e Korçës pêr
periudhën kohore Janar 2021shtator 2021 për veprën
penale, prerje e paligjshme e
pyjeve?

15.09.2021

15.10.2021

Informuar zyrtarisht se referuar
sistemit informatik te
menaxhimit te ceshtjeve
gjyqesore nuk rezulton vendim
per shtetasin P.L dhe se vendimi
Nr 874 i vitit 2012 i perket nje
shtetasi tjeter.
1. Per vitin 2020 jane regjistruar
prane Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Korce 2 ceshtje.
Per periudhen Janar - Shtator
2021 jane regjistruar 2 ceshtje,
nga e cila nje eshte perfunduar
ndersa tjetra eshte duke u
gjykuar.

E plotë

Nuk ka

E plotë

Nuk ka

Nese eshte e mundur ne sa
raste kemi te bejme me Zonat
e Mbrojtura?
2. Në rastet kur gjykata ka
dhênë vendim,cilat kanê qenë
llojet dhe marzhet e dênimit
për personat e akuzuar pêr
kêtë vepêr penale?
3. A ka pasur raste kur gjykata
ka pushuar çështjen,ka
shpallur pafajësi dhe nëse po,
sa raste dhe me çfare
arsyetimi?
4.A ka pasur raste kur
personat e proçeduar pêr kêtë
vepêr penale tê kenë qene
punonjes te institucioneve?
Cfare vendimesh jane mare
per ta?
5. Si po proçedon gjykata, nê
kushtet kur prerja e pyjeve
vazhdon te jete nje fenomen
shqetêsues?

2. Ne te 3 ceshtjet e
perfunduara per kete periudhe
Gjykata ka disponuar me vendim
denimi per 3 te pandehur te
cilet jane denuar me gjobe
3. Jo nuk ka patur
4. Jo nuk ka patur
5. Per cdo rast Gjykata disponon
me vendim sipas kerkeses se
organit procedues.

