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PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË 

FIER 

 

 

 

RAPORT  VJETOR 2019 

 

 

I nderuar  Z. Prokuror I  Përgjithshëm, 

 

 

 

Në përmbushje të nenit 50 i ligjit nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë së 

Republikës së Shqipërisë” dhe Urdhërit të Prokurorit të Përgjithshëm nr. 163, datë 24.01.2020, 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, i paraqet Prokurorit të Përgjithshëm, Raportin 

Vjetor mbi ecurinë e punës në këtë prokurori për vitin 2019. 

Nëpërmjet këtij raporti do të pasqyrohet informacion i detajuar në lidhje me zbatimin e Rezolutës 

"Per vlerësimin e veprimtarisë së organit të prokurorisë për vitin 2018” miratuar me datë 

20.06.2019 nga Kuvendi i Shqipërisë, Rekomandimeve Prioritare "Në luftën kundër kriminalitetit  

për vitin 2019", të Këshillit të Ministrave Nr.296, datë 10.05.2019, zbatimin e Udhëzimeve të 

Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm, si edhe mënyrën e veprimit te Drejtuesit të Prokurorisë 

në zbatim të tyre, veprimtarinë e prokurorisë ne kuadër të zbatimit të Kodit të Drejtësisë Penale për 

të Mitur si edhe zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit. 

Gjatë vitit 2019 Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Fier, kanë ushtruar funksionet e tyre në respektim të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, ligjeve proceduriale dhe ligjeve materiale në fuqi, akteve të tjera ligjore dhe nënligjore, 

me qëllim respektimin e  procesit të rregullt ligjor dhe të Drejtat e  Njeriut. 

Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore janë ndihmuar në punën e tyre nga punonjësit e 

administratës së Prokurorisë Fier, në respektim të Kodit të Etikës, si dhe në zbatim të Udhëzimeve 

të Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm, duke treguar më shumë profesionalizëm dhe efikasitet 

në ushtrimin e funksioneve të tyre. 
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Funksionet e prokurorit për vitin 2019, kanë vazhduar të ushtrohen duke u fokusuar dhe respektuar 

“pavarësinë e brendshme të çdo prokurori për hetimin dhe ndjekjen penale”. Nga ana e Drejtuesit të 

Prokurorisë  janë nxjerrë Udhëzime të Përgjithshme në kuadër të zbatimit të ligjit, apo zbatimit të 

Udhëzimeve të Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm, me qëllim unfikimin e praktikave ligjore 

të ndryshme, por pa cenuar në asnjë rast “pavarësinë e prokurorit të cështjes”.  Gjithë  prokurorët 

janë fokusuar  në kryejen e funksionit  në ushtrimin e ndjekjes penale dhe për të rikthyer besimin e 

publikut te drejtësia, ku forca e ligjit vlen për të gjithë në mënyrë të barabartë, në përmbushje dhe 

respekt të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

Në punën e përditshme prokurorët kanë  aplikuar institutet e reja, të parashikuara në Kodin e 

Procedurës Penale, si më shpesh gjykimi i drejtpërdrejtë dhe më pak  urdhëri penal, gjykimi me 

marrëveshje, etj. Gjithë trupa e prokurorëve ka bërë  perpjekje për një përfaqësim sa më cilësor në 

këto gjykime. Në lidhje me aplikimin e gjykimit me marrëveshje, si dhe të urdhërit penal, rastet e 

aplikimit nuk kanë qenë në nivelin e pritshëm, por në gjithë rastet e paraqitura në gjykatë janë 

pranuar nga ana e Gjykates të Shkallës së Parë Fier. 

Si drejtues I kam kushtuar vëmendje të veçantë respektimit të Kodit të Etikës nga çdo prokuror  

gjatë ushtrimit të funksionit. Kam mbikqyrur jo vetëm paraqitjen në seancë gjyqësore, në datën dhe 

orën e caktuar, por dhe mënyrën e komunikimit me trupin gjykues dhe palët në proces, paraqitjen e 

jashtme dinjitoze, respektimin e disiplinës në punë, garantimit e të drejtave të viktimës së veprës 

penale, kthimit përgjigje cdo qytetari apo të treti që ka kërkuar informacion, ku për realizimin e 

pritshmërive falenderoj të gjithë kolegët. 

Në funksion të përmbushjes së detyrave, rol të rëndësishëm luan dhe administrata e prokurorisë e 

cila bën të mundur përgatitjen e materialeve dhe praktikave të dosjeve për në gjykatë, si dhe 

përmbush një sërë detyrash të tjera që lidhen me punën e prokurorit, cfarë ka mundësuar realizimin 

dhe përmbushjen në kohë të detyrave të prokurorisë . 

Qëllimi kryesor i analizës vjetore të punës, është që të evidentojë të gjitha momentet  pozitive dhe  

problematikat  në punën e Prokurorisë Fier për vitin që kaloi,   në mënyrë që në vitin në vazhdim të 

përmirësohen këto tregues, duke synuar për rezultate edhe më të mira.  

Ngarkesa që kanë përballuar në punë për këtë vit, treguesit e shënuar në të gjitha drejtimet, lidhur 

me ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimin në gjykim, vënien në ekzekutim të vendimeve 

gjyqësore, mbikqyrjen e ekzekutimit të vendimeve penale, si dhe ushtrimin e detyrave te tjera të 

ngarkuara me ligj, janë treguas për punë me ndenjë përgjegjësie, nga të gjithë prokurorët, oficerët e 

policisë gjyqësore dhe administrata e kësaj prokurorie.  Rritja e cilësisë së hetimit, shkurtimi i 

afateve hetimore, zbatimi i instituteve te reja proceduriale të së drejtës, unifikimi  i praktikave, për 

cështje që nga pikëpamja e kualifikimit ligjor kanë gjetur zgjidhje të ndryshme në praktikën 

gjyqësore etj, na bëjnë që të synojmë përmirësimin e këtyre treguesve në vitin në vazhdim. 

Në vijim paraqesim treguesit e punës për vitin 2019: 
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PËRMBAJTJA E RAPORTIT VJETOR 

 

I. DREJTIMET DHE PËRPARËSITE NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT: 

 

 Respektimi i të drejtave të njeriut; 

 Të miturit dhe grupet vulnerabel, si të pandehur dhe viktima. 

 Bashkëpunimi ndërinstitucional. 

 Bashkëpunimin ndërkombëtar. 

 Përdorimin e metodave speciale hetimore dhe hetimet proaktive. 

 Informacion mbi zbatimin e Udhëzimeve të Përgjithshme të Prokurorit të 

Përgjithshëm. 

 Informacion mbi zbatimin e rezolutes së Kuvendit dhe Planit të Veprimit në zbatim të 

saj. 

 Informacion mbi zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave dhe udhëzimeve 

të Prokurorit të Përgjithshëm të nxjerra në bazë të tyre. 

 Informacion statistikor mbi çështjet penale që lidhen me proçesin e verifikimit të 

Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike. 

 Të dhënat për temat dhe numrin e trajnimeve të prokurorëve dhe oficerëve të policisë 

gjyqësore apo të përbashkëta me Policinë e Shtetit. 

 Problematikat e hasura. 

 

II. ANALIZA E TREGUESVE TË KRIMINALITETIT DHE PUNËS SË 

PROKURORISË: 

 

 Volumi i punës në hetim.  

 Të dhëna ne lidhje me njoftimet për veprat penale. 

 Treguesit kryesor të punës së prokurorisë. 

 Të dhëna në lidhje me masat e sigurimit. 

 Çështje të përfaqësuara në gjykatë. 

 Treguesit e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 

 Kriminaliteti sipas shtrirjes territoriale të njësive administrative në kompetencë të 

prokurorisë. 

 Kriminaliteti sipas peshës/përhapjes së veprave penale dhe tendencave të tyre dhe 

kriminaliteti sipas strukturës së Kodit Penal (krime – kundërvajtje). 
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III. TREGUESIT STATISTIKORE 2 VJEÇAR TË VEPRAVE PENALE SIPAS 

STRUKTURËS SË KODIT PENAL: 

 

IV. ANALIZA E TREGUESVE TË EFEKTIVITETIT TË PUNËS SË 

PROKURORISË: 

 Treguesi i efektivitetit në gjykimin dhe në dënimin e të pandehurve. 

 Të dhëna për gjykimet e posaçme.  

 Të dhëna mbi llojet dhe masat e dënimeve. 

 Të dhëna sociale dhe demografike për të pandehurit. 

 Të dhëna për të pandehurit e mitur. 

 

V. TË DHËNA LIDHUR ME MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME 

AUTORITETET E HUAJA: 

 

 Ekstradime. 

 Letërporositë. 

 Njohjet e vendimeve penale. 

 Transferimet e procedimeve penale. 

 Transferimet e personave të dënuar. 

 Shpalljet në kërkim ndërkombëtar dhe heqjet nga kërkimi. 

 

VI. TË DHËNA PËR NGARKESËN E PUNËS: 

 

VII. INFORMACION MBI ADMINISTRIMIN E PROKURORISË: 

 

 Zbatimi i buxhetit, marrëdhëniet me median dhe publikun, etj. 

 

VIII. DREJTIMET DHE PËRPARËSITË NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT 

PËR VITIN 2019 DHE REKOMANDIME. 
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I. DREJTIMET DHE PËRPARËSITË NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT  

PËR  VITIN  2019 

 

 RESPEKTIMI  I TË DREJTAVE TË NJERIUT 

 

Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier 

gjatë vitit 2019 i kanë ushtruar funksionet e tyre duke i kushtuar rëndësi të veçantë garantimit dhe 

respektimit të të drejtave themelore të njeriut, duke respektuar parimet e proçedimit të drejtë, të 

barabartë e të rregullt ligjor, në mbrojtje të të drejtave, interesave dhe lirive të ligjshme të viktimave 

dhe dëshmitarëve, ashtu edhe të të dyshuarve, personave nën hetim, të pandehurve dhe të dënuarve.  

Kodi i procedurës penale i ka dhënë statusin e subjektit të proçedimit penal viktimës së veprës 

penale. Në këtë aspekt respektimi i të drejtave të viktimave të krimit në përgjithësi, dhunës në 

familje, dhunës seksuale, ndihma ndaj personave me aftësi të kufizuara kur janë pjesëmarrës në 

proçedim, etj, kërkojnë angazhim dhe rritje të profesionalizimit të prokurorëve dhe oficerëve të 

policisë gjyqësore që merren me çështje penale të kësaj natyre. 

Prokurori, Oficeri i Policisë Gjyqësore dhe personeli i prokurorisë kanë mbajtur në vëmendje 

veçanërisht nevojën për privatësi të viktimave dhe dëshmitarëve veçanerisht në çështjet penale me 

të mitur. 

Gjatë veprimtarisë së përditshme prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore kanë vepruar në 

përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqiperisë, Konventën për të Drejtat Themelore të 

Njeriut, si dhe ligje të tjera që garantojnë këto të drejta.  

Gjatë vitit 2019 nuk ka patur, nuk janë evidentuar raste të shkeljes apo cënimit të këtyre të drejtave.  

Gjatë të gjithave fazave të proçesit penal janë respektuar të gjitha detyrimet proçeduriale dhe ato që 

kanë lidhje me të drejtat e njeriut. Nuk ka patur zgjatje të pajustifikuara  të hetimit. Janë respektuar 

dispozitat proçeduriale që parashikojnë të drejtat e palëve në proçesin penal. Janë marrë në shqyrtim 

dhe janë vlerësuar kërkesat apo memot e bëra me shkrim që palët kanë paraqitur gjatë hetimit 

paraprak. 

Për Prokurorinë Fier gjatë vitit 2019 nuk ka patur raste pretendimi për diskriminim si dhe nuk ka 

patur ndonjë Rekomandim të bërë nga Avokati i Popullit për vitin 2019. Gjatë ushtrimit të 

funksioneve për vitin 2019 Prokuroria Fier ka përmbushur detyrimin ligjor dukedhënë në kohë 

informacion për sa është kërkuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, si dhe cdo institucion tjetër 

apo person i tretë i interesuar. 
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 TË MITURIT DHE GRUPET VULNERABËL, SI TË PANDEHUR DHE 

VIKTIMA 

 

Në zbatim të ligjit nr.37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”, në Prokurorinë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Fier funksionon Seksioni i Hetimit të Çështjeve Penale me të Mitur, I 

përbërë nga 2 prokurorë dhe 1 oficer i policisë gjyqësore. 

Çështjet penale që kanë të bëjnë me të miturit në konflikt me ligjin, me të miturit viktima dhe/ose 

dëshmitarë të veprave penale, ndiqen nga prokurorët e këtij seksioni.  Çdo veprim proçedural i kryer 

në lidhje me të miturin në konflikt me ligjin, si dhe marrja në pyetje e të miturit viktimë ose 

dëshmitar është bërë në prani të mbrojtësit, përfaqësuesit ligjor dhe psikologut. Prokuroria Fier nuk 

ka në strukturën e saj psikolog. 

Në zbatim të rekomandimeve prioritare të KM, Rezolutës të Kuvendit, në qershor  është krijuar  

Sektori i  Asistencës ndaj subjekteve me status të posaçëm  i përbërë nga një koordinator viktimash. 

Në këtë Prokurori është përzgjedhur koordinatori Eni Begaj, e cila ushtron funksionet e veta në një 

ambient të veçantë dhe të arreduar posaçërisht për pritjen e viktimave të veprave penale, në veçanti 

të të miturve. 

Nga Prokuroria Fier i është kushtuar rëndësi specializimit të prokurorëve dhe oficerit të policisë 

gjyqësore që administrojnë dhe asistojnë proçesin  e drejtësisë penale   për të mitur , duke 

mundësuar pjesëmarrjen e tyre në çdo trajtim të organizuar në lidhje me cështjet me të mitur. 

Në Gjykatën e Shkallës së Parë Fier prej muajit Korrit 2019 është krijuar seksioni për të mitur. 

Në  lidhje me të dhënat për të miturit në konflikt me ligjin dhe viktima, ju informojmë se, gjatë vitit 

2019  janë  rregjistruar gjithsej 38-proçedime penale me të mitur në konflikt me ligjin dhe 

viktima/dëshmitarë të mitur, nga të cilat: 

 11 proçedime me autorë të mitur persona në konflikt me ligjin: 

1 proçedim penal, neni 290/1- (1autor i mitur), 

1 proçedim penal, neni 290/2- (1autor i mitur), 

7 proçedim penal, neni 291- (7 autorë të mitur ), 

1 proçedim penal, neni 79/1-a(autor i mitur +  viktimë e mitur ), 

1 proçedim penal, neni 79/c- ( 1autor i mitur + 1 viktimë  e mitur), 

 27 proçedime – me viktimë /deshmitarë të mitur. 

16 proçedime penale, nenin 130/a/4- (7 viktima të mitur) , 

2 proçedime penale, nenin124/1- (3 viktima të mitur), 
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1 proçedim penal, neni 124/b-1- (1 viktimë e mitur), 

1 proçedim penal, neni 79-(1viktimë e mitur), 

5 proçedime penale, neni 130/a/1- (5 dëshmitar të mitur), 

1 proçedim penal, neni 274- (1dëshmitar i mitur), 

1 proçedim penal, neni 121/a-1-( 1 dëshmitar i mitur ). 

 Në lidhje me 11 proçedimet penale me të pandehur të mitur nga të cilat ka: 

9 proçedime penale të cilat janë me autor të mitur të pandehur për veprat : 

7  proçedime penale, neni 291- ( 7 pandehur, 7 gjinia mashkull), 

1  proçedim penal, neni 290/1 - ( 1 pandehur , gjinia mashkull), 

1 proçedim penal, neni 134/1- ( 1 pandehur, gjinia femër ). 

2 proçedime penale të cilat janë me autor të mitur të pandehur për vepra të renda: 

1 proçedim ardhur për kompetence lëndore në fazën e gjykimit nga Gjykata e shkallës së parë 

Vlorë,  neni 79/1-a i K.Penal ( me 1 autor të mitur dhe 1 viktimë të mitur, gjinia mashkull)  

1 proçedim ardhur për kompetenë nga Prokuroria për  Krimet të Rënda Tiranë, neni 79/1-c i K.Penal  

( 1 pandehur, dhe  1 viktimë,  të mitur,  gjinia mashkull) 

 

Nga këto proçedime penale rezultojnë  në gjykim: 

- 4 proçedime dërguar me kërkesë për gjykim me (4 pandehur të mitur), janë në 

gjykim. 

- Nga këto një proçedim kthyer nga gjykata prokurorit të çështjes (1 pandehur të 

mitur) me qëllim aplikimin e masës alternative të shmangies. 

- çështje ka pëfunduar gjykimi (2 pandehur të mitur) neni 291 i Kodit Penal, dënuar 

me burgim dhe aplikim dënim alternativ neni 59 i Kodit Penal. 

- 1-çeshtje me të pandehur të mitur ndodhet për gjykim (ardhur për kompetencë 

lëndore në fazën e gjykimit nga Gjykata e shkallës së parë Vlorë,  neni 79/1-a i K.Penal ( me 

autor të mitur dhe viktimë të mitur, gjinia  mashkull)  

            Ndodhen në hetim paraprak proçedime penale me të mitur: 

- proçedime me të mitur në konflikt me ligjin ( 3 autor i mitur ).  

- 1 proçedim ( ardhur nga Krimet e Rënda Tiranë, neni 79/1-a K.Penal, i mituri në 

konflikt me ligjin është nën moshën për përgjegjësi penale dtl.26.11.2008). 
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Proçedimet penale me të mitur në konflikt me ligjin, viktimë /dëshmitarë të mitur për vitin 2019 

janë 38 gjithsej: ku përfshihen 11 proçedime me të mitur në konflikt me ligjin dhe të tjerat me 

viktimë /dëshmitarë të mitur. 

Janë derguar për gjykim gjithsej; 

- 20 proçedime penale dërguar për gjykim, 

- proçedime penale pushuar, 

- proçedime penale gjykuar, 

- 13 proçedime penale hetim. 

Për sa i përket masave alternative të shmangies, për të miturit në konflikt me ligjin në Prokurorinë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, nuk është aplikuar në asnjë rast gjithashtu nuk rezultojnë 

çështje të pushuara për të cilat të jëtë zbatuar instituti i shmangies. 

Në zbatim të rekomandimeve prioritare të KM, Rezolutës të Kuvendit, në Qershor është krijuar 

Sektorit i Asistences ndaj subjekteve me status të posaçëm i përbërë nga një koordinator viktimash. 

Në këtë Prokurori është përzgjedhur koordinatori Eni Begaj, e cila ushtron funksionet e veta në një 

ambient të veçantë dhe të arreduar posaçerisht për pritjen e viktimave të veprave penale, në veçanti 

të të miturve. 

Nga të dhënat statistikore ka rezultuar se vepra penale e kryer më shpesh nga të miturit në konflikt 

me ligjin është “Drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt”pa leje drejtimi. Në të gjitha rastet të 

miturit në konflikt me ligjin janë hetuar në gjendje të lirë dhe janë dënuar me dënime alternative. 

Konstatojmë se prokurorët që janë të caktuar me hetimin e të miturve nuk kanë aplikuar në asnjë 

rast masat alternative të parashikuara në nenet 56, 57,58 dhe 62 të Kodit të Drejtësisë Për të mitur. 

Kjo për shkak të problematikave të shfaqura në lidhje me institucionin ku duhet të kryhet “Raporti  i  

vlerësimit individual”  për të miturin në konflikt me ligjin një akt i domodoshëm për aplikimin e 

masave alternative të sipërcituara, nëse duhet të kryhet nga ekspertë të  liçensuar nga Ministria e 

Drejtësisë, Zyra e Shërbimit te Mbrojtjes për fëmijëvë pranë organeve të pushtetit vendor, Zyra e 

Shërbimit të Provës, ose Koordinatori pranë Prokurorisë. Në përfundim, zbatimi i alterantivave të 

dënimit të parashikuara në Kodin e  Drejtësisë Për të Mitur, mbetet prioritet në punën e prokurorëve 

të seksionit për të mitur, për vitin 2020. E rendësishme është që trajnimet me tema per Kodin e 

Drejtësisë për të Mitur duhet të jenë të vazhdueshme. 

 

 

 BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL. 

 

Objektivi kryesor i punës së prokurorisë mbetet rritja e efektivitetit të hetimit dhe vënia përpara 

përgjegjësisë penale e personave që shkelin ligjin. Përmbushja e këtij objektivi varet edhe nga 

bashkëpunimi me institucionet dhe strukturat e tjera ligjzbatuese. 
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Në luftën kundër kriminalitetit bashkëpunimi dhe koordinimi është thelbësor në ngritjen e një 

çështje penale. Për këtë arsye forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional edhe gjatë vitit 2019 për 

Prokurorinë Fier ka qënë prioritar. 

Përgjatë gjithë vitit 2019, janë realizuar takime të përbashkëta, janë shkëmbyer informacione,  janë 

mbajtur raporte korrekte me institucione dhe struktura ligjzbatuese, me të cilat lidhet ngushtë puna e 

prokurorise, në zbatim të ligjit proçedural penal dhe ligjit organik për prokurorinë.  

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës se Parë Fier, gjatë vitit 2019, ka patur kryesisht 

marrëdhënie, por jo vetëm, me: 

 Prokurorinë e Përgjithshme, me të gjitha drejtoritë e organizuara pranë 

Prokurorisë Përgjithshme; 

 Strukturat e Policisë së Shtetit, Drejtorinë Vendore të Policisë Fier dhe 

Komisiariatet që ushtrojnë funksionet në territorin ku shtrin kompetencat 

Prokuroria Fier, si dhe Stacionet e Policive; 

 Me të gjitha institucionet e tjera që kanë organizuar shërbime të policisë gjyqësore, 

dhe kanë referuar materiale hetimore në Prokurorinë Fier; 

 Me Gjykatën e Shkallës së Parë Fier, për fazën që lidhet me kërkimet e bëra gjatë 

hetimit paraprak, në seancë paraprake, me përfaqësimin e akuzës në gjykim, 

kërkesat në fazën e ekzekutimit etj; 

 Me Prokurorinë dhe Gjykatën e Apelit Vlorë, për fazen që lidhet me çështjet penale 

të ankimuara; 

 Me I.E.V.P - Fier,  

 Me Zyrën e Shërbimit te Provës; 

  Me Zyrën e Përmbarimit 

  Me Institucione të tjera në nivel lokal. 

 

Konkretishtlidhur me rritjen e bashkëpunimit  me policinë gjyqësore në funksionin të përmirësimit 

të cilësisë së veprimeve hetimore  për veprat penale  të trafikimit të lëndëve narkotike dhe krimeve 

të tjera të rënda me ndikim të lartë shoqëror, si dhe forcimin e bashkëpunimit me të gjitha agjencitë 

ligjzbatuese dhe institucioneve kombëtare në funksion të hetimeve proaktive që lidhen me veprat 

penale në fushën e korrupsionit, etj.,  sqarojmë se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Fier ka nënshkruar me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesatm  Memorandumin e 

Bashkëpunimit “Për Forcimin e Kapaciteteve të Hetimit” me nr.77 prot., datë 19.07.2019, me 

qëllim realizimin e komunikimit dhe shkëmbimit të të dhënave  nëpërmjet krijimit të një Task Force 

me pjesëmarrës përfaqësues të të dyjave institucioneve, forcimin e veprimeve të përbashkëta 

hetimore për çështjet që lidhen me korrupsionin e zyrtarëve, lëndët narkotike, veprat penale në 

procesin zgjedhor, veprimet arbitrare dhe tejkalimin e kompetencave të policisë së shtetit gjatë 

ushtrimit të detyrës. Po ashtu objekt, i këtij memorandumi është koordinimi i punëve dhe realizimi i 



 

Shkurt 2020 Page 10 

Raporti vjetor      2019 

analizave të përbashkëta për fillimin e hetimeve, kryerjen e veprimeve hetimore, ndjekjen e rasteve 

me hetime proaktive. 

Duke qenë se janë konstatuar mangesi në lidhje me trajnimin e oficereve të policisë gjyqësore, për 

vitin e ri akademik 2019-2020, Shkolla e Magjistraturës ka përfshirë në programin e trajnimit 

vazhdues edhe trajnimin e oficereve të policisë gjyqësore pranë sesioneve të prokurorive. 

Megjithatë trajnimi profesional OPGJ-ve në fushën e hetimeve financiare, evazionit fiskal dhe 

krimit kibernetik mbetet një sfidë për të ardhmen, duke qenë se prokurorët kanë konstatuar hetime të 

cekëta dhe joprofesionale nga ana e OPGJ-ve. 

Më datë 24.06.2019 është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor të Fierit dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë-Prezenca në Shqipëri për 

“Zbatimin e Analizës së Sistemit për Bashkërendimin, Koordinimin, Bashkëpunimin dhe 

Komunikimin midis Policisë Gjyqësore dhe Prokurorisë në Procedimet Penale”, me qëllim krijimin 

e një kornize për bashkëpunimin ndërmjet Prezencës dhe Prokurorisë në lidhje me zbatimin e një 

analize sistemi për bashkërendimin, koordinimin, bashkëpunimin dhe komunikimin midis 

Prokurorisë dhe Policisë Gjyqësore në proçedimet penale. 

Përsa i përket forcimit të koordinimit ndërinstitucionale në lidhje me të dhënat statistikore në fushën 

e veprave penale të pastrimit të parave, në kuadër të raportimeve që lidhen me proçesin e integrimit 

të vendit, sqarojmë se në zbatim të Qarkores së Prokurorit të Përgjithshëm“Për rritjen e efetivitetit 

në luftën ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” dërguar me shkresën nr.2843 prot., 

datë 25.10.2019, Drejtuesi i Prokurorisë Fier ka nxjerrë Udhëzimin nr.109 datë 31.10.2019 “Për 

funksionimin e procesit të plotësimit të regjistrit për pasqyrimin e të dhënave për veprën penale të 

parashikuar nga neni 287 i K.Penal”. Prokurori i Pikës së Kontaktit është zgjedhur 

ZëvendësDrejtuesi Ervisa Hyka, e cila ka përpiluar regjistrat e proçedimeve penale nga viti 2012 

dhe në vijim për nenin 287 të K.Penal, si dhe regjistrin e hetimeve pasurore që ndiqen në bazë të 

Ligjit Antimafia duke raportuar periodikisht në Prokurorinë e Përgjithshme lidhur me të dhënat 

statistikore. 

 

 RAPORTET ME PROKURORINË E PËRGJITHSHME.  

 

Gjatë vitit 2019 ka patur një bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjitha Drejtoritë në Prokurorinë e 

Përgjithshme,  strukturat e tjera të Prokurorisë së Përgjithshme, si Kabineti,  Drejtoria Gjyqësore, 

Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë, Drejtoria e Përgjimeve te Telekomunikimeve 

dhe Marrëdhënieve me Shërbimet Informatore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, 

etj.  

Për çdo informacion të kërkuar është dërguar përgjigje brenda afateve të përcaktuara. 

Ky bashkëpunim i ka shërbyer shumë punës së përditshme, përmiresimit të parametrave tregues dhe 

realizimit të objektivit të veprimtarisë në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë Fier.  
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Përsa i përket forcimit të koordinimit ndërinstitucionale në lidhje me të dhënat statistikore në fushën 

e veprave penale të pastrimit të parave, në kuadër të raportimeve që lidhen me proçesin e integrimit 

të vendit, sqarojmë se në zbatim të Qarkores  së  Prokurorit të Përgjithshëm“Për rritjen e efetivitetit 

në luftën ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” dërguar me shkresën nr.2843 prot., 

datë 25.10.2019, Drejtuesi i Prokurorisë Fier ka nxjerrë Udhëzimin nr.109 datë 31.10.2019 “Për 

funksionimin e proçesit të plotësimit të regjistrit për pasqyrimin e të dhënave për veprën penale të 

parashikuar nga neni 287 i K.Penal”. Prokurori i Pikës së Kontaktit është zgjedhur 

ZëvendësDrejtuesi Ervisa Hyka, e cila ka përpiluar regjistrat e proçedimeve penale nga viti 2012 

dhe në vijim për nenin 287 të K.Penal, si dhe regjistrin e hetimeve pasurore që ndiqen në bazë të 

Ligjit Antimafia duke raportuar periodikisht në Prokurorinë e Përgjithshme lidhur me të dhënat 

statistikore. 

Në zbatim të planit të veprimit të marrëveshjes me EUROJUST, dhe në zbatim të Udhëzimit nr.47 

datë 14.09.2019 “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të 

përpunuara nga subjektet përpunuese të mëdha”, nga Drejtuesi i Prokurorisë me Udhrin nr.72 datë 

03.07.2019 është caktuar prokurore Elida Hoxhaj në detyrën e prokurores me shtypin, e cila do të 

përmbushë detyrimet e prokurorisë në zbatim të nenit 61 të ligjit nr.87 datë 06.10.2016 “Për 

organizimn dhe funksionimin e Prokurorisë së Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr.119/2014 “Për të 

drejtën e informimit” dhe ligjit nr.9887 datë 10.03.2018 “Për mbrotjen e të dhënave personale”. 

Gjithashtu është caktuar Koordinatore Eni Begaj, si Koordinatore për të drejtën e informimit, e cila 

nën drejtimin e prokurorit të caktuar më sipër dhe nën mbikqyrjen e tij, me qëllim bashkërendimin e 

punës për garantimin e të drejtës së informimit duke i kushtuar vëmendje mbrojtjes së dinjitetit 

njerëzor, mbrojtjes së të dhënave perosnale, reputacionit dhe prezumimit të pafajësisë konform 

ligjeve të sipërcituara. 

 

 

 

 RAPORTET ME STRUKTURAT E POLICISË SË SHTETIT.  

 

Gjatë vitit 2019 bashkëpunimi me të gjitha strukturat e policisë së shtetit, që veprojnë në qarkun e 

Fierit, si Drejtoria Vendore e Policisë se Qarkut Fier, Komisariatet e Policive, në Fier dhe 

Mallakastër, si dhe Stacionet e Policive respektive, ka qënë mjaft i mirë dhe rezultativ.  Në kuadër të 

këtij bashkëpunimi është mundësuar respektimi me rigorozitet i detyrimeve ligjore në funksion të 

rritjes së cilësisë dhe shpejtësisë së hetimit paraprak. Janë realizuar takime periodike dhe analiza të 

përbashkëta me Policinë e Shtetit dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, qoftë në nivel drejtuesish 

institucionesh, qoftë në nivel prokurori me përfaqësues të seksioneve të caktuara. Pjesa më e madhe 

e proçedimeve penale janë regjistruar mbi bazën e materialeve hetimore të referuara nga shërbimet e 

policisë gjyqësore të Policisë së Shtetit. Si rregull veprimet hetimore, prej prokurorëve të ngarkuar 

me hetimin e këtyre çështjeve penale, janë deleguar po tek oficerët e policisë gjyqësore, të 

shërbimeve përkatëse. Në disa raste kur ka patur lëvizje të oficerëve të policisë gjyqësore në detyrë, 
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apo për oficerë të policisë gjyqësore që ushtrojnë detyrën me kohë të pjeshme, delegimi i veprimeve 

hetimore është bërë tek oficerët e policisë gjyqësore të Seksionit të Prokurorisë. Pranë Prokurorisë 

Fier kryejnë funksionin e tyre si oficerë të policisë gjyqësore dhe dy oficerë të D.P.V. Fier. Është 

rritur cilësia dhe niveli i hetimeve paraprake të kryera nga shërbimet e policisë gjyqësore dhe po 

kështu është rritur përgjegjshmëria e oficerëve të policisë gjyqësore, në raport me proçedimin penal 

që u delegohet për hetim. Materialet hetimore, me veprime të ngutshme, referohen në kohë. Po 

kështu ka patur një koordinim të mirë ndërmjet prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, në 

aspektin e të vepruarit në kohë, në rastet e hetimeve proaktive apo hetimeve që lidhen me asetet 

kriminale.  

Lidhur me rritjen e bashkëpunimit  me policinë gjyqësore në funksionin të përmirësimit të cilësisë 

së veprimeve hetimore lidhur me veprat penale  të trafikimit të lëndëve narkotike dhe krimeve të 

tjera të rënda me ndikim të lartë shoqëror, si dhe forcimin e bashkëpunimit me të gjitha agjencitë 

ligjzbatuese të institucioneve kombëtare në funksion të hetimeve proaktive që lidhen me veprat 

penale në fushën e korrupsionit, etj.,  sqarojmë se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Fier ka nënshkruar me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Memorandumin e 

Bashkëpunimit “Për Forcimin e Kapaciteteve të Hetimit” me nr.77 prot., datë19.07.2019, me qëllim 

realizimin e komunikimit dhe shkëmbimit të të dhënave  nëpërmjet krijimit të një Task Force me 

pjesëmarrës përfaqësues të të dyjave institucioneve, forcimin e veprimeve të përbashkëta hetimore 

për çështjet që lidhen me korrupsionin e zyrtarëve, lëndët narkotike, veprat penale në proçesin 

zgjedhor, veprimet arbitrare dhe tejkalimin e kompetencave të policisë së shtetit gjatë ushtrimit të 

detyrës. Po ashtu objekt, i këtij memorandumi është koordinimi i punëve dhe realizimi i analizave të 

përbashkëta për fillimin e hetimeve, kryerjen e veprimeve hetimore, ndjekjen e rasteve me hetime 

proaktive. 

 

 

 RAPORTET ME GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË  FIER   

 

Raportet me Gjykatën e Shkallës së Par Fier kanë qënë korrekte dhe ligjore, në të gjitha fazat e 

përfaqësimit të prokurorisë në gjykim. Këto raporte korrekte dhe ligjore shfaqen si në kërkesat që 

lidhen me fazën e hetimit paraprak, tek gjyqtari i seancës paraprake, në përfaqësimin e akuzës në 

gjyq, në gjykimin e proçedimeve penale, si dhe në gjykimet ku objekt janë kërkesat në fazën e 

ekzekutimit të vendimeve penale, gjykimet me viktimë akuzuese, letërporosi nga jashtë shtetit etj. 

Prokurorët kanë respektuar me korrektesë pjesëmarrjen në gjykim, nuk ka patur shtyrje apo zvarritje 

të pajustifikuara të proçeseve gjyqësore, me përjashtim të seancave gjyqësore, për të cilat kanë patur 

përplasje në orar. Nga prokurorët është respektuar solemniteti në gjykim. 

 

 RAPORTET ME PROKURORINË E APELIT VLORË.  
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Me Prokurorinë e Apelit Vlorë ka patur një komunikim të vazhdueshëm dhe shumë të ngushtë si 

dhe më parë, në funksion të përfaqësimit sa më cilësor të akuzës në çështjet e ankimuara.  

Nga ana jone është vazhduar ndjekja e praktikës që apelimet e prokurorëve të shkallës së parë, si për 

masat e sigurimit dhe për vendimet përfundimtare, krahas depozitimit në gjykatë dërgohen 

paralelisht për njoftim edhe në Prokurorinë e Apelit, po ashtu edhe njoftimi që Prokuroria e Apelit i 

dërgon kësaj zyre për vendimet përfundimtare në shkallën e dytë të gjykimit, për çdo tremujor. 

Në funksion të këtij qëllimi është edhe organizimi i takimeve periodike, komunikimet nga Drejtuesi 

i Prokurorisë së Apelit dhe prokurorët e kësaj prokurorie, me Drejtuesin dhe prokurorët e 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për njohjen dhe trajtimin e problemeve të 

hasura në çështjet e ankimuara. Ky komunikim ka bërë që të njihemi në kohë me qëndrimet e 

Gjykatës së Apelit për zgjidhje ligjore ku qëndrimet e trupave gjyqësore në shkallë të parë janë të 

ndryshme. 

Si rezultat i një komunikimi të tillë është bërë e mundur që të njihen dhe trajtohen me mirë  

problematikat që lidhen me përfaqësimin e akuzës ne çështjet e ankimuara si edhe për rastet e 

paraqitjes së ankimit ndaj vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për disponime të ndryshme. 

Drejtuesi i prokurorisë së Apelit Vlore ka qënë i vemëndshëm në mbikqyrjen e bazueshmërisë 

ligjore të ankime të paraqitura nga prokurorët e kësaj prokrurorie. 

Për këtë arsye ka dërguar vazhdimisht në rrugë zyrtare sygjerime në lidhje me efektivitetin e 

ushtrimit të ankimit me qëllim shamgien e ankimeve të pabazuara. 

Këto sygjerime janë pranuar dhe janë bërë pjesë e praktikës së punës sëprokurorëve. 

 

 RAPORTET ME GJYKATËN E APELIT VLORË.   

 

Raportet e Prokurorisë Fier me Gjykatën e Apelit Vlorë kanë qënë tëpër të kufizuara, pasi 

përfaqësimi i akuzës në Gjykatën e Apelit është kryer nga Prokurorët në Prokurorinë pranë Gjykatës 

së Apelit Vlorë.  

Gjatë vitit 2019 nga ana e Gjykatës se Apelit Vlorë janë dërguar nëpërmjet postës elektronike 

vendimet gjyqësore me ekzekutim të menjëhershëm të cilat janë ekzekutuar menjëherë nga 

prokurorët. 
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 RAPORTET ME INSTITUCIONET E TJERA VENDORE 

 

Është bashkëpunuar me institucione të tjera vendore, për aq sa ka qënë e nevojshme, si Prefektura 

Fier, Bashkitë, që gjënden në territorin  e Qarkut të Fierit ( Fier, Ballsh, Roskovec, Patos), në 

aktivitete që i shërbejnë parandalimit të përhapjes së veprave penale, të uljes së kriminalitetit sipas 

përcaktimeve të Rekomandimeve Prioritare të Këshillit të Ministrave për vitin 2019, sikurse janë ato 

në fushën e kultivimit dhe shpërdarjes së lëndëve narkotike, aksidenteve automobilistike, dhunës në 

familje etj.  

Është bashkëpunuar me I.E.V.Penal Fier, si në aspektin e kryerjes së hetimeve për vepra penale të 

kryera në ambientet e këtij institucioni ashtu dhe në pjesëmarrjen në aktivitete të organizuara nga ky 

institucion në kuadër të rehabilitimit të të dënuarve që vuajnë dënimin. 

Në zbatim të ndryshimeve ligjore në ligjin Nr.8328, datë 16.04.1998, Për të drejtat dhe trajtimin e të 

dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve, neni 55, për kalimin e përkohshëm të të paraburgosurit 

dhe të dënuarit në regjimin e mbikqyrjes së veçantë ,për vitin 2019, nga prokurorët e seksionit të 

ekzekutimeve janë paraqitur në Gjykatë, 17 kërkesa për vendosje të të dënuarve në regjim të 

posaçëm. Këto kërkesa janë konfirmuar të gjitha nga Gjykata Fier. 

 

 

 BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR  

 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier gjatë vitit 2019 ka mbajtur një komunikim të 

vazhdueshëm me Drejtorinë e Marëdhënieve Juridiksionale me Jashtë ne Prokurorinë e 

Përgjithshme, në lidhje me shpalljet në kërkim ndërkombëtar, në lidhje me letërporosi të mbërritura 

nga jashtë shtetit dhe të nisura për jashtë shtetit, ekstradimet, etj. Komunikimi në kohë ka qënë 

rezultativ duke mossjellë asnjë vonesë apo vështirësi në përmbushje të veprimeve proçeduriale të 

kërkuara. 

Më datë 24.06.2019 është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor të Fierit dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë-Prezenca në Shqipëri për 

“Zbatimin e Analizës së Sistemit për Bashkërendimin, Koordinimin, Bashkëpunimin dhe 

Komunikimin midis Policisë Gjyqësore dhe Prokurorisë në Proçedimet Penale”, me qëllim krijimin 

e një kornize për bashkëpunimin ndërmjet Prezencës dhe Prokurorisë në lidhje me zbatimin e një 

analize sistemi për bashkërendimin, koordinimin, bashkëpunimin dhe komunikimin midis 

Prokurorisë dhe Policisë Gjyqësore në proçedimet penale. 

 

 PËRDORIMI I METODAVE SPECIALE TË HETIMIT DHE HETIMET 

PROAKTIVE. 
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Në luftën kundër kriminalitetit, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier është angazhuar 

maksimalisht në përdorimin e metodave speciale hetimore dhe kryerjen e hetimeve proaktive, duke 

bashkëpunuar me të gjithë institucionet e tjera ligjzbatuese me qëllim ashpërsimin e luftës kundër 

kriminalitetit. 

Gjatë hetimit te veprave penale si korrupsioni, krime kundër jetës, te kryera me dashje etj, nga 

prokurorët janë përdorur metoda speciale të hetimit si përgjimi telefonik dhe ambiental, vëzhgimi 

etj. 

Përgjithësisht në këtë drejtim ka patur përmirësim në koordinimin ndërmjet oficerëve të policisë 

gjyqësore pikë kontakti në çështje konkrete me oficerët e policisë gjyqësore që realizojnë përgjimet, 

duke mundësuar që informacioni të dërgohet në kohë tek grupet e vëzhgimit apo prokurori, të cilat 

kanë bërë të mundur dokumentimin dhe realizimin e flagrancës për cështje penale në fushën e 

narkotikëve. Është e rëndësishme që në këtë drejtim të punohet më shumë dhe më mirë duke shtuar 

burimet njerezore nga ana e strukturave të policisë vendore, me qëllim dokumentimin e disa 

fenomeneve problematike në qytetin tonë, të cilat do kenë vëmëndjen tonë në vazhdim për këtë vit. 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E UDHËZIMEVE TË PROKURORIT TË 

PËRGJITHSHËM. 

 

Zbatimi i ligjeve për organizimin dhe funksionimit të prokurorisë në Republikën e Shqipërisë  si 

edhe ligjet e tjera të reformës në drejtësi të miratuara gjatë viteve 2016 - 2017, është ndihmuar nga  

udhëzimet të përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm. 

Udhëzimet e  Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm na kanë ndihmuar në punën tone të 

përditshme. Këto Udhëzime i kanë shërbyer zbatimit  uniform  të dispozitave të Kodit të Proçedurës 

Penale, si dhe kanë qenë një ndihmë për të unifikuar zbatimin e ligjit, duke patur në konsideratë 

faktin që në një sërë ligjesh që zbatohen në punën e përditshme të prokurorit ka patur ndryshime të 

karakterit thelbësor.  

Këto Udhëzime kanë kontribuar në forcimin e ligjshmërisë dhe efektivitetit të punës së përditshme 

të prokurorëve. Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore kanë vepruar në përputhje me sa 

udhëzohet në Udhëzimet e Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm. 

Përgjithësisht Udhëzimet e  Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm jane zbatuar drejtperdrejti, 

por per disa prej tyre, me  qëllim zbatimin e tyre në përputhje me burimet dhe kapacitetet e 

Prokurorisë Fier, nga ana e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier janë 

nxjerrë udhëzime të përgjithshme të brendshme.  

Drejtuesi i Prokurorisë Fier ka nxjerrë udhëzime të përgjithshme të tjera, në zbatim të ligjit. 

 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E REZOLUTËS SË KUVENDIT DHE 

PLANIT  TË VEPRIMIT NË ZBATIM TË SAJ. 
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Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier gjatë vitit 2019 ka vlerësuar dhe punuar me 

qëllim zbatimin e Rezolutes së Kuvendit te Shqiperise “Per vleresimin e veprimtarise se organit të 

prokurorisë për vitin 2019”, si dhe “Planit të veprimit”, të nxjerrë në zbatim të kësaj rezolute. 

Ka rritje të numrit të hetimeve proaktive në veçanti në lidhje me veprat penale kundër narkotikëve. 

Gjatë vitit 2019 ka patur rritje të hetimeve pasurore, kryesisht në lidhje me nenin 287 të K.Penal, të 

cilave u janë shtuar edhe referimet pasurore ne kuadër të ligjit Antimafia. 

Është dërguar në kohë informacioni i kërkuar për subjektet e rivleresimit, në kuadër të proçesit të 

rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është ashpërsuar politika penale dhe të masave 

të sigurimit në lidhje me veprën penale të dhunës në familje, krimit kundër jetës, armëmbajtjes pa 

leje, personave përsëritës në krim.  

Është ndjekur një politikë e butë penale ndaj personave që kanë kryer vepra penale me rrezikshmëri 

të ulët shoqërore. 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE  

 

Gjatë vitit 2019, në punën e përditshme të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, kanë 

gjetur zbatim Rekomandimet Prioritare “Në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2019”, miratuar 

nga Këshilli i Ministrave. Ka patur një bashkëpunim të frytshëm me Policinë e Shtetit dhe me 

agjensitë e tjera ligjzbatuese. Ka patur një rritje të hetimeve proaktive dhe përdorim të teknikave 

speciale të hetimit, përmirësim të cilësisë së hetimit. 

Lidhur me përmirësimin e cilësisë së hetimeve nëpërmjet rritjes së numrit të proçedimeve penale/të 

pandehurve, në hetim janë regjistruar 19 proçedime penale të reja për nenin 287 të K.Penal, nga të 

cilat janë dërguar 5 proçedime për gjykim me 12 persona të pandehur në total dhe 2 të dënuar. 

Nga këto një  çështje  ka përfunduar me vendim pafajësie një çështje penale, për të cilën është 

ushtruar ankim nga prokurori; ndërsa  për çështje tjetër penale është dhënë vendim fajesie nga 

Gjykata, për të cilën është bërë ankim nga i pandehuri. 

 

Për një proçedim penal nga ana e Prokurorisë Fier është vendosur sekuestro preventive. 

Gjithashtu janë në proçes verifikimi 60 verifikime pasurore që ndiqen sipas ligjit Anti Mafia. 

Për vitin 2019, janë regjistruar 67 proçedime penale per nenin 283 të K.Penal, nga të cilat 27 

proçedime janë dërguar për gjykim. Janë dhënë 29 vendime fajësie (përfshirë dhe çështjet e 

mbartura në gjykim) dhe një vendim pafajësie, për të cilat janë bërë në total 20 ankime në Gjykatën 

e Apelit Vlorë. 
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Në përputhje me këto rekomandime janë vlerësuar drejt kushtet dhe kriteret e vendosjes së masave 

të sigurimit, kërkesat për masat e dënimit në gjykim. 

Eshtë ashpërsuar politika e dënimit për veprën penale të dhunës në familje, e cila gjithsesi mbetet 

një fenomen i përhapur. Eshtë rritur vëmendja e prokurorëve në hetimin ndaj subjekteve që bëjnë 

evasion fiskal. 

 

 

 INFORMACION STATISTIKOR MBI CESHTJET PENALE QË LIDHEN ME 

PROÇESIN E VERIFIKIMIT TË INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË 

ZGJIDHEN, EMËROHEN, OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE.   

 

Në vitin 2019, nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave, në Prokurorinë Fier nuk është referuar asnjë kallezim penal. 

Në vitin 2019, nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në Prokurorinë Fier janë referuar 2 kallëzime penale. 

Nga Sektori i Dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme, për vitin 2019 janë referuar 2 

kallëzime penale, të cilat lidhen me proçesin e Verifikimit të Integritetit të Personave që Zgjidhen, 

Emerohen ose Ushtrojne Funksione Publike. 

Tabela e mëposhtme tregon ecurinë e ketyre kallëzimeve. 

 

  KALLËZIME   

REGJISTRUAR 

PROÇEDIM 

MËNYRA E 

PËRFUNDIMIT 

ILDKP 0 NENI     

KLSH 2 258, 248 2  

1 TRANSFERUAR 

SPAK,  

1 KËRKESË PËR 

PUSHIM 

DAP 2 190/1 

2 ME 2 TË 

PANDEHUR 

2 DËRGUAR 

GJYQIT 

 



 

Shkurt 2020 Page 18 

Raporti vjetor      2019 

 

 

 TË DHËNAT PËR TEMAT DHE NUMRIN E TRAJNIMEVE TË 

PROKURORËVE  DHE OFICERËVE TË POLICISË GJYQËSORE APO TË 

PËRBASHKËTA ME POLICINË  E SHTETIT 

 

Në lidhje me temat dhe numrin e trajnimeve të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore për 

vitin 2019, të dhënat paraqiten si më poshtë vijon: 

Prokurorët: 

Violeta Shkurta ka marrë pjesë në 6 trajnime me tema: 

E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së, Krimi kibernetik, Viktima dhe 

proçesi penal, trajnim për Ligjin Antimafia, Pastrimi i produkteve të veprës penale, Trajnim rajonal 

për hetimin dhe ndjekjen penale të trafikimit të drogës, si edhe takimi e temë “Prezantimi i Raportit 

për Bashkëpunimin Prokurori dhe Polici Gjyqësore”. 

Ka marrë pjesë në trajnimin “Forcimin e Marrëdhënieve/Team Building” organizuar nga Projekti 

Europian IPA 2017.  

 

 

Ervisa Hyka ka marrë pjese në 5 trajnime me tema: 

Investigimi i rasteve që lidhen me sigurinë e gazetarëve. 

Trajnimi “Hetimi i  rasteve të korrupsionit – Mekanizmat inovative dhe mjetet”.  

Zbatimi i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 (Ligji Antimafia) dhe ristë e tij.  

E Drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së. 

Zbatimi i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, 

trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” dhe 

risitë e tij. 

 

 

Genci Mane ka marrë pjesë në 7 trajnime: “E drejta e pronës në këndveshtimin e  jurisprudencës 

së  Gj.E.D.Nj”, “ Trajinim rajonal për hetimin dhe ndjekjen penale të  trafikimit të drogës”,“Provat 

në gjykimin penal”,“Aspekte formalo-juridike dhe të përmbajtjes, në këndvështimin  e doktrinës dhe 

jusisprudencës krahasuese të togfjalëshit “dyshim i  arsyeshem, i bazuar në prova si kusht themelor 

në proçesin e caktimit të masave të  sigurimit”,Trajnim për Ligjin Antimafia“,“Marrëdhëniet 

juridiksionale me autoritetet e  huaja, në këndvështirm të ndryshimeve me ligjin nr.35/2017”. 
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Elida Hoxhaj ka marrë pjesë në trajnime me temë “Pastrimi i produkteve të veprës penale”,  E 

drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së , Viktima dhe proçesi penal, 

Trajnim për Ligjin Antimafia, Krimi kibernetik. 

 

Aida Cakaj ka marrë pjesë në 4 trajnime: Njoftimet dhe pavlefshmëria e tyre, Pastrimi i 

produkteve te veprës penale.,Viktima dhe proçesi penal, Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet 

e huaja. 

 

Andi Pogace ka marrë pjesë në 6 trajnime “Çështje të kuptimit juridiko-penal të provës indirekte 

(të tërthortë),"Metodat e reja dhe efektive per organizmin dhe zhvillimin 

e trajnimit", “Prova me dëshmitarë në proçesin penal dhe rëndësia e saj për të 

provuar faktet në proçesin penal,Parashkrimi fitues përballë mënyrave të tjera origjinale të fitimit të 

pronësisë”, “Proçedimet siguruese (Mbrojtja siguruese në përgjithësi, 

Sekuestrimi, proçedimet e hetimit paraprak (sigurimi i padisë dhe i provës)”, “Natyra Juridike e 

largimit dhe përjashtimit të ortakut në SHPK”, 

 

 

Erind Reovica ka marrë pjesë në 2 trajnime: “Trafikimi i narkotikëve”, “Prova shkencore dhe 

proçesi penal”. 

 

Hysen Ajasllari ka marrë pjesë në 6 trajnime: “Shkenca dhe Ligji” , “Drejtësia Pernale për të 

Mitur, Standartet Ndërkombëtare Lidhur me Parimet e Drejtësisë Miqësore për të Miturit dhe Risitë 

e Legjislacionit Shqiptar”, “Trafikimi i Narkotikëve” ,“Provat në Gjykimin Penal” ,“Marrdheniet 

Juridiksionale me Autoritetet e Huaja” ,“Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat 

e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale” . 

 

Petrit Vukaj ka marrë pjesë në 6 trajnime: “Shkenca dhe Ligji”, Drejtësia Pernale për të Mitur, 

Standartet Ndërkombëtare Lidhur me Parimet e Drejtësisë Miqësore për të Miturit dhe Risitë e 

Legjislacionit Shqiptar”, “Trafikimi i Narkotikëve”, “Provat në Gjykimin Penal” ,“Marrdheniet  

Juridiksionale me Autoritetet e Huaja” ,“Aplikimi i Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit – masat 

e sigurimit, shmangia dhe arsyetimi ligjor i dënimeve penale” 

 

Gjatë vitit 2019 për Oficerët e Policisë Gjyqësore janë planikfikuar dhe realizuar trajnime nga 

Shkolla e Magjistraturës.  

 

Mirzan Veli ka marrë pjesë në 2 trajnime: “Trafikimi i narkotikëve”, “Prova shkencore dhe 

proçesi penal”, si edhe takimi e temë “Prezantimi i Raportit për Bashkëpunimin Prokurori dhe Polici 

Gjyqësore”. 

 



 

Shkurt 2020 Page 20 

Raporti vjetor      2019 

Alket Lala ka marre pjesë në 3 trajnime: “Trafikimi i narkotikëve”, “Prova shkencore dhe 

proçesi penal”, si edhe takimi e temë “Prezantimi i Raportit për Bashkëpunimin Prokurori dhe Polici 

Gjyqësore”. 

 

 

 

 

PROBLEMATIKAT E HASURA 

 

Problematik  kryesore mbetet zgjatja e afateve në hetimin e veprave penale. Konstatohet se një 

numër i konsiderueshëm i proçedimeve penale nuk përfundojnë brenda afateve ligjore për shkak se 

nga ana e policisë gjyqësore ka vonesa në kryerjen e veprmeve hetimore. Këtu kanë ndikuar 

transferimet e shpeshta të prokurorëve ne prokurori të tjera. 

Mbeten problem zëvendësimet e o.p.gjyqësore, për shkak të transferimeve (kryesisht o.p.gjyqësore 

të Komisariateve dhe DVP Fier, por edhe të seksioneve të tjera.  

Zgjatja e hetimeve është shkaktuar edhe nga vonesa në kryerjen e akteve të ekspertimit 

kriminalistik, përgjigjeve të kerkuara nga shoqeritë e telefonisë celulare. Është konstatuar 

moskryerja e ekspertimeve kompjuterike nga ana e Insitutit të Policisë Shkencore, e cila ka 

shkaktuar zvarritje në hetimin e çështjeve penale në fushën e krimit kibernetik ose veprave të tjera 

penale që lidhen me përdorimin e pajisjeve kompjuterike. Shpesh herë zgjidhja e këtyre çështjeve 

është realizuar nga kryerja e ekspertimeve nga ekspertë të liçensuar. 

Problematike ne vetvehte përbëjnë dhe referimet jo të sakta dhe jo të plota të veprës penale nga 

oficerët e policisë gjyqësore, marrja jo e saktë e gjeneraliteteve apo adresave të personave nën 

hetim, viktimave të veprës penale, dëshmitarëve etj. 

Vihen re raste referimi për kryerjen e veprave penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale”, 

neni 287 i K.Penal, të paplota, pa kryer një minimum verifikimi në lidhje me sa referohet. 

Janë konstatuar referimet e pakta të bëra për vepra penale të kryera në fushën e tatim- taksave nga 

ana e personave juridikë.  

Problematikë për vitin 2019 ka qënë dhe ndarja jo e barabartë e ngarkesës së punës, numrit të 

çështjeve penale, ndërmjet prokurorëve nga shorti elektronik. 

Ndryshimet ne Kodin e Proçedurës Penale, si dhe ligjeve të tjera në kuadër të reformës në drejtësi 

kanë bërë që puna administrative e prokurorit të rritet ndjeshëm, çfarë çon në nevojën për 

shtimorganike. Këto ndryshime kanë sjellë një rritje të madhe të ngarkesës së prokurorëve në 

hetimin e çështjeve penale një pjesë e të cilave kthehen dhe rikthehen nga gjykata për kryerjen e 

veprimeve hetimore shtesë të panevojshme, pas kryerjes të të cilave janë dërguar përsëri nga 

prokurori me të njëjtën kërkesë ne gjykatë. Është konstatuar gjithashtu se vitet e fundit janë shtuar 
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shumë kërkesat e të dënuarëve që vuajne dënimin ne IEVP Fier (ku numri i të dënuarve shkon deri 

ne 900 te dënuar), që ka bërë të detyrueshme angazhimin e disa prokurorëve me përfaqësimin në 

gjykim. Këto kërkesa ezaurohen në disa seanca duke rritur ngarkesën e prokurorëve në gjykime, dhe 

duke dëmtuar në këtë mënyrë hetimin e çështjeve penale brenda afateve ligjore. 

Në kuadër të ndryshimeve ligjore janë realizuar pjesërisht trajnime nga Shkolla e Magjistraturës  për 

oficerët e policisë gjyqësore me qëllim rritjen e profesionalizimit si dhe përshtatjes se tyre me 

ndryshimet e reja. Shkolla e Magjistraturës ka planifikuar edhe për këtë vit trajnime për Oficerët e 

Policisë Gjyqësore. Konstatohet se nevojitet trajnim më i thelluar i oficerëve të policisë gjyqësore jo 

vetëm nga Shkolla e Magjistraturës por edhe nga Prokuroria e Përgjithshme në hetimin e 

verifikimeve pasurore dhe proçedimeve të regjistruara për nenin 287 të K.Penal si dhe të veprave 

penale në fushën e tatim taksave. 

Në Gjykatës e Shkallës së Parë Fier është ngritur seksioni për të miturit duke rritur në këtë mënyrë 

ngarkesën e prokurorëve që hetojnë cështjet me te mitur. Kjo bën të domosdoshme rritjen e numrit 

të prokurorëve ne këtë prokurori. 

 

II. ANALIZA E TREGUESVE TË KRIMINALITETIT DHE TË PUNËS SË 

PROKURORISË: 

 

Në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier gjatë vitit 2019 kanë ushtruar funksionet e 

tyre 13 prokurore (njëri prej prokurorëve është caktuar pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe 8 

oficere të policisë gjyqësore) të grupuar, në 3 Seksione: 

1) Seksioni Kundër Krimit të Organizuar, trafikut të narkotikeve, krimit në ekonomi, si dhe 

krimeve të kryera nga subjektet e posaçme. 

2) Seksioni i Ekzekutimeve të Vendimeve Penale. 

3) Seksioni i Veprave të Tjera Penale. 

Secili prej Seksioneve ka hetuar dhe përfaqësuar në gjykim veprat penale sa më poshtë vijon: 

1-Seksioni Kundër Krimit të Organizuar, trafikut të narkotikëve, krimit në ekonomi, si dhe 

krimeve të kryera nga subjektet e posaçme heton dhe përfaqëson akuza në gjykim për veprat 

penale të parashikuara nga: 

nenet 283; 283/a; 283/b; 284; 284/c; 284/$; 285; 285/a; 285/b; 286; 286/a; 287 dhe 287/b. 244; 

244/a; 245/1; 248; 258; 259; 259/a; 312; 319/a; 319/b; 319/c; 319/d; 319/dh; 319/e. 135; 136; 138; 

138/a; 141/a; 143/a; 143/a/5; 143/a/6; 143/a/7; 144; 144/a; 145; 146; 147; 148; 149; 149/a; 149/b; 

163; 164; 164/a; 164/b; 165; 166; 169; 170; 170/a; 170/b; 170/c; 170/ç. 
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2-Seksioni i Ekzekutimeve, heton dhe përfaqëson akuza në gjykim për veprat penale të 

parashikuara nga: 

Kreu II, seksionet V, VI, VII, VIII, IX, X përkatësisht nenet 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 102/a, 103, 104, 105, 106, 107, 107/a, 108, 108/a, 109/a, 109/c, 110, 110/b, 110/c, 112, 113, 

114, 115, 117, 118, 119, 119/a, 119/b,120, 121, 121 /a, 122, 123, 124,124/a, 124/b, 125, 126, 

127,128, 128/a, 129, 130, 130/a, 131, 132, 133 te K.Penal. 

Kreu IX, përkatësisht nenet 300, 301, 302, 303, 304, 305, 305/a, 305/b, 306, 307, 308, 309, 310, 

311, 312/a, 313, 313/a, 313/b, 314, 316, 317,318, 320, 320/a, 321, 322, 323, 324, 324/a. 

Prokurorët që bëjnë pjesë në seksionin e ekzekutimeve trajtojnë edhe çështjet apo materialet 

hetimore që lidhen me: Marëdhëniet juridiksionale me jashtë; Kërkesat e bëra në fazën e 

ekzekutimit të dënimeve; Përfaqësimin në gjykim të çështjeve penale me ankim; Gjykimeve si palë 

e tretë. 

3-Seksioni i Veprave të Tjera Penale, heton dhe përfaqëson akuza në gjykim për veprat penale: 

Kreu I, përkatësisht nenet 74/a, të K.Penal. Kreu II, Seksioni I, II, III, IV, përkatësisht nenet 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/a, 83/b, 84, 84/a, 85, 86, 87, 88, 88/a, 88/b, 89, 89/a, 90, 91, 92, 143/a/3, 

143/a/4, 143/b, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179/a, 179/b, 179/c, 179/c, 183, 184, 185, 186, 186/a, 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 192/a, 192/b, 193, 194, 195, 196, 197, 197/a, 197/b, 198, 199, 199/a, 200 të K.Penal. 

Kreu IV, përkatësisht nenet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206/a, 206/b, 207 të K.Penal Kreu V, 

Seksionet I, II, përkatësisht nenet 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,  222, 223, 

224, 225. 

Kreu VII dhe VII, përkatësisht nenet 226, 227, 228, 229, 230/c, 230/c, 230/d, 232/a, 232/b. 

Kreu VIII, Seksionet I, II, III, IV përkatësisht nenet 235, 236, 237, 238, 242, 243, 246, 246/a, 247, 

248/a, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 257/a, 261, 262, 263,264, 265, 265/a, 265/b, 

265/c, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282/b, 

282/c, 284/d, 288, 288/a, 288/b, 289, 290, 291, 292, 293, 293/a, 293/b, 293/c, 293/c, 293/d, 294, 

295, 295/a, 295/b, 296, 297, 298, 299. 

Kreu X, përkatësisht nenet 325, 326, 326/a, 327, 327/a, 328, 328/a, 328/b, 329, 330, 330/a, 331, 

331/a, 332, 332/a. 

Shërbimet administrative në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe shërbimet 

ndihmëse kryhen nga nëpunës dhe punonjës të tjerë, numri i të cilëve është 15 persona për gjithë 

strukturën e Prokurorisë. 

Çështjet penale janë ndarë me short elektronik, dhe në mungesë të funksionimit elektronikisht me 

short manual. Janë ndarë sipas grafikutë të gadishmërisë vetëm çështjet penale me veprime të 
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ngutshme. Zëvendësimet e Prokurorëve dhe Oficereve të policisë gjyqësore, gjatë këtij viti, kanë 

qënë të pakta dhe vetëm për shkaqe ligjore, dhe jo bazuar në kërkesat e pabazuara në ligj të 

personave të interesuar apo heqjet dorë nga hetimi, të pamotivuara. 

Referuar të dhënave që do t’ju paraqesim dhe analizojmë në këtë raport vjetor, evidentohet se gjatë 

vitit 2019, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, ka përballuar një ngarkesë më të 

madhe se vitet e kaluara. 

 

Ndryshimet në Kodin e Proçedurës Penale kanë bërë që puna administrative e prokurorit të shkallës 

së parë këtë vit të shtohet ndjeshëm. 

 

Në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për vitin 2019, janë regjistruar 2250 

kallëzime penale. 
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Referuar grafikut te mësipërm, vihet re që: 89% e kallëzimeve të regjistruara në vitin 2019 janë 

referuar nga Policia e Shtetit; 6% e kallëzimeve janë bërë nga shtetasit; 2% e kallëzimeve penale 

janë bërë nga nëpunesit publik; 3 % e kallëzime janë bërë  nga policitë e tjera; si dhe 1% janë nisur 

kryesisht. 

 

 
 

 

Referuar grafikut të mësipërm, vihet re që pjesën më të madhe, pra 51% e kallëzimeve penale të 

regjistruara në vitin 2019, janë vepra penale që i përkasin KREUT te III -të të Kodit Penal, “Veprat 

penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike”. 

2%1%

6%

0%

89%

2%

Filluar Kryesisht nga Prokurori

Kallzime nga Nëpunësit
Publikë

Kallzime nga Shtetasit

Ankime për V.P që ndiqen mbi
Ankim

Kallzime nga Policia e Shtetit

Kallzime nga Policitë e Tjera

0%

18%

51%

0%0%

0%

0%

27%

4% 0% 0% 0%

Kre.I Kre.II Kre.III Kre.IV Kre.V Kre.VI

Kre.VII Kre.VIII Kre.IX Kre.X Kre.XI Ligje Tjera



 

Shkurt 2020 Page 25 

Raporti vjetor      2019 

 

Në vitin 2019 janë regjistruar  gjithsej 1827 procedime penale,  ndër të cilat 44 procedime penale  

janë të ardhura  me transferim nga prokuroritë e tjera, ndërkohe që në vitin 2018 janë regjistruar  

gjithsej 1880 procedime penale,  ndër të cilat 24 procedime  janë të ardhura  me transferim nga 

prokuroritë e tjera. 

 

 

 

 

 

Në vitin 2018 në total janë hetuar 1880 procedime penale, ndërsa në vitin 2019 janë hetuar në total 

1827 procedime penale.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

vt 2018 vt 2019

PROCEDIME TE REGJISTRUARA 1880 1827

PROCEDIME TE REGJISTRUARA



 

Shkurt 2020 Page 26 

Raporti vjetor      2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2018 2019

1880 1827

total hetuar

71%

28%

0% 1%

2019



 

Shkurt 2020 Page 27 

Raporti vjetor      2019 

Referuar grafikut të mësipërm, vihet re që procedimet penale të reja në 2019, përbëjnë 71% të totalit 

të procedimeve penale të hetuara për vitin 2019, procedimet e mbartuara në vitin 2018 zënë 28% 

dhe vetëm 1% janë procedimet e rifilluara/shfuqizuara/tj. 

 

Në kuadrin e procedimeve penale të hetuara gjatë vitit 2019, është ushtruar ndjekja penale në total  

ndaj 1226 personave, nga këta 605 persona nën hetim dhe 621 persona të marrë të pandehur.  

 

 

 CËSHTJE TË MOSFILLUARA 
 

 

Në vitin 2019 është vendosur mosfillimi për gjithsej 463 kallëzime penale, numër mosfillimesh ky 

më i vogël se një vit më parë. 

Ulja e numrit të kallëzimeve penale për të cilat është disponuar me vendim mosfillimi në krahasim 

me një vit më parë ka ardhur dhe si pasojë e ndryshimeveqë kanë ndodhur në Kodin e Procedurës 

Penale, ku periudha e verifikimit të një materiali kallëzues është zvogëluar.  

Për shkak të afatit prej 15 ditësh për kryerjen e verifikimeve ka detyruar regjistrimin e materialeve 

hetimore të referuara apo kallëzimeve penale si procedime penale, në rastet kur nuk është mundur të 

sigurohen brenda afatit provat shkencore apo verifikimet e domosdoshme për regjistrimin ose jo të 

një procedimi penal. 

Në të gjitha rastet kur është vendosur mosfillimi i procedimit penal, përvec bazueshmërisë në fakt 

dhe në ligj të vendimmarrjes, dhe kohës së marrjes së saj, është respektuar me korrektesë edhe 

detyrimi ligjor, për njoftimin e vendimit personave të interesuar, duke respektuar të drejtën e tyre 

për të ushtruar ankimin në gjykatë.  

Kur nga materiali fillestar i referuar apo kallëzimi drejtpërdrejt i qytetarit nuk kanë rezultuar 

elementë të mjaftueshem për fillimin e cështjes penale, prokurorët dhe  oficerët e policisë gjyqësore 

kanë kryer verifikimet paraprake (duke synuar respektimin e afatit kohor), pas të cilit, nëse nuk 

siguroheshin të dhëna të tjera, është vendosur mosfillimi i procedimit penal.  

 

- Për 399 kallëzime penale është disponuar me vendim mosfillimi për faktin se është referuar për 

vepër penale konkrete  dhe ka rezultuar se nuk ka patur elementë të veprave penale, si  dhe në rastet 

e veprave penale që ndiqen me ankim direkt në gjykatë nga të dëmtuarit akuzues. 

- Për 64 kallëzime penale është disponuar me vendim mosfillimipër faktin se kanë qënë 

kallëzimepenale  të cilat nuk referonin për vepra penale konkrete.  
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Nga ana e Gjykatës janëshfuqizuar  19 vendime mosfillimi. 

 

 

 PROCEDIMET PENALE TË BASHKUARA 
 

 

Në vitin 2019,janë bashkuar me procedime të tjera, gjithsej 69 procedime penale. 

 

 

 

   

Nga 2578 procedime penale të hetuara në vitin 2019 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier, 69 procedime penale të bashkuara përbëjnë vetëm  3% të totalit të ngarkesës. 
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 PROCEDIME PENALE TË TRANSFERUARA 
 

 

Gjatë vitit 2019 janë transferuar gjithsej 35 procedime penale, me 20 persona nën hetim,  ndër të 

cilët 7 persona me masë sigurimi arrest në burg. 

 

35 procedime penale të transferuara përbëjnë 1% e totalit të procedimeve të hetuara në vitin 2019.  

Theksojmë se pjesën më të madhe të këtyre procedimeve penale e zënë ato për veprën penalekundër 

pasurisë dhe në sferën ekonomike dhe krime kundër autoriteve të shtetit. 

 

Ndër procedimet penaletë transferuara 46 % të totalit e zënë procedimet penale për vepra penale të 

Kreut III,  për Kreun VIII  -  40%, për Kreun II- 11%,  dhe Kreu IX- 3%. 

 

 

 

 

 PROCEDIME PENALE TË PUSHUARA 
 

 

Gjatë vitit 2019 nga ana e prokurorëve është dalë me vendim pushimi apo kërkesë për pushimin e 

çështjes penale drejtuar gjyqtarit të séancës paraprake për gjithsej 358 procedime penale, të cilat 

përbëjnë12% të totalit të procedimeve të hetuara në vitin 2019 
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Nga këto 358 procedime të pushuara (kërkesë për pushim), prej tyre 37 procedime janë pushuar për 

mungesë fakti, 27 procedime penale janë pushuar për mungesë të provave dhe 294 procedime 

penale janë pushuar për shkaqe të tjera procedurale. Ndër shkaqet e tjera më kryesoret janëato për 

mungesë të elementëve të veprës penale dhe heqjet dorë nga ankimi i të dëmtuarit, për veprat penale 

qeë ndiqen me ankim.  
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Referuar grafikut të mësipërm, vihet re që10% e procedimeve penale janë pushuar për mungesë 

fakti, 8% për mungesë prove dhe 82% për shkaqe të tjera. 

 

 

 

 

 

Veprat penale të Kreut VIII-të zënë37% të procedimeve penale të pushuara, të Kreut III - 31%, të 

Kreut II - 29%, të Kreut IX –3 % dhe të krerëve të tjerë 1%. 

Janë pushuar nga prokurori 70 procedime penale pasi përbëjnë kundravajtje penale  dhe janë 

dërguar në gjykatë288 kërkesa për pushimin e çështjes penale, që përbën në% 20 % të këtyre 

procedimeve penale janë kundravajtje penale, ndërsa 80 % krime. 

Në total këtë vit janë dërguar në gjykatë327 kërkesa për pushimin e çështjes penale, për gjithsej 288 

procedime penale. Diferenca 39 kërkesa për pushimin e çëeshtjes penale, janë ridergim kërkesash 

për pushim të të njëjtave procedime penale për të cilat gjyqtari i séancës paraprake kishte kthyer 

aktet për vazhdimin e hetimeve. 

Janë kthyer aktet nga Gjykata per 39 procedime penale. Për 4 procedim penale Gjykata ka vendosur 

kthimin e  akteve, formulimin e  akuzës dhe paraqitjen e kërkeses për gjykim.  
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Ndër procedimet penale të pushuara, me vendim prokurori apo nga gjyqtari i hetimeve paraprake 

bazuar në kërkesën për pushimin e çështjes penale të paraqitur nga prokurori: 

-Është pushuar ndjekja penale per 138 persona nën hetim. 

-Janë pushuar hetimet për 2 të pandehur. 

- Për mungesë të provave janë pushuar  27 procedime  me 26 persona nën hetim dhe 1 të   pandehur; 

-Për mungeseë të faktit penal janë pushuar 37 procedime, me 7 persona në hetim; 

-Për 294 procedime penale me 105 perosna nën hetim dhe 1 të pandehur pushimi është bërë për 

shkaqe të tjera. 

 

 ÇESHTJE TË  PEZULLUARA 
 

 

Gjatë vitit 2019, janë pezulluar gjithsej 656 procedime penale. Nga  këto procedime penale 655 janë 

pezulluar për shkak se nuk është bërë e mundur të zbulohet autori i veprës penale, dhe 1 procedim 

penal është pezulluar, pasi i pandehuri është i sëmurë. 
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Janë pezulluar për zbulim autori 20% e procedimeve penale të hetuara në 2019. 
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Referuar statistikave, rezulton se pjesa më e madhe e procedimeve penale të pezulluara, edhe 

këtëvit, lidhet me veprat penale kundër pasurisë, pra veprat penale tëKreut III, që zënë 87% të 

procedimeve të pezulluara, dhe kryesisht me veprën penale të vjedhjes ku pjesën kryesore e zënë 

vjedhjet e banesave, e ndjekur nga veprat penale të Kreut VIII, 9%, te Kreut II, 2%, dheveprat 

penale të Kreut IX, 1% . 

Zbulimi i autorëve të këtyre veprave penale përbën një shqetësim real për komunitetin që përfshin 

Qarku i Fierit, dhe është e domosdoshme të gjitha  strukturat policoretë organizojnë njëpunë të 

mirëfilltëprofesionale ,që të përdorin përvec mjeteve klasike për sigurimin e provave edhe mjete të 

posaçme për sigurimin e provave me qëllim parandilimin dhe hetimin. 

Prokurorët kanë kërkuar, qëtë tregohet vëmendja e duhur nga policia gjyqësore me qëllim që 

pezullimi i procedimit penal te vendoset pas kryerjes të gjithë veprimeve hetimore paraprake të 

mundshme. Pavarësisht nga sa më sipër, kërkohet një vëmendje më e madhe nga oficerët e policisë 

gjyqësore, të shërbimeve dhe seksionit, gjatë kryerjes së veprimeve të papërsëritshme të hetimit 

paraprak, si këqyrja e vendit te ngjarjes, evidentimi i të gjitha gjurmëve dhe sendeve të gjetura aty, 

marrja e provave materiale, me qëllim që numri procedimeve penale  të kësaj natyre, të vijë duke u 

zvogëluar.  

 

Strukturat policore duhet të rrisin vëmendjen edhe për zbulimin autorëve tëngjarjeve të vjetra,  të 

cila janë të pezulluara për moszbulim të autorit,  për të cilat nuk parashkruhet ndjekja penale siç jane 

veprat penale të Kreut II, Seksioni 1 , Nenet 76-79/c të K.Penal. 
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 PROCEDIMET PENALE TË DËRGUARA PËR GJYKIM 
 

Në vitin 2019, janë dërguar për gjykim gjithsej 510 procedime penale, me 614 persona të pandehur. 

Rezulton se 17% e procedimeve penaletë hetuara në vitin 2019 janë dërguar për gjykim. 
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Përsa i përket  procedimeve penale të dërguara për gjykim, rreth 48% e zënë procedimet penale ku 

hetohet për veprat penale që perfshihen në Kreu VIII, Kreu III 29% - Kreu IX 5% dheKreu II 18% . 

Janë dërguar për gjykim të pandehur 140 prej tyre kanë qënë me masë sigurimi arrest në burg, 6 

persona me  arrest në shtëpi, 102 persona me masësigurimi detyrim për paraqitje, 3 masa mjekësore, 

3 ndalim për të dalë jashtë shtetit, ndaj  6 të pandehurve  është vendosur sekuestro preventive mbi 

pasurinë. 

Janë dërguar në gjykatë për “Gjykim me Marrëveshje”, gjithsej 4 procedime penale,  me 4 të 

pandehur dhe janë miratuar nga Gjykata të4 - ta marrëveshjet me të pandehurit. 

Janë dërguar në gjykate gjithsej 1 “Urdhëra penale” me 1 të pandehur dhe është miratuar nga 

gjykata. 

Jaëe dërguar me “Kërkesë për gjykim” 505 procedime me 609 të pandehur. 

Janë pushuar nga gjykata 3 procedime penale. 

Janë kthyer 14 procedime penale të hetuara në vitin 2019 dhe janë ridërguar në gjykim  12 prej tyre. 

Në total në vitin 2019 janë bërë522 kërkesa për dërgimin në gjyq+urdhëra penale+ marrëveshje për 

gjykim( 510 kërkesa për dërgimin në gjyq+urdhëra penale+ marrëveshje për gjykim + 12 rikërkesa). 

Siç rezulton edhe nga statistikat e mësipërme  “Gjykimi me marreveshje” dhe “Urdhri penal” kanë 

qënë të pakta. 

Instituti i “Gjykimit me marrëveshje” gjithashtu është zbatuar në mënyrë të kufizuar, për faktin se të 

pandehurit apo avokatet e tyre mbrojtës nuk ofrojnë apo pranojnë arritjen e marrevëshjes së fajësisë, 

pasi shohin si me ne favor të pandehurit gjykimin normal ku aplikohet forma e posaçme e gjykimit 

të shkurtuar. 

 

Grafiku i meposhtëm tregon në përqindje statusin e procedimeve penale të hetuara në vitin 2019. 
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Përsa i përket procedimeve penale, rezultojnë të jenë hetuar  nga një total prej 2578 procedime 

penale (pushimet 14%, pezullimet 25%, transferimet 1%, derguar gjyqit 20%, dhe bashkuar 3%). 

Rezulton se nga totali prej 2509 procedime penale (pushimet 14%, pezullimet 25%, transferimet 

1%, dërguar gjyqit 20%, dhe bashkuar 3%), janë përfunduar 1628 procedime penale , me  775 

persona, ndër të cilët 616  të pandehur dhe 159 persona nën hetim. Nga këta persona të hetuar 147 

prej tyre kanë qënë me masën e sigurimit “arrest në burg”. 
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E thënë ndryshe janë përfunduar 63% e procedimeve penale të hetuara në vitin 2019. 

Për periudhën njëvjecare, (duke  përfshirëtë gjitha vendimmarrjet mosfillimet, pushimet, pezullimet, 

transferimet, dërguar gjyqit, dhe bashkuar), janë përfunduar gjithsej 2091 çështje penale. 

Në vitin 2020, Prokuroria pranë Gjykatës të Shkallës së Pare Fier mbart në hetim 950 procedime 

penale, e thënë ndryshe 37% e procedimeve penale në hetim për vitin 2019. 

 

 TREGUESIT E ARRESTIMEVE NË FLAGRANCË DHE  NDALIMEVE 

 

Për vitin 2019, treguesit e arrestimeve në flagrancë dhe ndalimeve, të kryer ndaj shtetasve të 

dyshuar për kryerjen e veprave të ndryshme penale, paraqiten si më poshtë:   

 

Janë arrestuar në flagrancë nga policia gjyqësore 274 shtetas. 

Janëndaluar nga policia gjyqësore 24 shtetas. 

Është nxjerrë urdhër ndalimi nga prokurori për 7 shtetas. 

 

Është kërkuar në gjykatë vlerësimi i arrestimit në flagrancë apo ndalimit për 305 persona, ndër të 

cilët Gjykata ka vlerësuar të ligjshëm arrestimin për 305 persona.  

Janë kërkuar nga ana e prokurorëve për 9 raste caktimi i masës së sigurimit arrest me burg në 

mungesë dhe nga ana e Gjykatës është vendosur kjo masë për 9 raste. 

Veprat penale për të cilat është hetuar me më shumëme masë sigurimi arrest në burg  kanë qënë: 

Dhuna në familje-  prokurori  ka kerkuar arrest në burg për 17 persona   dhe  gjykata  ka dhënë 16 

masa sigurimi arrest në burg. 

Vjedhja-  prokurori ka  kërkuar  arrest nëburg për 15 persona ,dhe gjykata ka dhënë15 masa sigurimi 

arrest ne burg. 

Prodhim dhe shitje narkotikësh- prokurori  ka kërkuar arrest nëburg për 16 persona  dhe nga ana e 

gjykates jane dhene 16 masa sigurimi arrest në burg. 

Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor - nga prokurori janë kërkuar 12 arrest në burg  dhe nga  

gjykata janë dhënë 12 masa sigurimi arrest në burg. 

Drejtimi I mjetit në mënyrë të parregullt- nga  prokurori janë kërkuar 10 arrest në burg dhe  gjykata 

ka dhënë 10 masa sigurimi arrest në burg. 

 

Për vitin 2019, treguesit e kërkesave të prokurorit dhe vendimet e gjykatës për masat kryesore të 

sigurimit. 
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Prokurori /Gjykate 

 

 

 

 

 

 

 ÇËESHTJE TË PËRFAQËSUARA NË GJYKATË. 

 

Gjatë këtij viti, përveç akuzës në gjykim, janë përfaqësuar në gjykatë415 çështje  (kërkesa për të 

cilat prokurori thirret si person i tretë ose ndiqen me kërkim të drejtëpërdrejtë në Gjykatë  si dhe 

kërkesat e të burgosurve gjatë vuajtjes së dënimit në I.E.V.P - Fier).Këto kërkesa kanë qënë më 

objekte të ndryshme si më poshtë: 

1. 214 kërkesa për lirim para kohe me kusht, nga të cilat 32 janë pranuar nga gjykata , 128 janë 

rrëzuar , 5 kanë kaluar për mokompetence dhe kërkesat e tjera janë në shqyrtim 

2. 28 kërkesa Aplikim I dënimit alternative. Janë rrëzuar 22 nga Gjykata, 1 kërkesë ka kaluar 

për moskompetnce dhe te tjerat jan ë në shqyrtim. 

3. 12 kërkesa per Perftim e njohje nga aminstia, 6 prej tyre janë rrëzuar nga gjykata 

4. 13 kërkesa për shuarje dënimi,nga të cilat janë pranuar 4 kërkesa  nga gjykata dhe janë 

rrëzuar 4.Te tjerat janë në gjykim. 
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5. 9 kërkesa heqje e zotësisë për te vepruar, 1 është pranuar nga Gjykata 

6. 11 kërkesa me viktimë akuzuese per vepren penale dëmtime të tjera me dashje, ngatë cilat 

janë pranuar 3 nga gjykata, pushuar 1 kerkesë dhe për një çështje është dhënë pafajësi. 

7. 3 çështje me viktimë akuzuese për  mosdhënie të mjeteve për jetesë. 

8. 125 kërkesa të tjër ame objekte të ndryshme si: kompensim për burgim të padrejtë, llogaritje 

e kohës së vuajtjes së dënimit, pezullim vuajtje dënimi me burg, shpallje person I zhdukur, 

verifikim e rishqyrtim mase mjekësore,pavlefshmëri I titullit ekzekutiv dhe aplikim për masë 

disiplinore. 

Këto çështje (kërkesa) kryesishtjanë përfaqësuar në gjykatë nga prokurorët e Seksionit të 

Ekzekutimeve të Veprave Penale. 

Grafiku i mëposhtëm tregon shpërndarjen e 415 çështjeve të përfaqësuara në gjykatë. 
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TË DHËNA PËR FAZËN E EKZEKUTIMIT 

Gjatë vitit 2019, janë nxjerrë gjithsej 827 urdhëra ekzekutimi. 

Nga këto 129 urdhëra ekzekutimi kanë qënë me burgim, 36  urdhëra ekzekutimi me gjobë,  246 

urdhëra ekzekutimi për pezullimin e dënimit me kusht, 2 urdhëra ekzekutimi qëndrim në shtëpi, 19 

urdhëra ekzekutimi pezullim ekzekutim dënimi me burgim dhe detyrimi me punë në interes të 

publikut dhe 395 urdhëra ekzekutimi të ndryshëm, kryesisht shpenzime proceduriale, masa 

mjekësore dhe shuarje mase sigurimi.Gjithashtu, krahas 827 urdhërave të ekzekutimit janë nxjerrë 

dhe 136 urdhëra plotësues ekzekutimi, në funksion të tyre. 
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129 36 246 2 19 395 827 136 963 

 

Tabela e mëposhtëme tregon këto të dhëna të detajuara sipas prokurorëve. 
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A.Barjamaj 37 5 30 0 2 65 30 139 

duke filluar nga dt. 

27.04.18 deri 

25.07.2019 

A.Pogaçe 50 15 52 0 8 128 69 250 

duke filluar nga dt. 

27.04.18 e ne vijim 

G.Mane 28 12 27 1 5 168 36 241 

duke filluar nga 

dt.17.01.18 e ne vijim 

D.Tafili 4 3 3 1 2 37 1 50 

duke filluar nga 

dt.01.11.2019  e ne 

vijim 

Prokurore  

te tjere 10 1 134 0 2 0 0 147 

duke filluar nga 

dt.06.01.2019  e ne 

vijim 

TOTALI 129 36 246 2 19 395 136 827 

  

 KRIMINALITETI SIPAS SHTRIRJES TERRITORIALE TË NJËSIVE 

ADMINISTRATIVE NË KOMPETENCË TË PROKURORISË. 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier e shtrin juridiksionin e saj në 2 rrethe, nëRrethin  

e Fierit që përbëhet nga 3 Bashki, Bashkia Fier, Patos dhe Roskovec dhe Rrethi  Mallakastër që 

përbëhet nga Bashkia Ballsh. 

Duke qënë se Bashkia Fier ka shtrirjen më të madhe territoriale, popullsinë më të madhë, për 

rrjedhojë dhe numri i kriminalitetit është më i madh në krahasim me bashkitë e tjera. 
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 KRIMINALITETI SIPAS PESHËS/PËRHAPJES SËVEPRAVE PENALE DHE 

TENDENCAVE TË TYRE DHE KRIMINALITETI SIPAS STRUKTURËS SË 

KODIT PENAL (KRIME - KUNDËRVAJTJE). 

Lidhur me gjendjen e kriminalitetit gjatë vitit 2019 ( theksojmë  që këto të dhëna janë përpunuar 

duke zbritur procedimet penaletë bashkuara), veprat  penale të cilat zënë numrin më të madh të 

procedimeve penale të hetuara janë veprat penale të parashikuara nga  Kreu II-të, Kreu III-të dhe 

Kreu VIII-të i  K.Penal. 

Konkretisht: 

 

Kreu II -të, gjithsej 317 procedime penale që përbëjnë18 % të procedimeve penale të regjistruara në 

vitin 2019. 

Kreu III-të, gjithsej 910 procedime penale që përbëjnë51% të procedimeve të regjistruara në vitin 

2019. 

Kreu IV-ërt, gjithsej 7 procedime penale. 

Kreu VIII-të gjithsej 474 procedime penale që përbëjnë27% të procedimeve penale të regjistruara në 

vitin 2019. 

Kreu IX-të, gjithsej 62 procedime penale, që përbëjnë 4% të procedimeve penale të regjistruara në 

vitin 2019. 

Kreu X-të, gjithsej 1 procedim penal. 
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Përsa i përket procedimeve të regjistruar në vitin 2019 të dhënat vijojnë si më poshtë (këto të dhëna 

janë përpunuar duke hequr procedimet e bashkuara): 
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Për Kreun e II-të të Kodit Penal- në vitin 2019, janë regjistruar 23 procedime më shumë se në vitin 

2018.  

Për Kreun e III-të Kodit Penal -në vitin 2019, rezultojnë të regjistruara 5 procedime penale më 

shumë se 2018. 

Për Kreun e IV-ërt të K.Penal- në vitin 2019, janë regjistruar 2 procedime penale mëpak se në vitin 

2018. 

Për Kreun e VIII-të të Kodit Penal-në vitin 2019 janë regjistruar 38 procedime penale më pak se në 

vitin 2018. 

Për Kreun e IX-të të Kodit Penal- në vitin 2019, janë regjistruar 45 procedime penale më pak se në 

vitin 2018. 

Kreu X-të i Kodit Penal-në vitin 2019,ështëregjistruar 1 procedim penale më shumë se në vitin 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku i mëposhtëm tregon kriminalitetin sipas strukturës të Kodit Penal, të procedimeve penale të 

hetuara gjatë vitit 2019, në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë Fier. 
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III. TREGUESIT STATISTIKORE 2 VJECARE  TE VEPRAVE PENALE . 

 

 
KRIME KUNDER JETES 

ME DASHJE 2018 
 

2019 

 Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 76 Vrasja           

 

3 1 3 1   
Neni 77 Vrasja per nje krim 

tjeter           
      Neni 78 Vrasja me 

paramendim 1 1   1   

 

3 1 2 1 1 
Neni 78/a Vrasje per 

gjakmarrje           

 

          

Neni 79 Vrasja ne rrethana 

cilesuese 3 1 2 1 1 
 

          

Neni 79/a Vrasja e 

funksionareve publike 1         

 

          

Neni 79/b Vrasja e 

punonjesve te Policise se 

Shtetit 1         

 

1         

Neni 79/c Vrasja per shkak 

te marredhenieve familjare           
 

3   1     

neni 79-dh 2 1 1 1 1 

 

2   3     

  

        2 
 

          Neni 80 

 
Neni 81 Vrasja e foshnjes           

 

          

Neni 82 Vrasja ne tronditje 

psikike           

 

          

Neni 83 Ne kapercim 

mbrojtjes nevojshme           
 

          

Neni 83/a Kanosje per 
hakmarrje/ gjakmarrje           

 

          

  

          

 

          
Neni 83/b Nxitja per 

gjakmarrje 

 
  

25 8 13 8 4 
 

22 3 8 3 2 Neni 84 Kanosja 

 
Totali 33 11 16 11 8 

 

34 5 17 5 3 

(v.o.shtuar neni 70-dh) 

           

            

KRIME KUNDER JETES 
SHKAKTUAR ME 

PAKUJDESI 

2018 
 

2019 

Nr. 
Procd. 

Regj 

Nr. procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 
Per gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd. 

Regj 

Nr. procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 
Per gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 85 Vrasja nga 

pakujdesia 1         
 

          



 

Shkurt 2020 Page 47 

Raporti vjetor      2019 

Totali 1 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

            V.P. K/SHENDETIT ME 
DASHJE 2018 

 
2019 

 Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 86 Tortura           

 

          

Neni 87 Tortura me pasoja 

te renda           

 

          

Neni 88 Plagosje e rende 2 1   1 2 

 

5 3 6 3 3 

Neni 88/a Plagosje e rende 

tronditje psikike           

 

          

Neni 88/b P.R. ne kapercim 

te mbrojtjes           
 

1 1 1 1 1 

Neni 89 Plagosje e lehte me 
dashje 36 12 25 15 10 

 

40 15 21 23 6 

            
 

          

Neni 89/a           

 

          

Neni 90 Demtime te tjera 1   1     

 

          

Totali 39 13 26 16 12 
 

46 19 28 27 10 

            

VEPRA PENALE 
KUNDER SHENDETIT 

TE KRYERA NGA 

PAKUJDESIA 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 91 Plagosje e rende 
nga pakujdesia           

 

          

Neni 92 Plagosja e lehte 

nga pakujdesia 1 0 0 0 0 
 

2 0 0 0 0 

Totali 1 0 0 0 0 

 

2 0 0 0 0 

            
VEPRA PENALE QE 

RREZIKOJNE JETEN 

DHE SHENDETIN NGA 
NDERPRERJA E 

SHTATZANISE OSE 
NGA MOSDHENIA E 

NDIHMES 

2018 
 

2019 

Nr. 
Procd. 

Regj 

Nr. procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 
Per gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd. 

Regj 

Nr. procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 
Per gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 93 Nderprerja e 

shtatzanise pa pelqim te 
gruas           

 

          

Neni 94 Nderprerja e 

shtatzanise e kryer ne 

vende dhe nga persona te 

paautoriz.           

 

          

Neni 95 Dhenia e mjeteve 

per nderprerjen e 

shtatzanise           
 

          

Neni 96 Mjekimi i 
pakujdesshem 1   1   5 

 

5   3     

Neni 97 Mosdhenia ndihme           

 

          

Neni 98 Mosdhenia e 

ndihmes nga kapiteni i 

anijes           
 

          

Neni 99 Shkaktimi i 77   1     

 

78         
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vetevrasjes 

Totali 78 0 2 0 5 
 

83   3     

            

            

KRIME SEKSUALE 

2018 
 

2019 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 100 M. Sek/ 

homoseksuale me te mitur 1   3     
 

          

Neni 101 M. Sek/ 

homoseksuale me dhune 

me te mitur te moshes  me 

14-18 vjeç 1   1     
 

1   1     

Neni 102 M. Seksuale me 
dhune me te rritura 1   1     

 

          

Neni 102/a M. 

Homoseksuale me dhune 

me te rritur           
 

          

Neni 103 M. Sek/ 
homoseksuale me persona 

te pazote per t’u mbrojtur 1         

 

          

Neni 104  Marredhenie 

seksuale ose 
homoseksualeme 

kerkcenim me perdorimin e 

armes           
 

          

Neni 105 M. Sek/ 
homoseksuale duke 

shperdoruar detyren           

 

          

Neni 106 M. Sek/ 

homoseksuale me persona 
ne  gjini ose ne kujdestari           

 

1   1     

Neni 107 M. Sek/ 

homoseksuale ne vende 

publike           
 

          

Neni 108 Vepra te 
turpshme 1 1 1 1   

 

2   1     

Neni 108/a Ngacmimi 

Seksual 2         

 

4 2 2 2   

Totali 7 1 6 1 0 

 

8 2 5 2   

            

            

VEPRA PENALE 

KUNDER LIRISE SE 

PERSONIT 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 109 Rrembimi ose 
mbajtja peng e personit           

 

          

Neni 109/a Rrembimi ose 

mbajtja peng e personit ne 

rrethana lehtesusese           
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Neni 109/b Shtrengimi me 

ane te kanosjes ose dhunes 
per dhenien e pasurise 1   1     

 

4         

Neni 109/c Zhdukja me 

force           

 

          

Neni 110 Heqja e 

paligjshme e lirise 2 1 2 2   
 

2 1   1 1 

Neni 111Rrembimi i 
avioneve, anijeve dhe 

mjeteve te tjera           

 

          

Neni 112 Dhunimi i 

baneses           
 

          

Totali 3 1 3 2 0 

 

6 1   1 1 

            

 

          

            

VEPRA PENALE 
KUNDER MORALIT 

DHE DINJITETIT 

2018 
 

2019 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 113 Prostitucioni           
 

    4 4 4 

Neni 114 Shfrytezimi i 
prostitucionit           

 

3 1 4 2 2 

Neni 115 Mbajtja e 

lokaleve per prostitucion 4   1     
 

          

Neni 117 Pornografia           

 

1         

Neni 118 Dhunimi i 

varreve 3         

 

1         

Neni 119 Fyerja           
 

          

Neni 120 Shpifja           

 

          

Neni 121 Nderhyrje te 

padrejta  ne jeten private           
 

          

Neni 121/a Perndjekja 6 3 3 3 2 

 

14 6 14 7 6 

Neni 122 Perhapja e 

sekreteve vetjake           
 

          

Neni 123 Pengimi ose 
shkelja e fshehtesise se 

korrespondences           

 

          

Totali 13 3 4 3 2 

 

19 7 22 13 12 

            

            

VEPRA PENALE 

KUNDER FEMIJEVE, 
MARTESES DHE 

FAMILJES 

2018 
 

2019 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 124 Braktisja e 

femijeve te mitur 6 1 3 1   
 

5 3 4 3   

Neni 124/b Keqtrajtimi i te 
miturit 3 1 2 1   

 

3 2 3 2   

Neni 125 Mosdhenia e 

mjeteve per jetese           

 

          

Neni 126 Mosnjoftimi i 

ndryhshimit te vendbanimit           
 

          

Neni 127 Marrja e padrejte 
e femijes           
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Neni 128 Nderrimi i 

femijeve           
 

          

Neni 128/a Fshehja ose 
nderrimi me dashje I 

femijes           

 

          

Neni 129 Shtytja e te 

miturve ne krim           
 

          

Neni 130 Shtrengimi ose 
pengimi per te bashkejetuar 

ose per te zgjidhur martese           

 

          

130/a Dhuna ne familje 102 78 128 87 55 

 

101 51 84 54 50 

Totali 111 80 133 89 55 
 

109 56 91 59 50 

            

 
 

VEPRA PENALE 

KUNDER LIRISE SE 
BESIMIT 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 131 Pengimi i 

veprimtarive te 

organizatave fetare           
 

          

Neni 132 Shkaterrimi ose 
demtimi i objekteve te 

kultit           

 

          

Neni 133 Pengimi i 

ceremonive fetare           
 

          

Totali 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

            
            

            

VJEDHJA E PASURISE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 134 Vjedhja 542 50 64 60 31 

 

595 45 65 55 43 

Neni 135 Vjedhja e kryer 

duke shperdoruar detyren 7 3 4 3 3 

 

7 4 4 4 2 

Neni 136 Vjedhja e 

bankave dhe e arkave te 
kursim.           

 

        1 

Neni 137 Vjedhja e 

energjise elektrike ose 

impulseve telefonike 21 21 17 21 25 
 

4 8 4 8 7 

Neni 137 /aVjedhja e rrjetit 
te komunikimeve 

elektronike           

 

          

Neni 138 Vjedhja e 

veprave te artit e kultures           
 

          

Neni 139 Vjedhja me 
dhune 8 3 5 3 2 

 

4 5 5 8 1 

Neni 140 Vjedhja me arme           

 

1         
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Neni 141 Vjedhja  me 

pasoje vdekjen 1   3     
 

  1   3   

Neni 142 Sigurimi i 
mjeteve per vjedhje           

 

2 1 3 3 3 

Totali 579 77 93 87 61 
 

613 64 81 81 57 

            

            

MASHTRIMET 

2018 
 

2019 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 143 Mashtrimi           

 

32 9 12 10 16 

Neni 143/a Skemat 

mashtruese dhe piramidale 31 11 16 12 10 

 

          

Neni 143/a/1 Manipulimi i 

tregut           
 

          

Neni 143/a/2 Perdorimi i 
paautorizuar dhe perhapja  

e informacionit te 

privilegjuar           
 

          

Neni 143/a/3 Manipulimi i 
cmimeve dhe perhaPja e 

informacionit te rreme           

 

          

Neni 143/a/4  Paraqitja e te 

dhenave te rreme dhe 
shperndarja e paautorizuar 

e tyre           

 

          

Neni 143/a/5 Regjistrimi i 

titujve ne burse ne menyre 
te paautorizuar           

 

          

Neni 143/a/6 Fshehja e 

pronesise           

 

          

Neni 143/a/7 Tregtimi i 

paligjshem i titujve           
 

          

Neni 144 Mashtrimi ne 
subvencione 1         

 

          

Neni 144/a   2   9   
 

  2   7 4 

Neni 145 Mashtrimi ne 
sigurime   1   4 2 

 

        4 

Neni 146 Mashtrimi ne 

kredi           

 

2         

Neni 147 Mashtrimi per 

veprat e artit e te kultures           
 

          

Neni 148 Botimi i vepres se 
tjetrit me emrin e vet           

 

          

Neni 149 Riprodhimi pa te 

drejte i vepres se tjetrit           

 

          

Neni 149/a Shkelja e te 

drejtave te pronesise 

industriale 2         

 

1   1     

Neni 149/b Shkelja e te 

drejtave te topografise se 

qarkut te gjysmepercuesit           
 

          

Totali 34 14 16 25 12 

 

35 11 13 17 24 

            

            SHKATERRIMI I 2018 

 

2019 
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PRONES Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 150 Shkaterrimi i 

prones 49 2 9 2 2 

 

33 3 3 3 3 

Neni 151 Shkaterrimi i 

prones me zjarr 39 4 3 4 2 
 

66 3 4 3 1 

Neni 152 Shkaterrimi i 
prones me eksploziv 1         

 

          

Neni 153 Shkaterrimi i 

prones me permbytje           

 

          

Neni 154 Shkaterrimi i 

prones me mjete te tjera           
 

2 1 2 2 2 

Neni 155  Shkaterrimi i 
rrugeve           

 

1   1     

Neni 156 Shkaterrimi i 

rrjetit elektrik 10 1 1 1 1 

 

3       1 

Neni 157 Shkaterrimi i 

rrjetit te ujitjes 1         
 

  1   1   

Neni 158           

 

          

Neni 159 Shkaterrimi i 

rrjetit te ujesjellesit   3     1 
 

3 1 1 1 1 

Neni 160 Shkaterrimi i 
veprave kulturore           

 

          

Neni 161 Shkaterrimi i 

prones nga pakujdesia   5       

 

15 3 4 3 1 

Neni 162 Perplasja e 

mjeteve te transportit masiv           
 

          

Totali 100 15 13 7 6 

 

123 12 15 13 9 

            

            

VEPRA PENALE TE 

KRYERA NE 
SHOQERITE TREGTARE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 163 Perpilimi i 

deklaratave te rreme           

 

          

Neni 164 Shperdorimi i 

kompetencave           
 

          

Neni  165 Falsifikimi i 
nenshkrimeve           

 

          

Neni 166 Emetimi i 

parregullt i aksioneve           

 

          

Neni 167 Mbajtja e 

padrejte e dy cilesive           
 

          

Neni 168 Dhenia e 
informacioneve te rreme           

 

          

Neni 169 Zbulimi i 

sekreteve te shoqerise           

 

          

Neni 170 Mosberja e 

shenimeve te detyrueshme           
 

          

Neni 170/a  Punesimi i 
paligjshem 2 1 2 1   

 

2 2 2 2 2 

Neni 170/b Konkurrenca e 

paligjshme nepermjet 

dhunes           
 

          

Totali 2 1 2 1 0 

 

2 2 2 2 2 
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V.P. NE LIDHJE ME 

USHTRIMIN E 
VEPRIMTARIVE 

BANKARE E 

FINANCIARE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni  170/c           

 

          

Neni  170/ç   1   1   

 

2 2 7 6   

Totali 0 1 0 1 0 
 

2 2 7 6   

            

            

KRIME NE FUSHEN E 
DOGANAVE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 171 Kontrabanda me 

mallra te ndaluar           

 

          

Neni 172 Kontrabanda me 

mallra qe paguhet akcize           
 

          

Neni 173 Kontrabanda me 
mallra te licencuar           

 

          

Neni 174 Kontrabanda me 

mallra te tjera 3   1     

 

1   1     

Neni 175 Kontrabanda nga 

punonjes qe lidhen me 
veprimtarine doganore           

 

          

Neni 176 Kontrabanda e 

vlerave kulturore           
 

          

Neni 177 Kontrabanda me 
mallra me regjim te 

ndermjetem           

 

          

Neni 178 Tregtimi dhe 

transportimi i mallrave qe 
jane kontrabande 2 6 2 6 3 

 

          

Neni 179 Ruajtja apo 

depozitimi i mallrave 

kontrabande           
 

          

Neni 179/a Mosdeklarimi 
ne kufi i te hollave dhe i 

sendeve me vlere           

 

1         

Totali 5 6 3 6 3 

 

2   1     

            

            

VEPRA PENALE NE 

LIDHJE ME TAKSAT E 
TATIMET 

  

 

  

2018 
 

2019 

Nr. 

Proecd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Proecd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 180 Fshehja e te 

ardhurave 12 1 4 2 1 

 

9 3 5 4 2 
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180/a/1 Mosleshimi I 

kuponit tatomor 1 1   1 1 
 

        1 

Neni 181 Mospagimi i 
taksave dhe tatimeve 4 2 1 4 5 

 

5 1 2 2 2 

Neni 181/a Moskryerja e 

detyrave nga organet 

tatimore 3   1     
 

          

Neni 182 Ndryshimi ne 
aparatet matese           

 

1   1     

Neni 182/a         1 
 

2         

Totali 20 4 6 7 8 

 

17 4 8 6 5 

            

            

FALSIFIKIMI I 
MONEDHAVE DHE 

LETRAVE ME VLERE 

2018 

 

2019 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 183 Falsifikimi i 

monedhave 6 4 2 6 2 
 

6 1 4 1 2 

Neni 184 Falsifikimi i 
letrave me vlere           

 

          

Neni 185 Prodhimi i 

mjeteve per falsifikim           

 

          

Totali 6 4 2 6 2 

 

6 1 4 1 2 

            

            

FALSIFIKIMI I 
DOKUMENTEVE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 186 Falsifikimi i 

dokumenteve 48 10 9 18 6 

 

32 10 10 18 7 

Neni 187 Falsifikimi i 

dokumenteve shkollore 4 3 2 3 1 
 

1       1 

Neni 188 Falsifikimi i 
dokumenteve shendetesore           

 

2 1   1 1 

Neni 189 Falsifikimi i 

leternjoftimeve, i 

pasaportave ose i vizave 13 7 12 12 6 
 

5 1 3 2 6 

Neni 190 Falsifikimi i 
vulave, i stampave ose i 

formulareve 3 1   2 3 

 

3 2 2 2 4 

Neni 191 Falsifikimi i 

akteve te gjendjes civile     2   1 
 

5         
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Neni 192 Prodhimi i 

mjeteve per falsifikim te 
dokumenteve           

 

          

Neni 192/a Zhdukja dhe 

vjedhja e dokumenteve 1 1 4 1   

 

1         

Totali 69 22 29 36 17 
 

49 14 15 23 19 

            

            VEPRA PENALE NE 
FUSHEN E 

FALIMENTIMIT 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proc. 

Regj 

Nr.  proc. 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

 

Nr. 

Proc. 

Regj 

Nr.  proc. 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 193  Falimentimi  i 
provokuar 

          

 

          

Neni 194 Fshehja e 

gjendjes se falimentimit 

          

 

          

Neni 195 Fshehja e pasuris 

pas falimentimit 

          

 

          

Neni 196 Shkelja e 
detyrimeve 

          

 

          

Totali 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

            

            

ZHVILLIMI I PALEJUAR 

I LOJERAVE TE FATIT 

2018 
 

2019 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 197 Organizimi i 

llotarive te palejuara 5 2 2 2 4 

 

5 3 5 4 1 

Neni 197/a Paracaktimi i 

rezult. Ne garat sportive           
 

          

Neni 197/b Shtremberimi i 
konkurences ne garat 

sportive           

 

          

Neni 198 Venia ne 

dispozicion e lokaleve per 
lojra te palejuara           

 

          

Totali 5 2 2 2 4 
 

5 3 5 4 1 

            

            

REGJIMI JURIDIK I 

TOKES 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  
proced 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 199 Shperdorimi i 
tokes           

 

          

Neni 199/a Ndertimi i 

paligjshem 37 12 25 22 17 
 

32 33 19 34 24 

Neni 199/b           

 

      2 2 

Neni 200 Pushtimi i tokes 17 5 6 5 2 

 

9 3 1 3 1 
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Totali 54 17 31 27 19 

 

41 36 20 39 27 

            

            

VEPRA PENALE 

KUNDER MJEDISIT 2018 

 

2019  
 

  

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 201 Ndotja e ajrit 2         

 

1         

Neni 202 Transportimi i 
mbeturinave toksike           

 

          

Neni 203 Ndotja e ujerave 2         

 

1         

Neni 204 Peshkim i ndaluar           
 

          

Neni 205 Prerja e 
paligjshme e pyjeve 3   1     

 

1 1   3   

Neni 206 Prerja e drureve 

dekorativ dhe frutore           

 

1         

Neni 206/a Shkaterrimi me 

zjarr i pyjeve 2         
 

3   1     

Neni 206/b Shkaterrimi nga 
pakujd. me zjarr i pyjeve           

 

          

Neni 207 Shkelja e 

karantines se bimeve dhe 

kafsheve           
 

          

Totali 9 0 1 0 0 

 

7 1 1 3   

            

            

KREU V- VI 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Vepra Penale kunder 
Pavaresise e Rendit 

Kushtetues           

 

          

Vepra Penale qe cenojne 

Marredheniet me Shtetet e 
tjera           

 

          

Totali 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 

            

            

  

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 230 Vepra me qellime 

terroriste           

 

          

Neni 230/a Financimi i 

terrorizmit           
 

          

Neni 230/b Fshehja e 

fondeve dhe e pasurive te           
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tjera, qe financojne 

terrorizmin 

Neni 230/c Dhenia e 

informacioneve nga 
persona qe ushtrojne 

funksione publike ose ne 

ushtrim te detyres a 
profesionit           

 

          

Neni 230/ç Kryerja e 

sherbimeve dhe veprimeve 

me persona te shpallur           
 

          

Neni 231 Rekrutimi i 
personave per kryerjen e 

veprave me qellime 

terroriste ose te financimit 
te terrorizmit           

 

          

Neni 232 Stervitja per 

kryerjen e veprave me 

qellime terrorise           

 

          

Neni 232/a Nxitja, thirrja 
publike dhe propaganda per 

kryerjen e veprave me 

qellime terroriste           
 

          

Neni 232/b Kanosja per 
kryerjen e veprave me 

qellime terroriste           

 

          

Neni 233 Krijimi i turmave 

te armatosura           
 

          

Neni 234 Prodhimi i 
armeve luftarake           

 

          

Neni 234/a Organizata 

terroriste           

 

          

Neni 234/b Banda e 

armatosur           
 

          

Totali 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

            
            

            

KRIMI I ORGANIZUAR 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 333 Organizata 

kriminale           

 

          

Neni 333/a Grupi i 

strukturuar kriminal           
 

          

Neni 334 Kryerja e veprave 
penale nga organizata 

kriminale dhe grupi i 

strukturuar kriminal           
 

          

Totali 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 
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KRIME KUNDER 
AUTORITETIT TE 

SHTETIT 

2018 

 

2019 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 235 Kundershtimi i 

punonjesit qe kryen nje 
detyre shteterore ose nje 

sherbim publik 1 2 1 2 3 

 

        1 

Neni 236 Kundershtimi i 

punonjesit te policise se 
rendit publik 14 15 21 20 11 

 

8 7 12 7 5 

Neni 237 Goditjet per 

shkak te detyres 5 4 7 5 5 

 

3 4 3 4 2 

Neni 238 Kanosja per 

shkak te detyres 3   3   1 
 

5   2     

Neni 242 Mosbindja ndaj 
urdhrit te punonjesit te 

policise se  rendit publik 6 5 5 5 3 
 

7 6 10 8 3 

Neni 243 Goditjet ndaj 
pjesetareve te familjes se 

personit qe kryen nje detyre 

shteterore           
 

          

Neni 246 Pervetesimi i 
titullit apo i detyres 

shteterore           

 

          

Neni 246/a Ushtrimi i 

profesionit te ekspertit 
kontabel dhe i shoqerise 

audituese pa qene i 

regjistruar           
 

          

Neni 247 Mbajtja pa te 
drejte e uniformes           

 

          

Totali 29 26 37 32 23 
 

23 17 27 19 11 

            

            VEPRA PENALE 
KUNDER 

VEPRIMTARISE 

SHTETERORE TE 
KRYERA NGA 

PUNONJESIT 

SHTETERORE OSE NE 
SHERBIM PUBLIK 

2018 

 

2019 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Proced 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 248 Shperdorim 

detyre 32 3 2 4 7 

 

20 2 5 5 2 

Neni 248/a Dhenia ne 

kundershtim me ligjin e 
pensioneve ose e te 

ardhurave te tjera nga 

sigurimet shoqerore           
 

          

Neni 249 Kryerja e 
funksionit pas dhenies fund 

te tij           

 

          

Neni 70 KPU Shperdorim 

detyre           
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Neni 250 Kryerja e 

Veprimeve  arbitrare 6         
 

1 1   2   

Neni 251 Mosmarrja e 
masave per te nderprere 

gjendjen e paligjshme           

 

          

Neni 252 Mbajtja ne burg 

pa vendim           
 

          

Neni 253 Shkelja e barazise 
se shtetasve           

 

          

Neni 254 Shkelja e 

paprekshmerise se baneses           

 

          

Neni 255 Pengimi dhe 

shkelja e fshehtesise se 
korrenspondences           

 

          

Neni 256 Shperdorim i 

kontributeve te dhena nga 

shteti           
 

          

Neni 257 Perfitim i 
paligjshem i interesave           

 

          

Neni 257/a Refuzimi per 

deklarimin, mosdeklarimin, 

fshehja ose deklarimi i 
rreme i pasurise 1 4 1 4 4 

 

          

Neni 258 Shkelja e 

barazize ne tendera apo 

ankande publike 1         
 

1         

TOTALI 40 7 3 8 11 
 

22 3 5 7 2 

            

            

VEPRA PENALE 

KUNDER RENDIT DHE 
SIGURISE PUBLIKE 

2018 
 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 261 Pengimi ne 

ushtrimin e se drejtes per 

t’u shprehur, grumbulluar 
apo manifestuar           

 

          

Neni 262 Organizimi dhe 

pjesemarrja ne 

grumbullime e manifestime 
te paligjshme 2   1     

 

6   61     

Neni 263 Organizimi i 

grumbullimeve e 

manifestimeve te 
paligjshme me pjesemarrje 

te personave te armatosur           

 

          

Neni 264 Detyrimi per te 

marre pjese ose jo ne greve           
 

          

Neni 265 Nxitja e urrejtjes 

ose grindjeve ndermjet 

kombesive, racave dhe feve           

 

          

Neni 265/a[5] Pjesemarrja 

ne veprime luftarake ne nje 
shtet te huaj           

 

          

Neni 265/b Organizimi per 

pjesemarrje ne veprime 

luftarake ne nje shtet te 
huaj           

 

          

Neni 265/c Thirrja per 

pjesemarrje ne veprime 
luftarake te dhunshme ne           

 

          

file:///C:/Users/adela.halilaj/Desktop/KODE%20LIGJE/raportet%20vjetore/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
file:///C:/Users/adela.halilaj/Desktop/KODE%20LIGJE/raportet%20vjetore/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
file:///C:/Users/adela.halilaj/Desktop/KODE%20LIGJE/raportet%20vjetore/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
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nje shtet te huaj 

Neni 266 Thirrja per 

urrejtje nacionale           

 

          

Neni 267 Perhapja e 

informatave te rreme qe 
ngjallin panik           

 

          

Neni 268 Poshterimi i 

Republikes dhe i simboleve 

te saj           
 

          

Neni 269 Pengimi me 
dhune i veprimtarise se 

partive politike           

 

          

Neni 270 Rebelimi i te 

burgosurve           
 

          

Neni 271 Disinformimi i 
ekipeve te urgjences           

 

          

Neni 272 Njoftimi i rreme 

ne organet e rendit 4   1     

 

    1     

Neni 273 Largimi nga 

vendi i aksidentit 7 4 4 4 4 
 

7 4 2 4 2 

Neni 274 Prishja e qetesise 
publike 7 5 4 5 3 

 

6 3 3 3 2 

Neni 275 Perdor. me 

keqdashje i thirrj. 

telefonike 38 1 5 1 2 
 

19 5 9 6 8 

Neni 276 Perdorimi pa te 
drejte i emblemes se Kryqit 

te Kuq           
 

          

Neni 277 Vetegjyqesia 14 4 4 5 5 

 

17 11 15 15 4 

Neni 278 Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armeve 

luftarake dhe e municionit 25 10 15 11 3 
 

18 6 11 8 5 

Neni 279 Prodhimi dhe 
mbajtja pa leje e armeve te 

ftohta 10 6 7 6   

 

7 6 9 7 1 

Neni 280 Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armeve te 
gjuetise dhe sportive 4 4 4 4 4 

 

5 5 5 5 5 

Neni 281 Shkelja e 

rregullave mbi lendet 

helmuese           
 

          

Neni 282 Shkelja e 
rregullave mbi lendet 

plasese, djegese dhe 

radioaktive           
 

1   1     

Neni 282/b Stervitja per 
prodhimin dhe perd. e 

paligjshem te armeve e 

lend. te tjera te rrezik.           
 

          

Neni 283/b Krijimi i 
lehtesirave per marrjen dhe 

perd. e droges           

 

          

Neni 284/b Ndihma ne 

zbuli. e krimeve 
(shfuqizuar)           

 

          

Neni 284/ç Prodhimi, 

tregetimi dhe perdorimi i 

paligjshem i prekursoreve           
 

          

Neni 285/a Pershtatja e 
lokalit per perdorim droge           

 

          

Neni 285/b Hedhja ose 

braktisja e shiringave 1   2     

 

  1   2   

Neni 286 Nxitja per 

perdorimin e droges           
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Neni 286/a Perdorimi i 

paligjshem i teknologjise se 
larte           

 

          

Neni 288 Prodhimi dhe 

shitja e ushqimeve dhe e 

lendeve te tjera te 
rrezikshme per shendetin           

 

          

Neni 288/a Prodhimi i 

kunderligjshem i artikujve 

dhe mallrave industr. dhe 
ushqimore 1         

 

          

Neni 289 Shkelja e 

rregullave te mbrojtjes ne 

pune 5 2   3   
 

4 3 2 4 3 

Neni 290  Shkelja e 
rregullave te qarkullimit 

rrugor 54 21 42 21 16 

 

68 19 56 19 20 

Neni 291Drejtimi i 

automjeteve ne menyre te 
parregullt 103 112 111 114 82 

 

134 119 127 121 113 

Neni 292 Shkelja e 

disiplines se punes ne 

transport           
 

          

Neni 293 Pengimi i 
qarkullimit te mjeteve te 

transportit         4 
 

1         

Neni  293/d Shitja e 
paautorizuar e kartave SIM           

 

          

Totali 275 169 200 174 123 
 

293 182 302 194 163 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

PASTRIMI I PARAVE 

2018 

 

2019 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Proced 

Regj 

Nr.  

proced 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 287 Produktet e 

vepres penale ose 
veprimtarise kriminale 34 3 3 6 1 

 

19 5 2 12 2 

Neni 287/a Llogari 

anonime           

 

          

Neni 287/b Pervetesimi i 

parave ose mallrave qe 
rrjedhin nga vepra penale 

ose veprimtaria kriminale 2   2 1 3 

 

  1 2 2   

Totali 36 3 5 7 4 

 

19 6 4 14 2 

            

            VEPRA PENALE 

KUNDER SEKRETIT 
DHE KUFIJVE 2018 

 

2019 
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SHTETERORE 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

 

Nr. 
Procd 

Regj 

Nr.  procd 
per 

gjykim 

Nr. i 
pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 
Pand 

denuar 

Neni 294 Tregimi i sekretit 

shteteror nga personi qe i 
eshte besuar         1 

 

          

Neni 295 Tregimi i sekretit 

shteteror nga shtetasit           

 

          

Neni 295/a Zbulimi i 

akteve ose te dhenave 
sekrete           

 

          

Neni 296 Humbja e 

dokumenteve sekrete           

 

          

Neni 297 Kalimi i 

paligjshem i kufirit 
shteteror 2 2 12 2   

 

4 3 7 3 1 

Neni 298 Ndihma per 

kalim te paligjshem te 
kufirit 8   12     

 

3   4   1 

Neni 299 Shkelja e 

rregullave mbi fluturimet           

 

          

Totali 10 2 24 2 1 

 

7 3 11 3 2 

            

VEPRA PENALE 
KUNDER DREJTESISE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 300 Moskallzimi i 

krimit 1 1 7 5 2 

 

    3 3 3 

Neni 301 Veprime qe 

pengojne zbulimin e se 
vertetes           

 

    1   1 

Neni 302 Perkrahja e 

autorit te krimit           

 

1 1 1 1   

Neni 303 Fshehja ose 

asgjesimi i kufomes           
 

          

Neni 304 Detyrimi per te 
kallzuar proven           

 

          

Neni 305 Kallzimi i rreme 12 9 9 9 5 

 

8 5 6 5 4 

Neni 305/a Deklaratat e 

rreme perpara prokurorit           
 

          

Neni 305/b Deklaratat e 
rreme perpara of.pol.gjyq. 1 1 3 2   

 

1     1 1 

Neni 306 Deshmia e rreme 1 1 1 1   

 

2 1 1 1 1 

Neni 307 Refuzimi per te 

deshmuar           
 

          

Neni 308 Perkthimi i rreme           

 

          

Neni 309 Ekspertimi i 

rreme 5         
 

          

Neni 310 Mosparaqitja e 
deshmitarit, ekspertit apo 

perkthyesit           

 

          

Neni 311 Kanosja per te 

mos kallezuar           
 

    1     

Neni 312/a Kanosja per 

deklarime a deshmi, 1         
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ekspertim ose perkthim te 

rreme 

Neni 313 Fillimi i 

paligjshem i ndjekjes 
penale           

 

          

Neni 313/a Zhdukja ose 

humbja e fashikullit           

 

          

Neni 313/b Ndalimi i 

dhenies dhe i shpalljes se te 
dhenave ne kundershtim 

me ligjin           

 

          

Neni 314 Perdorimi i 

dhunes gjate hetimeve           
 

          

Neni 316 Kundershtimi dhe 
goditja e gjyqtarit 1 2 1 2 2 

 

          

Neni 317 Kanosja e 

gjyqtarit           

 

          

Neni 318 Fyerja e gjyqtarit 3   3     

 

2 2 2 2   

Neni 320 Pengime per 

ekzekutimin e e vendimeve 

te gjykates 18 4 6 4 3 
 

9 3 5 3 2 

Neni 320/a Mosekzekutimi 
pa shkaqe te perligjura i 

vendimit te gjykates 2         

 

  1   1   

Neni 321 Veprime ne 

kundershtim me vendimin e 
gjykates 14 9 13 9 3 

 

10 3 12 3 2 

Neni 322 Prishja e vulave 

dhe shenjave           

 

          

Neni 323 Largimi i te 

burgosurit nga vendi i 
qendrimit 1 2 1 2 3 

 

2 2 2 2 1 

Neni 324 Dhenia ndihme 

nje te burgosuri per largim           

 

          

Neni 324/a Futja ose 

mbajtja e sendeve te 
ndaluara ne IEVB 46 25 32 26 16 

 

27 9 15 9 9 

Totali 106 54 76 60 34 
 

62 27 49 31 24 

            

            

VEPRAT PENALE PER 
ZGJEDHJET E LIRA 

2018 
 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 325 Pengimi i 

subjekteve  zgjedhjore           

 

1   4     

Neni 326 Falsifikmi i 

dokumenteve dhe 

rezultateve te zgjedhjeve           

 

          

Neni 326/a Demtimi me 

dashje I materialit zgjedhor           

 

          

Neni 327  Shkelja e 

fshehtesise se votimit           
 

          

Neni 327/a Votimi me 
shume se nje here ose pa u 

identifikuar           

 

          

Neni 328/a Detyrimi per 

pjesemarrje ne veprimtari 
politike           
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Neni 329 Kanosja apo 

dhunimi ndaj 
pjesemarresve ne zgjedhje           

 

          

Neni 330 Pengimi i 

zgjedhesit           

 

          

Neni 330/a Braktisja e 

detyres nga anetaret e 
komisioneve te zgjedhjeve           

 

          

Neni 331 Shkelja e te 

drejtes se zgjedhjes           

 

          

Neni 332 Shperdorimi i 

autoritetit ushtarak           
 

          

Totali 0 0 0 0 0 

 

1   4     

            

            

VEPRA PENALE 

KUNDER  
KORRUPSIONIT 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 124/a Kerkimi ose 

marrja e shperblimeve per 

procedurat e biresimit           
 

          

Neni 164/a Korrupsion 
aktiv ne sektorin privat           

 

          

Neni 164/b  Korrupsion 

pasiv ne sektorin privat           

 

          

Neni 244 Korrupsion aktiv 

i personave qe ushtrojne 
funksione publike     4 6 1 

 

        3 

Neni 244/a Korrupsioni 

aktiv i nepunesve te huaj 

publike           
 

          

Neni 245 Korrupsion aktiv 
i funksionareve te larte 

shteterore ose te zgjedhurve 

vendore           
 

          

Neni 245/1 Ushtrimi i 
ndikimit te paligjshem ndaj 

personave qe ushtrojne 

funksione publike 1 4 2 5 1 
 

1   1   2 

Neni 259 Korrupsion pasiv 
i personave me funksione 

publike 4 2 3 3 1 

 

1   1     

Neni 259/a Korrupsioni 

pasiv i nepunesve te huaj 
publike           

 

          

Neni 260 Korrupsion pasiv 

i funksionareve te larte 

shteterore ose i te 

zgjedhurve vendore           

 

          

Neni 312 Korrupsioni aktiv 

i deshmitarit,ekspertit ose 

perkthyesit           
 

          

Neni 319 Korrupsion aktiv 
i gjyqtarit, prokurorit dhe i 

funksionareve te tjere te 

drejtesise           
 

          

Neni 319/a Korrupsioni 
aktiv i gjyqtarit ose i 

zyrtarit te gjykatave 
nderkombetare           
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Neni 319/b Korrupsioni 

aktiv i arbitrit vendas dhe te 
huaj           

 

          

Neni 319/c Korrupsioni 

aktiv i anetareve te jurive 

gjyqesore te huaja           
 

          

Neni 319/ç Korrupsion 
pasiv i gjyqtareve, 

prokuroreve dhe 

funksionareve te tjere te 
organeve te drejtesise           

 

          

Neni 319/d Korrupsioni 

pasiv i gjyqtarit ose i 

zyrtarit te gjykatave 
nderkombetare           

 

          

Neni 319/dh Korrupsioni 

pasiv i arbitrit vendas dhe 

te huaj           
 

          

Neni 319/e Korrupsioni 
pasiv i anetareve te jurive 

gjyqesore te huaja           

 

          

Neni 328 Dhenia e 

shperblimeve dhe e 
premtimeve           

 

          

Totali 5 6 9 14 3 
 

2   2   5 

            

            

KRIMI KIBERNETIK 

2018  2019 

 
Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 74/a Shperndarja 
kompjuterike e materialeve 

komp. pro genocitit ose 

krimeve kunder njerezimit           

 

          

Neni 84/a Kanosja me 
motive racizmi dhe 

ksenofobie nepermjet 

sistemit kompjuterik           
 

          

Neni 119/a Shperndarja e 
materialeve raciste ose 

ksenofobie nepermjet 

sistemit kompjuterik           
 

          

Neni 119/b Fyerja me  
motive racizmi ose 

ksenofobie nepermjet sist. 
kompj.           

 

          

Neni 143/b Mashtrimi 

kompjuterik 1         

 

4         

Neni 186/a Falsifikimi 

kompjuterik           
 

          

Neni 192/b Hyrja e 
paautorizuar kompjuterik 1         

 

          

Neni 293/a Pergjimi i 

paligjshem i te dhenave 

kompjuterik           
 

          

Neni 293/b Nderhyrja ne te 
dhenat kompjuterike 3         

 

3         

Neni 293/c Nderhyrja ne 

sistemet kompjuterike           

 

          

Neni 293/ç Keqperdorimi  i 

pajisjeve           
 

          

Totali 5 0 0 0 0 

 

7         
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TRAFIKIMI 

2018 
 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  procd 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 110/a Trafikim i 

Personave 1         

 

5         

Neni 128/b Trafikimi i te 

miturve           
 

2         

Neni 138/a Trafikimi i 
veprave te artit dhe kultures           

 

          

Neni 141/a Trafikimi i 

mjeteve motorike 12   1     

 

11 1 1 1   

Neni 278/a Trafikimi i 

armeve dhe i municionit           

 

          

Neni 282/a Trafikimi i 
lendeve plasese, djegese, 

helmuese dhe radioaktive           
 

          

Neni 283/a Trafikimi i 
narkotikeve 1         

 

9   4     

Totali 14 0 1 0 0 
 

27 1 5 1   

            

            

PRODHIMI DHE 

KULTIVIMI I 
NARKOTIKEVE 

2018 

 

2019 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

 

Nr. 

Procd 
Regj 

Nr.  

proced 

per 
gjykim 

Nr. i 

pand. 
Regj 

Nr. Pand 
per  gjykim 

Nr. 

Pand 
denuar 

Neni 283 Prodhimi dhe 

shitja e narkotikeve 85 26 86 29 12 

 

67 27 65 33 19 

Neni 284 Kultivimi i 

bimeve narkotike 19 7 10 7 3 
 

29 4 16 10 14 

Neni 284/a Organizimi dhe  
drejtimi i organizatave 

kriminale           

 

          

Neni 284/c Prodhimi dhe 

fabrikimi i lendeve 
narkotike dhe psikotrope           

 

          

Neni 285 Mbajtja, 

prodhimi dhe transportimi i 

sustancave kimike           
 

          

Totali 104 33 96 36 15 

 

96 31 81 43 33 
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IV. ANALIZA E TREGUESVE TË EFEKTIVITETIT TË PUNËS SË 

PROKURORISË. 

 

 TREGUESI I EFEKTIVITETIT NË GJYKIMIN DHE NË DËNIMIN E TË 

PANDEHURVE. 

Në  lidhje me çështjet penale të dërguara për gjykim gjatë vitit 2019, ka përfunduar gjykimi për 413 

procedime penale, me 469 të pandehur, prej të cilëve 113 persona të arrestuar, ndërsa për 14  

procedime penale me 25 të pandehur janë kthyer aktet në prokurori. Janë ridërguar ne gjykim 12 

procedime. 

 

Për fazën e gjykimit i është kushtuar rëndësi sigurimit të provave të mjaftueshme për të vërtetuar 

fajësinë e të pandehurve, si dhe diferencimit të llojit e masës së dënimit, në varësi të veprës penale 

të kryer. Për veprat penale me rrezikshmëri të theksuar shoqërore si ato kundër jetës së personit, 

vjedhjet e cilësuara, veprat penale të mbajtjes apo shitjes së substancave narkotike, dhunës në 

familje etj, kërkesat për  llojin dhe masën e dënimit kanë qënë të larta.  

 

 TË  DHËNA PËR GJYKIMET E POSAÇME. 

 Për 354 procedime penale gjykimi është zhvilluar me procedurën e gjykimit të shkurtuar,  

me 405 te pandehur. 

 Për 41 procedime penale gjykimi është zhvilluar me procedurën e gjykimit të zakonshëm, 

me 46 të pandehur. 

 Për 13 procedime penale është operuar me procedurën e gjykimit të drejtpërdrejtë, me 13 të 

pandehur. 

 Për 5 procedime është zhvilluar procedura e gjykimit me marrëveshje. 

 

Grafiku i mëposhtëm tregon në % gjykimet e posaçme. 
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 TË DHËNA MBI LLOJET DHE MASAT E DËNIMEVE. 

 Gjatë vitit 2019 janë kërkuar 2 pafajësi nga prokurori  dhe janë dhënë 7 pafajësi nga 

Gjykata. 

 Pafajësite e kërkuara nga prokurori janë nenet 248(Kreu VIII) dhe 137/1(Kreu III) 

.Pafajësitë e dhëna nga Gjykata janë nenet 137/1,143/1(Kreu III),186/1(Kreu IV),248,287( 

Kreu VIII),305/b,321/2(Kreu IX). 

 Eshtë kërkuar nga prokurori  11 pushimçështje dhe janë pranuar nga gjykata 11 pushim 

çeshtje. 

 Eshtë kërkuar nga prokurori për një të pandehur pushim akuze dhe është pranuar nga 

gjykata. 

 Eshte kerkuar terheqje e akteve per nje ceshtje dhe eshte vendosur nga gjykata kthimiI 

akteve per nje te pandehur ne kuader te nje ceshtje. 

 

 Gjate vitit 2019prokuroret kane apeluar vendimet e Gjykates se Shkalles se Pare ne 45 raste, 

lidhur me vendimin perfundimtar per shkaqe te ndryshme, si pafajesi apo llojet e masat e 

denimit te gjykuara si te papershtatshme nga prokurori, nga të cilat 22 raste janë apeluar 

masat e dënimit me burgim, 7 rastë dënimi me gjobë dhe 11 aplikimi I nenit 59 dhe ne 2 

raste aplikimi I nenit 63. 

 

 Gjithashtu kemi edhe 6 apele kundërshtuese. 

 Mbarten ne gjykim per vitin ne vazhdim 689 procedime penale, me 915 te pandehur. 

 

3%

10%

86%

1%

Gjykim I drejtperdrejt

Gjykim I zakonshem

Gjykim I shkurtuar

Gjykimi me marreveshje
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 TENDENCA E KRIMINALITETIT SIPAS MOSHES, VENDBANIMIT, ARSIMIT 

DHE SEKSIT. 

 

Persa i perket te pandehurve, gjate vitit 2019, jane marre te pandehur 621 persona, nga të cilët 578 

meshkuj dhe 43 femra.  Nga 578 të pandehur meshkuj 4 janë të mitur. Nga 43 të pandehur femra 

vetëm 1 është  mitur. 

Nga 621 të pandehur janë me arsim 9 vjeçar, 296 persona,  me arsim të mesëm 286 persona  dhe me 

arsim të lartë 39 persona. Nga personat e marrë të pandehur 325 persona  janë banorë të fshatit dhe 

296 persona banorë të qytetit. Nga të pandehurit, 619 janë shtetas shqiptarë dhe 2 janë shtetas të 

huaj. Nga të pandehurit 40 persona kanë qënë të dënuar më parë,  dhe 581 persona të padënuar më 

parë. 

Në  lidhje me të dhënat për të miturit në konflikt me ligjin dhe viktima, ju informojmë se, gjatë vitit 

2019  janë  rregjistruar gjithsej 38-proçedime penale me të mitur në konflikt me ligjin dhe 

viktima/dëshmitarë të mitur, nga të cilat: 

 11 proçedime me autorë të mitur persona në konflikt me ligjin: 

1 proçedim penal, neni 290/1- (1autor i mitur), 

1 proçedim penal, neni 290/2- (1autor i mitur), 

7 proçedim penal, neni 291- (7 autorë të mitur ), 

1 proçedim penal, neni 79/1-a(autor i mitur +  viktimë e mitur ), 

1 proçedim penal, neni 79/c- ( 1autor i mitur + 1 viktimë  e mitur), 

 27 proçedime – me viktimë /deshmitarë të mitur. 

16 proçedime penale, nenin 130/a/4- (7 viktima të mitur) , 

2 proçedime penale, nenin124/1- (3 viktima të mitur), 

1 proçedim penal, neni 124/b-1- (1 viktimë e mitur), 

1 proçedim penal, neni 79-(1viktimë e mitur), 

5 proçedime penale, neni 130/a/1- (5 dëshmitar të mitur), 

1 proçedim penal, neni 274- (1dëshmitar i mitur), 

1 proçedim penal, neni 121/a-1-( 1 dëshmitar i mitur ). 
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 Në lidhje me 11 proçedimet penale me të pandehur të mitur nga të cilat ka: 

9 proçedime penale të cilat janë me autor të mitur të pandehur për veprat : 

7  proçedime penale, neni 291- ( 7 pandehur, 7 gjinia mashkull), 

1  proçedim penal, neni 290/1 - ( 1 pandehur , gjinia mashkull), 

1 proçedim penal, neni 134/1- ( 1 pandehur, gjinia femër ). 

2 proçedime penale të cilat janë me autor të mitur të pandehur për vepra të renda: 

1 proçedim ardhur për kompetence lëndore në fazën e gjykimit nga Gjykata e shkallës së parë 

Vlorë,  neni 79/1-a i K.Penal ( me 1 autor të mitur dhe 1 viktimë të mitur, gjinia mashkull)  

1 proçedim ardhur për kompetenë nga Prokuroria për  Krimet të Rënda Tiranë, neni 79/1-c i K.Penal  

( 1 pandehur, dhe  1 viktimë,  të mitur,  gjinia mashkull) 

 

Nga këto proçedime penale rezultojnë  në gjykim: 

- 4 proçedime dërguar me kërkesë për gjykim me (4 pandehur të mitur), janë në 

gjykim. 

- Nga këto një proçedim kthyer nga gjykata prokurorit të çështjes (1 pandehur të 

mitur) me qëllim aplikimin e masës alternative të shmangies. 

- çështje ka pëfunduar gjykimi (2 pandehur të mitur) neni 291 i Kodit Penal, dënuar 

me burgim dhe aplikim dënim alternativ neni 59 i Kodit Penal. 

- 1-çeshtje me të pandehur të mitur ndodhet për gjykim (ardhur për kompetencë 

lëndore në fazën e gjykimit nga Gjykata e shkallës së parë Vlorë,  neni 79/1-a i K.Penal ( me 

autor të mitur dhe viktimë të mitur, gjinia  mashkull)  

            Ndodhen në hetim paraprak proçedime penale me të mitur: 

- proçedime me të mitur në konflikt me ligjin ( 3 autor i mitur ).  

- 1 proçedim ( ardhur nga Krimet e Rënda Tiranë, neni 79/1-a K.Penal, i mituri në 

konflikt me ligjin është nën moshën për përgjegjësi penale dtl.26.11.2008). 

Proçedimet penale me të mitur në konflikt me ligjin, viktimë /dëshmitarë të mitur për vitin 2019 

janë 38 gjithsej: ku përfshihen 11 proçedime me të mitur në konflikt me ligjin dhe të tjerat me 

viktimë /dëshmitarë të mitur. 

Janë derguar për gjykim gjithsej; 

- 20 proçedime penale dërguar për gjykim, 

- proçedime penale pushuar, 

- proçedime penale gjykuar, 

- 13 proçedime penale hetim. 
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Për sa i përket masave alternative të shmangies, për të miturit në konflikt me ligjin në Prokurorinë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, nuk është aplikuar në asnjë rast gjithashtu nuk rezultojnë 

çështje të pushuara për të cilat të jëtë zbatuar instituti i shmangies. 

Nga të dhënat statistikore ka rezultuar se vepra penale e kryer më shpesh nga të miturit në konflikt 

me ligjin është “Drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt”pa leje drejtimi. Në të gjitha rastet të 

miturit në konflikt me ligjin janë hetuar në gjendje të lirë dhe janë dënuar me dënime alternative. 

 

 

 BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL. 

 

V. TË DHËNA LIDHUR ME MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME 

AUTORITETET E HUAJA: 
 

Përsa i përket  marrëdhënieve juridiksionale me autoritetet e huaja, për vitin 2019 të dhënat  

paraqiten sa vijon: 

 Janë bërë 9 kërkesa për ekstradim për jashtë shtetit dhe janë dhënë 5 vendime për ekstradim. 

 Kërkesa për ekstradim nga jashtë shtetit 11. Eshtë ekstraduar nga jashtështetit 1 person. 

 Letërporosi nga jashtë shtetit kanë mbërritur në total 38 kërkesa, nga të cilat 25 disponime 

për pranim. 

 Letërporosi për jashtë shtetit janë nisur në total 56 kërkesa nga prokurori, dhe për  11 

kërkesat ka patur disponime për pranim. 

Njohje vendimi penal të huaj  në total 3 kërkesa -  janë  dhënë2 vendime nga Gjykata  për 

njohje vendimi penal të huaj; ndërsa 1 kërkesëmuk është pranuar, është marrë vendimi për 

mosnjohje. 

 Është marëe vendim për të transferuar 3 procedime penale: 2 procedimepenale në shtetin 

Italian, 1 procedim penal në Mbretërine Bashkuar. 

 Janë transferuar nga shteti Çek 2 procedime penale. 

 Janë shpallur në kërkim ndërkombëtar 22 persona dhe janëhequr nga kërkimi ndërkombëtar 

41 persona. 

 

 

VI. TË DHËNA PËR NGARKESËN E PUNËS SË PROKURORËVE DHE 

OFICERËVETË POLICISË GJYQËSORE 
 

 

Ngarkesa në punë e prokurorëve përsa i përket çëeshtjeve penale në hetim dhe mënyrën e 

përfundimit të tyre për vitin 2019,  ( 463 mosfillime dhe 2578 procedime penale) paraqiten si më 

poshtë në tabelën e detajuar (prokurori/mosfillime/procedime në hetim në vitin 2019, ku bëjnë pjesë 
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të regjistruara në vitin 2019, të mbartura, të rifilluara/shfuqizuara etj, dhe mënyra e përfundimit 

pushuar/pezulluar/transferuar/dërguar gjyqit/procedime të bashkuara me procedime të tjera dhe 

procedimet e mbartura në hetim për vitin 2020). 
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V.SHKURTA 10 33 1 16 6 0 10 0 

E.HYKA 21 66 1 7 12 3 13 30 

A.BAJRAMAJ 15 39 8 2 18 1 10 0 

A.CAKAJ 26 171 6 41 19 6 39 60 

A.POGAÇE 12 208 11 6 41 2 29 119 

Ç.SINO 53 317 3 92 44 6 71 101 

D.TAFILI 41 290 0 122 54 3 57 54 

E.HOXHAJ 75 283 5 104 29 7 57 81 

E.REOVICA 57 273 1 85 20 0 37 130 

E.SHEHU 17 132 7 12 31 3 27 52 

G.MANE 36 130 11 2 12 1 23 81 

H.AJASLLARI 37 336 8 61 36 2 73 156 

P.VUKAJ 61 275 6 106 34 1 62 66 

S.BELULI 2 17 0 0 0 0 1 16 

E.HYKA+E.SHEHU  3 1 0 1 0 0 0 

D.TAFILI+P.VUKAJ  1 0 0 1 0 0 0 

A.BARJAMAJ+P.VUKAJ  1 0 0 0 0 1 0 
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E.SHEHU+S.BELULI  2 0 0 0 0 0 3 

P.VUKAJ+Ç.SINO 

 

1 0 0 0 0 0 1 

TOTALI  463 2578 69 656 358 35 510 950 

 

 

 

Grafiku i meposhtem tregon ne % ngarkesen e prokuroreve per vitin 2019. 
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Grafiku i mëposhtëm tregon në % procedimet e mbartura në vitin 2020, për çdo prokuror. 
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Gjatë vitit 2019, treguesit e përgjithshëm të volumit të punes të kryer nga Oficerët e Policisë 

Gjyqësore, paraqiten si më poshtë : 

O.p.gj. Fotion Malaj--110 çështje penale. 

O.p.gj. Dritan Ibro—133 çështje penale. 

O.p.gj. Alket Lala --66 çështje penale. 

O.p.gj. Aurel Zotaj--62 çështje penale. 

O.p.gj. Dritan Ibro—133 çështje penale. 

O.p.gj. Fotion Malaj--110 çështje penale. 

O.p.gj. Mirzan Veli--70 çështje penale si edhe ekzekutimi i 827+136 urdhra plotësues. 

O.p.gj. Alfred Stojku-- 73çështje penale dhe shqyrtim kërkesash të qytetarëve. 

O.p.gj Eni Kodra –76 cështje penale, marrja e kallëzimeve të qytetarëvë, administron sistemin e 

certifikatave elektronike të gjëndjes gjyqësore. 

O.p.gj. Elona Shehu- me raport sheëdetësor. 

 

 

 

 

VII. INFORMACION MBI ADMINISTRIMIN E PROKURORISË 

 

Personeli administrativ i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier ka kryer me korrektesë 

detyrën e vet, duke qënë një mbështetje e rëndësishme për prokuroret dhe oficerët e policisë 

gjyqësore në përballimin e kësaj  ngarkese në punë dhe krijimin e raporteve korrekte me qytetarët, 

të cilëve u ofrohen shërbime administrative nga ana jonë. 

Marrëdhëniet me median dhe publikun janërealizuar në zbatim  të Kushtetutës së Republikes së 

Shqiperisë, Kodin e Procedurës Penale, Kodin Penal, Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e 

Prokurorisë,  Udhëzimeve të Prokurorit të Përgjithshëm, Ligjin per Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, Ligjin për të Drejtën e Informimit, etj. Në Prokurorinë Fier është caktuar një prokuror 

pike kontakti përmbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të marrëveshjes me EUROJUST-in si 

edhe për marrëdhëniet me median në dhenien e informacionit që nuk përbën sekret hetimor. 

Kërkohet një  bashkëpunim dhe nje bashkërendim më i mirëmidis prokurorëve dhe zyrës së 

regjistrit. Në mungesë edhe të kancelarit, zyra e regjitsrit ka patur edhe vështirësi  në përpilimin në 

kohë të statistikave.Vlerësojmë se ky problem ka marrë zgjidhje më  ndryshimin e organikës që 

Prokurori i Përgjithshëm ka bërë për vitin 2020 në Prokurorinë Fier duke caktuar funksionin e 

Kancelarit. 

-Për sistemin CAMS  kemi rezervat tona në lidhje me shpërndarjen e çështjeve penale në mënyrë të 

barabartë ndërmjet prokurorëvetë çdo seksioni, dhe është dashur ndërhyrja duke kryer në disa raste 

shortin manual për shpërndarjen çështjeve. 
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Përsa i përket shortit manual të kallëzimeve penale, për të qënë sa me transparent ky short është 

zhvilluar në zyrën e drejtuesit dhe në mungesë në atë të zëvendësdrejtuesit, duke informuar dhe 

siguruar pjesëmarrjen e të gjithë prokurorëve në orën e zhvillimit të shortit. Materialet kallëzuese 

shortohen me anë të numrit të kallëzimit të marre nga zyra e regjistrit dhe të gjithë pjesëmarrësit në 

short nuk kanë asnjë informacion në lidhje me përmbajtjen, veprën penale të materialeve që 

shortohen. 

Prokurorët që për arsye objektive nuk mund të jenë të pranishëm në short, autorizojnë verbalisht një 

prokuror tjetër, i cili tërheq në emër të tij. 

-Buxheti financiar i Prokurorise pranë Gjykates se Shkalles se Pare Fier eshte  administruar me 

rigorozitet dhe si pasoje e disiplines financiare dhe ndihmes nga Prokuroria e Pergjithshme per zera 

te vecante te tij, nga ana e kesaj Prokurorie jane likuiduar pjesa me e madhe e detyrimeve ndaj 

subjekteve te tjere, ato per shpenzimet procedurale, te pageses se mbikohes se punes etj. 

Nisur nga  të dhënat e  12 - mujorit të vitit 2019,  mbi përdorimin e  fondeve  buxhetore  rezulton sa 

më  poshtë vijon: 

 

SHPENZIMET KORENTE  

 

Totali  Shpenzime personeli 

 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

74 868                                74 397                                                                  99.4% 

 

 Artikulli  600 “Paga dhe shpërblime” 
 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

67 808                          67 551.4                                                                    99.62 %  

 

 Artikulli  601 “Sigurime  shoqërore” 
 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

7060                                 6845.85                                                                  97.% 
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Numri  I punonjësve  

 PLANI                            FAKTI                                                              

37                                  37 

 

Realizimi  i fondit “Shpenzime Personeli” ne  masen  99.14% ka ardhur si rezultat i levizjes  së  

punonjësve,punonjës  raport  nga sigurimet , (1 oficerë i policisë Gjyqësore, 1 Prokuror ). 

Artikulli  602 “Mallra dhe shërbime” 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

12 000                                  11997                                                                99.98 

 

Realizimi  në masën  99.98 %  e planit  është si pasojë  e likujdimit te detyrimeve  të 

prapambeturave  të vitit 2018  si dhe të të shërbimeve  bazë  si energjia,shërbimi postar, sherbimi 

telefonik kabllor, celular,Dieta,(periudha  Janar-Nëntor 2019),Shërbime të sigurimit dhe të ruajtjes 

së  godines,(periudhës Janar – Dhjetor 2019 )  akte  ekspertimi  të ndryshme  

Faturat të palikujduara  të kësaj periudhe janë  kryesisht  faturat e muajit   Dhjetor   2019 të 

shërbimeve  bazë,( posta,Ujë ) faturat e të cilave kanë mbëritur në institucion në  datat e fundit të 

muajit  dhjetor      ose në ditët  në vazhdim ,  si dhe  aktet e ekspertimi ( fatura të institutit të 

mjeksisë ligjore  ) 

Këto detyrime janë pasqyruar  në evidencën e faturave të palikujduara. 

 

 Artikulli  231 “Investime ” 

 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

 

120                                      86.4                                                                   72% 

 

 “Blerje pajisje   zyre” 
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PLANI                            FAKTI                                                                                       % 

REALIZIMI 

 

120                                   86.4                                                                                                72% 

 

 

 

VIII. DREJTIMET DHE PËRPARËSITE NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT 

PËR VITIN 2019 DHE REKOMANDIME. 
 

Duke u bazuar nëstatistikat e pasqyruara dhe në këtëv raport vërehet se këtë vit kemi patur rritje  të 

numrit të procedimeve penale të mbartura në raport me vitin e kaluar.Këtu kanë ndikuar lëvizja e 

prokurorëve në prokurori të tjera, po ashtu edhe levizjet brenda prokurorisë sic është edhe rasti I 

Drejtueses. Gjithashtu në rritjen e numrit te procedimeve penale të mbartura ka ndikuar ardhja e 

dosjeve nga ish- Prokuroria e Krimeve të Rënda për shkak të  krijimit të Prokurorisë së Posaçme 

SPAK. 

Në kuadër të Reformës në Drejtësi gjatë vitit 2019 është përmbushur synimi per forcimin dhe 

garantimin e pavaresisë së brendshme të prokurorit për hetimin dhe ndjekjen penale. Çmojmë se cdo 

prokuror duhet ta vlerësojë pavarsinënë kornizën e ligjshmërise së veprimtarise së tij dhe në zbatim 

të detyrës  për ushtrimin e ndjekjes penale, nëpërmjet rritjes së rolit aktiv të prokurorit në hetimet 

paraprake.  

Përmirësimi i treguesve të veprimtarisë së prokurorisë tone ka qënë dhe do të jetë një ndër prioritetet 

e drejtuesit të prokurorisë dhe çdo prokurori, duke marrë një sërë masash që kanë të bëjnë me : 

- Kryerjen e hetimeve të shpejta dhe përmirësimin e cilësise së hetimeve; 

Rritjen profesionale dhe forcimin e integritetit të prokurorëve dhe oficerëve të policisë 

gjyqësore; 

- Zbatimin e kuadrit të ri ligjor në funksion të garantimit të procesit të rregullt ligjor për 

viktimat e veprës penale; 

- Angazhimin më të madh të prokurorëve në kontrollin e shpeshtë të kryerjes së veprimeve 

hetimore të deleguara; 

- Forcim i bashkëpunimit me policinë e shtetit, si me agjensitë e tjera ligjzbatuese, kryerjen e 

takimeve në vijimësi me strukturat e policisë gjyqësore, për ti motivuar dhe kontrolluar ato 

në përmbushjen e detyrimit procedural që lidhet me afatin e hetimit; 
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- Përdorimineinstituteve të reja proceduriale si urdhëri penal, gjykimi me marrëveshje, 

gjykimi i drejtpërdrejtë. 

 

Procedimet penale me autorë konkretë dhe me prova të mjaftueshme, kanë qënë prioritet i punës së 

Prokurorisë Fier gjatë vitit 2019. Prokurorët kanë treguar kujdes në respektimin e afateve 

hetimore,ku për ato procedime në të cilat ka patur një bazë të mjaftueshme të dhënash hetimore 

paraprake dhe me të pandehur të arrestuar, autorët të dërgoheshin para gjykatës brenda afatit 3 

mujor. 

Është treguar vemendja e duhur që për veprat penale me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, si ato 

kundër jetës së personit, korrupsionit, ato kundër pasurisë, në fushën e mbajtjes dhe trafikimit të 

narkotikëve, mbajtjes apo përdorimit të armëve të zjarrit ( sidomos në ambiente publike), 

aksidenteve automobilistike me pasoja të rënda për jetën apo shëndetin e personave, dhunës në 

familje, etj, hetimet ndaj autorëve të dërguar për gjykim të kryheshin në gjendje arresti. Sikurse u 

përmend edhe më sipër, arrestimi i personave është kërkuar vetëm në ato raste kur çdo masë tjetër 

ka rezultuar e papërshtatshme. Lidhur me masat e sigurimit të kërkuara për këto vepra, pothuajse në 

të gjitha rastet edhe gjykata i ka miratuar kërkesat e prokurorit për caktimin e masave të sigurimit. 

Edhe në ato raste kur gjykata ka vendosur ndryshe nga ana jonë është ushtruar ankim. 

 

 DREJTIMET DHE  PËRPARËSITË E PROKURORISË FIER PËR VITIN 2020. 

 

Për të ardhmen, vitin 2020, drejtimet dhe prioritetet tona kryesoredo të jenë : 

1. Për vitin 2020 përparësi kanë zbatimi i Rekomandimeve Prioritare të Këshillit të Ministrave dhe i 

Rezolutës të Kuvendit  të RSH. 

2.Prioritet mbetet përfundimi në një kohë sa më të shkurtër te procedimeve penale të mbartura në 

hetim dhe gjykim nga viti 2019. 

3. Rritje e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës 

penale dhe të veprimtarisë kriminale” me qëllim rritjen e numrit të personave të dërguar për gjykim 

për kryerjen e kësaj vepre penale dhe të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë. 

4. Zbatim efektiv i parashikimeve ligjore te ligjit nr.10192, date 03.12.2009 ‘Per parandalimin dhe 

goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”. 

5.Përdorimin në një numër më të madh procesesh penale tëinstitutive te reja proceduriale si urdhëri 

penal, marrëveshja e fajësisë, gjykimi i drejtpërdrejtë, qëdo tëshërbejnë për përshpejtimin e procesit 

penal dhe zgjidhjen përfundimtare të cështjes penale, por edhe për uljen e ngarkesës në punë të 

prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. 

 




