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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TROPOJE 

 

 

Adresa : Lagja “Partizani”, qyteti Bajram Curri          Ne Bajram Curri më date 25.02.2019 

 

 

 

R A P O R T  V J E T O R 

 

Mbi treguesit kryesorë të punës,  dhe ushtrimit të veprimtarisë nga Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë, për vitin 2018. 

 

 

DREJTUAR 

PROKURORIT TE PERGJITHSHEM  

Znj. ARTA MARKU 

 

 

Raporti vjetor “Mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2018” përpilohet në përmbushje të nenit 

50 të ligjit nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e 

Shqiperise”, duke ja paraqitur Prokurorit të Përgjithshëm për miratim. 

Në këtë raport pasqyrohet në mënyrë të plotë e me realizëm, gjëndja e kriminalitetit, të dhena 

dhe shpjegime për numrin, llojin, shtrirjen, itensitetin dhe format e kriminalitetit në 

juridiksionin e Prokurorisë Tropojë, si dhe në vështrim të urdherit nr.26 datë 12.02.2019 të 

Prokurorit të Përgjithshëm, ku janë përcaktuar drejtimet kryesore që janë: 

 Zbatimi i udhëzimeve të Prokurorit të Përgjithshëm (në dinamikë), me tregues dhe 

shpjegime për angazhimet e Prokurorise, arritjet dhe problematikat.  

 Zbatimi i Rezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së organit të Prokurorisë për vitin 

2017” miratuar me datë 20.09.2018 nga Kuvendi i Shqiperisë. 

 Zbatimin e Rekomandimeve Prioritare “Për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2018”, 

miratuar me VKM nr.203 datë 11.04.2018. 

 Zbatimin e  rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe Institucioneve të tjera shtetërore 

apo organizatave të përfshira në çeshtje të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 

 Informacion mbi veprimtarinë e prokurorisë në kuadër të zbatimit të Kodit të Drejtësisë 

për të Mitur. 

 Të dhëna për ecurinë e rasteve të kallëzuara gjatë vitit 2018 nga Inspektoriati i Lartë i 

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Kontrollit të Lartë të 

Shtetit dhe Seksionit të Dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme. 

 Të dhënat për numrin, llojet shtrirjen territoriale, intensitetin dhe format e kriminalitetit 

në juridiksionin e Prokurorisë Tropojë. 
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 Të dhënat të detajuara në lidhje me efektivitetin e ndjekjes penale, cilësine e 

përfaqesimit të akuzës në gjyq. 

 Të dhëna për ngarkesën e punës në Prokurorinë Tropojë dhe për prokurorët dhe oficerët 

e policisë gjyqësore, 

 Të dhëna për administrimin e prokurorisë, të ardhura, shpenzime. 

 Elementë  të tjerë thelbësore të veprimtarisë së prokurorisë dhe problematikat e hasura,  

 

Në ushtrim të detyrave dhe përballimin e ngarkesës gjatë vitit 2018, Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë ka patur efektivisht në përbërje prokuror Artan Shtrungza dhe Artur 

Ismajlukaj, oficerin e policisë gjyqësore Elton Hoxhaj, si dhe 3 punonjës të administratës.  

Prokurori Agim Dalipi është komanduar në Prokuorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Lezhë me urdhërin e Prokurorit të Pergjithshëm nr.31 datë 17.01.2018. 

Në kuadër të zbatimit të ligjeve të reformës në drejtësi, në Prokurorinë Tropojë është 

përmbyllur faza e shortimit të dosjeve hetimore për kryerjen e rivlerësimin kalimtarë për 

prokurorët pranë kësaj prokurorie. Me pjesmarrjen e komisionerëve të rivlerësimit është bërë 

përzgjedhja me short e dosjeve për kontrollin e punës, të cilat në vijim janë dërguar në 

Prokurorinë e Përgjithshme sipas shortimit përkates per secilin prokuror.  

Për sa i perket garantimit të pavarësisë së prokurorit, në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tropojë janë njohur prokurorët me të gjithë urdhërat dhe udhëzimet të 

Prokurorit të Përgjithshëm, që normojnë punën e prokurorit bazuar në ligjet e reja të reformes 

në drejtësi. Për sa me siper të gjitha materialet kallëzuese janë hedhur me short elektronik duke 

dokumentuar të gjithë procedurën e shortimit dhe dorëzimit të materialeve hetimore, duke 

udhëzuar dhe këshilluar prokurorët që të kryejnë detyrën e tyre me pavarësi dhe integritet, në 

ushtrimin e ndjekjes penale në pavarësi të plotë, por dhe respekt të ligjit dhe normave 

proceduriale e ligjore që kanë të bëjnë me hetimin, respektimin e detyrimeve ligjore gjatë 

hetimit për sa i përket të dëmtuarve, mbrojtjes, sekretin, njoftimin e palëve etj, por dhe duke 

ndjekur udhëzimet me natyrë të përgjithshme të prokurorit më të lartë, si dhe ato të Prokurorisë  

së Përgjithshme. Prokurorët janë të njohur dhe përdorin modelet e reja të akteve procedriale, 

janë njohur me urdhërat dhe udhëzimet e Prokurorisë së Përgjithshme në lidhje me rregullimin 

e organzimit të brendshëm dhe shpërndarjen e çështjeve penale etj. 

Për sa i përket luftës kundër kriminalitetit ka pasë një forcim të bashkëpunimit me strukturat e 

policisë së shtetit në Komisariatin e Policisë Tropojë dhe Drejtorinë e Policisë Qarkut Kukës, 

me qëllim indentifikimin e veprave penale, autorësisë së tyre, kryrjen e veprimeve hetimore sa 

më të shpejta dhe efikase, identifikimin e fenomeneve të kriminalitetit, pjesëmarrjen e 

prokurorit në ngjarjet e rënda kriminale dhe ato kur prania e tij është e domosdoshme, kryerjen 

e analizave të përbashkëta në lidhje me fenomene të caktuara krimainle siç jane ato të 

kultivimit të narkotikëve, të cilat për vtin 2018 kanë qenë në një numër shumë të vogël dhe 

raste sporadike që kanë rezultuar pa ndonjë organizmim të strukturuar të veprimtarisë 

kriminale, por me raste individuale të kultivimit në sasi shumë të vogla në krahasim me vitet e 

tjera. 

Ka pasë rritje të cilesise së hetimeve, fakt qe reflektohet në vendimarrjen e gjykatës e cila ne 

vendimet e dënimit dhe masat e sigurimit ka vendosur në përputhje me kerkesat e prokurorit 
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pothuasje në të gjitha gjykimet e kryera. Po ashtu gjate gjykimit nuk ka pasë raste të shpalljes 

së pavlefshmërisë së provave apo akteve të paraqitura nga prokurori në gjykatë.  

Gjatë vitit 2018, ka pasë numër të vogël të hetimeve për vepra penale në fushën e narkotikëvë, 

ndërsa rastet e referuara janë hetuar me angazhim maskimal nga prokurorët në bashkëpunim 

me shërbimet e policisë së Komisariatit të Policisë Tropojë dhe Drejtoirsë së Policisë Kukës. 

Janë kërkuar masa sigurimi dhe dënime penale më të ashpra  për veprat penale të krimeve 

kundër jetës dhe familjes, për veprat penale kundër autoritetit të shtetit, veprave penale kundër 

pronës dhe pasurisë. 

Janë aplikuar politika penale të buta ndaj personave të hetuar të seksit femer, apo dhe persona 

në moshë të madhe dhe gjendje ekonomike të veshtirë, të cilët janë hetuar për vepra penale të 

parashikuara nga nenet 145 dhe 199/a/1 të Kodit Penal. 

Gjatë vitit 2018 nuk ka pasë raste të referimeve të veprave penale nga Inspektoriati i Lartë i 

Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Kontrollit të Lartë të Shtetit 

dhe Seksionit të Dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme.  

Gjatë kësaj periudhe janë referuar dhe po hetohen në bashkëpunim me policinë e shtetit disa 

raste të veprave penale që lidhen me pastrimin e produkteve  të veprës penale, si dhe veprës 

penale të shpërdorimit të detyrës. Po ashtu nga policia janë referuar një numër i madh i veprave 

penale për veprën penale të parashikuar nga neni 199/a i Kodit Penal, të cilat pothuajse në të 

gjitha rastet janë dërguar për gjykim në gjykatë. Gjatë kësaj periudhe ka pasë rënje të numrit të 

procedimeve penale ndaj pasurisë, si dhe të veprave penale kundër autoritetit të shtetit, kundër 

rmjedisit, etj. 

Gjatë vitit 2018 rezulton se ka pasë renie të numrit të materialeve hetimore të referuara e për 

pasojë dhe rënie të numrit të procedimeve penale të rregjistruara krahasuar me vititn 2017.  

Vërehet se gjatë vitit 2018 ka pasë një numër shumë të vogël të veprave penale që lidhen me 

narkotikët, ndërsa ka pasë rritje të numrit të veprave penale në fushën e ndërtimit të 

paligjshëm, të cilat kryesisht janë ndërtime për objekte banimi në fshatrat e Bashkise Tropojë. 

Po ashtu vërehet rritje e lehtë e numrit të veprave penale që lidhen me familjen, të cilat po 

ashtu si fenomen ndodhnin thuajse në të gjitha rastet në fshatra dhe në familje me gjëndje të 

vështirë ekonomike, sociale dhe nga persona autorë me nivel arsimimi të ulët. 

Për sa ju përket veprave penale te parashikuara nga nenet 134, 143, 275, etj ka pasë thuajse të 

njëtin numër procedimesh penale të rregjistruara. 

Po ashtu ka pasë disa procedime penale të rregjistruara për vepra penale të parashikuara nga 

neni 248 të cilat janë rregjisdtruar kryesisht mbi bazën e kallzimeve të shtetasve, kunder 

zyrtarëve aktualë apo të mëparshëm të cilat vijojnë të jenë në proces të hetimit, për një 

procedim penal është kërkuar pushimi i procedimit penal pasi nuk ka rezultuar fakti penal, një 

procedim penal është dërguar për gjykim dhe një procedim penal është trasnferuar për 

kompetence lendore hetimi  në Prokurorinë Kukës. 

Në lidhje me rekomandimet që lidhen me të drejtat e  njeriut dhe të fëmijëve të mitur rezulton 

se nuk ka pasë raste të ankesave apo problematikave që lidhen me zbatimin e  të drejtave të 

njeriut, në çdo rast të ndjekjes penale të pandehurit janë mbrojtur me avokat mbrojtës te 

zgjedhur vetë apo të caktuar kryesisht nga prokurorët në ato raste kur i pandehuri nuk ka pasë 

mundësi financiare të paguajë një mbrojtës. Janë njohur me të drejtat e tyre çdo rast viktimat e 
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veprës penale, si dhe palet e tjera te interesuara, duke bere njoftimin e akteve, apo dhe 

vendimeve perfundimtare etj.  

Per sa ju perket rateve te dhunes ne familje ka pase disa raste te ndjekjes penale per keto vepra 

penale per te cilat jane mbajtur qendrime te ashpra ligjore per sa ju perket kerkesave per masa 

sigurimi dhe kerkesave per masa denimi penale, ndaj autoreve te vepres penale. 

Per sa ju perket veprave penale me te mitur ka pase raste te pakta te hetimeve me persona te 

dyshuar te mitur te cilat kane qene per vepra penale te parashikuara nga nenet 90 dhe 291 te 

Kodit Penal, per te cilet per shkak te numrit te vogel te prokuroreve dhe mungeses objektive 

per ngritjen e seksionit per te miturit, kane vazhduar te hetohen nga seksioni i te miturve ne 

Prokurorine Prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder. Ne çdo rast te kryerjes se veprimeve 

hetimore te miturit jane asistuar me psikolog, avokat dhe familjare, duke respektuar te gjitha 

normat e percaktimet ligjore te Kodit te Procedures Penale dhe akteve nenligjore per te miturit. 

Jane kerkuar masa sigurimi dhe denime penale me te ashpra  per veprat penale te krimeve 

kunder jetes dhe familjes, per veprat penale kunder autoritetit te shtetit, veprave penale kunder 

prones dhe pasurise. 

Per sa i perket rekomandimeve per bashkepunimin nder institucional ka pase permiresim te 

bashkepunimit me policine e shtetit ne luften kunder kriminalietit duke perfshire dhe analiza 

per raste specifike apo dhe me natyre te pergjithshme, te cilat kane rezultuar te dobishme ne 

ushtrimin e ndjekjes penale. Materialet hetimore jane delerguar per hetim oficereve te policie 

gjyqesore apo seksioneve qe kane referuar vepren penale, duke mbajtur kontakte te 

vashdueshme per kontrollimin e kryrerjes se veprimeve hetimore te deleguara nga prokurori. 

Po ashtu gjate ketij viti prokuroret dhe oficeret e policise gjyqesore kane ndjekur kurset e  

trajnimit te organizauara nga Shkolla e Magjistratures, Projekti IPA 2014,  Projekti PAMECA 

VI etj . 

Referuar dinamikes se punes ne teresi, ngarkeses ne hetim, por veçanarisht te asaj ne gjykim,  

rastet e referuara jane trajtuar me kujdes dhe objektivitet, treguesit rezultojne pozitiv ne 

zgjidhjen e çeshtjeve si nga pikepamja profesionale, por dhe treguesve te tjere, te shpejtesise ne 

hetim, politikave objektive dhe te drejta te raportit te kerkesave te Prokurorise dhe vendosjes se 

masave te sigurimit ndaj autoreve nga Gjykata, por dhe ne aspektin e perfaqesimit ne Gjykate 

te çeshtjeve, me qendrime te mbajtura deri ne masat e denimit, te perfaqesimeve ne Gjykate te 

numrit te konsiderueshem te kerkesave te denuarve nga I.E.V.P Tropoje (nenet 64 dhe 59/a 

K.P, si dhe bashkimet e denimeve)  

          

Analiza e punes se organit te Prokurorise ne pergjithesi dhe asaj ne veçanti te çdo Prokurori 

dhe Of/Pol/Gjyqesore, do ta realizonim duke ju referuar te dhenave statistikore 1-vjeçare qe 

analizojme pra vitit 2018. 

 

TREGUESIT E PERGJITHSHEM TE NDJEKJES PENALE 

 

I.   Volumi i akteve te referuara (kallzime penale nga sherbimet e policise, nga Institucionet 

dhe qytetaret). 

Gjate vitit 2018 jane regjistruar (protokolluar) ne sekretarine e Prokurorise Tropoje 291 

materiale kallezuese.  



 6 

Gjate vitit 2018 jane rregjistruar 43 materiale kallezuese me pak se ne vitin paraardhes 2017, 

gjate te cilit jane rregjistruar 334 materiale kallezuese. 

Ne krahasim me vitin e meparshem rezulton nje renie te ndjeshme te kallzimeve penale ne 

numrin e kallezimeve ne pergjithesi por dhe ne numrin e kallezime vecanrerit te ardhura nga 

Dega Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tropoje ku gjate vitit 2017 jane me shume materiale 

kallezuese. Gjate vitit 2018 po ashtu nuk ka pase kallezime penale nga K.L.SH, ILDKP dhe 

sekroti i dekriminalizimit..  

Gjsate vitit 2018 jane rregjistruar 5 kallezime te ardhura nga nepunes publike, 63 kallezime 

nga shtetasit, 34 kallezime per vepra penale qe ndiqen mbi bazen e ankimit te demtuarit, 46 

materiale referuese ngjarje kriminale, 129 kallezime nga policia e shtetit, 2 kallzime nga 

policia financiare, 10 kallezime nga policia pyjore, 1 kallezim nga policia elektrike dhe 1 

kallezim nga policia e burgjeve. Gjithesej 291 materiale kallezyuese. 

Gjate vitit 2017 jane rregjistruar 78 kallezime te ardhura nga nepunes publike, 33 kallezime 

nga shtetasit, 38 kallezime per vepra penale qe ndiqen mbi bazen e ankimit te demtuarit, 62 

materiale referuese ngjarje kriminale, 110 kallezime nga policia e shtetit, 6 kallezime nga 

policia pyjore, 7 kallezime nga policia elektrike dhe 1 material kallezues i filluar kryesiht nga 

prokurori. Gjithesej 334 materiale kallezuese. 

Pra evidentohet renie te numrit te pergjithshem te materialeve kallezuese nga viti 2017, te 

referimeve per fakte dhe ngjarje kriminale ne teresi, gje qe do te analizohet nga treguesit 

konkrete dhe per grup veprash penale. 

 Gjate vitit 2018, nga kallezimet penale dhe referimet e protokolluara ne sekretari dhe 

regjistrin perkates eshte vendosur mosfillimi i procedimit penal per 85 materiale 

kallezuese, ne baze te nenit 290, 291,  te K.Pr.Penale, me nje rritje te numrit te mosfillimeve 

nga viti 2017 me 11 raste te marrjes e vendimeve per mosfillimin e procecimit penal, gjate se 

cilit eshte vendosur misfillimi i procedimit penal per 74 materiale kallezuese, ne baze te nenit 

290, 291,  te K.Pr.Penale. 

Me qarte veprimtaria e Prokurorise do te rezultoj duke analizuar treguesit sipas dinamikes se 

trajtimit gjate hetimeve dhe vendimarrjes referuar dhe praktikes proçedurale qe ndiqet, nga 

momenti i konstatimit te veprave penale nepermjet vend-ngjarjeve, kallzimeve penale etj, 

trajtimit ne aspektin ligjor, shpejtesise ne hetim etj, qe te krijonim nje tablo sa me te qarte te 

pasqyrimit te rezultateve apo mangesive dhe problematikave te evidentuara.                                     

 

                II.    MOSFILLIMET (sipas neneve 290/-291/ te K.Pr.Penale) 

 

Eshte vendosur mosfillimi i proçedimit penal ne baze te neneve 290/ dhe 291/ te K.Pr.Penale, 

per 85 materiale kalelzuese, 11 vendime mosfillimi me shume se gjate vitit 2017, ne tecilin 

jane vendosur 74 vendime mosfillimi. 

Vendimet e mosfillimit jane marre per vepra penale si me poshte vijon; 

 per nenin 84   1- vendim mosfillimi,                                                

 per nenin 89  3 -vendime mosfillimi,  

 per nenin 90  11- vendime mosfillimi,  

 per nenin 99  6- vendime miosfillimi,  

 per nenin 110/1     1- vendim mosfillimi,  
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 per nenin 112/1      2- vendime mosfillimi,  

 per nenin 119   4- vendime mosfillimi, 

 per nenin 124  1- vendim mosfillimi, 

  per nenin 127  1- vendim mosfillimi,  

 per nenin 130  1- vendim mosfillimi,  

 per nenin 134/1  2- vendime mosfillimi,  

 per nenin 137/1  1- vendim mosfillimi, 

  per nenin 143/1  2- vendime mosfillimi, 

  per nenin 156  1- vendim mosfillimi,  

 per nenin 151  12- veneime mosfillimi,  

 per nenin 154  1 -vendim mosfillimi,  

 per nenin1 161  2 -vendime mosfillimi,  

 per nenin 180/1  1 -vendim mosfillimi, 

 per nenin 181  1 -vendim mosfillimi, 

 per nenin 186  1 -vendim mosfillimi, 

 per nenin 187/1  1 -vendim mosfillimi, 

 per nenin 191/1  1 -vendim mosfillimi, 

 per nenin 199  3 -vendime mosfillimi, 

 per nenin 199/a/1  1 -vendim miosfillimi, 

 per nenin 200,  2 -vendime mosfillimi, 

 per nenin 238  1 -vendim mosfillimi,   

 per nenin 242  1 -vendime mosfillimi,  

 per nenin 248  1 -vendime mosfillimi 

 per nenin 250  2  -vendime mosfillimi, 

 per nenin 277  5 -vendime mosfillimi, 

 per nenin 278/3  1 -vendim mosfillimi, 

 per neinin 288 1 -vendim mosfillimi,  

 per nenin 290/1  6 -vendime mosfillimi, 

 per nenin 291/1  2 -vendime mosfillimi, 

 per nenin 298  1 -vendim mosfillimi,  

 per nenin 321  1 -vendim mosfillimi.  

Ne te gjitha rastet, ne arsyetimin e vendimeve eshte bere dhe orientimi per t’ju drejtuar 

Gjykates per raste konkrete me padi civile, apo ankim direkt ne Gjykate sipas nenit 59 te 

K.Pr.Penale. 

Ne te gjitha rastet e mosfillimit te çeshtjeve jane bere njoftimet e vendimeve te mosfillimit 

paleve te interesuara gje qe evidentohet si nga korespondenca e shkreses ashtu dhe kopjet e 

vendimeve te konfirmuara dhe te administruara ne fashikujt perkates.  

Nga 85 vendime mosfillimi, jane ankimuar 1 vendim prane Gjykates se rrethit Gjyqesor 

Tropoje dhe apelit shkoder te cilat kane vendosur lenjen ne fuqi te vendimit te mosfillimit. 

Duhet evidentuar fakti se nje pjese e madhe e kallzimeve per te cilat eshte vendosur mosfillimi, 

jane kryer verifikime faktesh rrethanash apo administrim dokumentash, duke argumentuar 

plotesisht shkaqet e mosfillimit.  
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 Pra referuar evidences se mesiperme rezulton se eshte bere nje pune e mire ne lidhje me 

trajtimin e materieleve fillestare, ku ankimimet vetem per 1 vendim mosfillimi eshte nje 

tregues domethenes per cilesine e vendimarrjes se mosfillimeve. 

 Duhet evidentuar fakti se eshte respektuar afati 15-ditor (sipas ndryshimeve ligjire me 

ligjin nr.35/2017) 

 Duhet evidentuar se rezultojne referime te akteve me mangesi (te dukshme), apo raste te 

konflikteve te pronesise qe kane te bejne me administrim te praktikave administrative 

apo gjyqesore per te bere nje konkludim te sakte ne vendim, si dhe vonesat ne 

konfirmimet e akteve te ekspertimit mjeko-ligjor, gje qe ka bere qe ne disa rate te 

urdherohet regjistrimi ne pritje te akteve te ndryshme, konfirmimeve te priteshme. 

 

 

III.  ÇESHTJE PENALE TE REGJISTRUARA DHE HETUARA. 

 

 Ne vitin 2018 jane regjistruar gjithsej 200 procedime penale. Jane rregjistruar 68 

procedime penale me pak se gjate vitit 2017 ne te cilin jane rregjistruar 268 

procedime penale. 

 Jane mbartur nga vitit 2017, 112 procedime penale, 

 Jane rifilluar 50 procedime penale, nga procedime penale te pezulluara gjate viteve, per 

shkak te parashkrimit te ndjekjes penale. 

 Kane ardhe me trasferim 8 procedime penale. 

 Gjithesej gjate vitit 2018 kane qene ne hetim 370 procedime penale, 64 procedime 

penale me shumen se ne vitin 2017, gjate te cilin jane hetuar 306 procedime penale 

te rregjistruara. Por duhet sqaruar se nga procedimet penale te hetuara 50 procedime 

penale jane procedime penale te rifilluara nga vitet e meparshem te cilat jane rifilluar 

per shkak te parashkrimit te ndjekjes penale. Po ashtu ne numrin e pergjithshem te 

procedimeve penale te hetuara ndikon dhe numri i madh i procedimeve penale te 

mbartuara nga vitit 2017 qe jane 112 procdime penale. 

 

Kane perfunduar hetimet gjithsej per 309 çeshtje penale. 

Kane mbetur ne hetim 61 procedime penale. 

 

 

DREJTIMET, SHTRIRJA DHE TENDENCAT E PERHAPJES SE VEPRAVE PENALE 

NE PERGJITHESI DHE /OSE GRUP VEPRAVE PENALE NE VEÇANTI. 

 

Sa i perket tendences se natyres kriminalitetit,  te perhapjes se veprave penale ne pergjithesi 

apo me grup veprash penale te veçanta rezulton se veprat penale me nje shtrirje dhe perhapje 

me te madhe jane ato te : 

 

 Veprat penale te drejtuara kunder jetes se personit dhe shendetit rezultojne se kane 

qene ne hetim gjate vitit 2018 38 - proçedime penale, 8 procedime penale me shume se 

gjate vitit 2017 gjate se cilit jane hetuar 29 procedime penale. 
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Nga keto  

 Neni 76  4- procedime penale,  

 Neni 78/1  1- procedim penale, 

 Neni 84  6 -procedime penale, 

 Neni 88  2 -procedime penale, 

 Neni 89  1- procedim penal, 

 Neni 99  4- procedime penale, 

 Neni 108/a/1  1- procedim penal, 

 Neni 110/1  1- procedime penal,  

 Neni 112   2- procedime penale,  

 Neni 114  1 -procedim penal, 

 Neni 118  1- procedim penal, 

 Neni 121/a  2 -procedime penale, 

 Neni 124  1- procedim penal, 

 Neni 124/b  1 -procedim penal, 

 Neni 130/1  1 -procedim penal, 

 Neni 130/a/1  8- procedime penale. 

 

 kunder pasurise dhe ne sferen ekonomike kane qene ne hetim gjate vitit 2018 gjithesej 

235 - proçedime penale,  63 procedime penale me shume se gjate vitit 2018, gjate te 

cilit jane hetuar 172 procedime penale. 

 

Evidentojme se  

 per nenin 134/ te K.Penal                      54-proçedime penale,  

 per nenin 199/a/ te K.Penal                  24-proçedime penale,  

 per nenin 137/ te K.Penal                       2- proçedime penale,  

 per nenin 139 te Kodit Penal            1- procedim penal, 

 per nenin 140 te kodit penal             16-  procedime penale, 

 per nenin 141/a te kodit penal               4 -procedime penale, 

 per nenin 143/ te K.Penal                 4 -proçedime penale,  

 per neni 145  te kodit penal                  22-procedime penale  

 per nenin 150 te K.Penal                        8--proçedime penale.  

 per nenin 151 te K.Penal                     9--proçedime penale.  

 Per neni 152 te kodit penal                   2 -procedime penale, 

 Per neenin 155 te kodit penal                2 -propcedime penale  

 Per nenin 159 1 te kodit penal         1 - procedim penal, 

 Per nenin 160 te kdoit penal           1- procedim penale, 

 Per nenin 168 te kodit penal            1 -procedim penal. 

 Per nenin 170/a/1 te kodit penal        1- procedim penal. 

 Per neni 170/b te kodit penal                  1 - procedim penale,  

 Per nenin 174 te kodit penal            6 -procedime penale,  

 Perr nenin 180/1 te kodit penal         2- procedime penale, 

 Per nenin 181 te kodit penal                 2 -procedime penale,  
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 Per nenin 186 tre kodit penal         7 -procedime penale,  

 Per nenin 187 te kodit penal          1 - procedim penal, 

 Per nenin 89 te kodit penal           13 -procedime penale, 

 Per nenin 190 te kdoit penal         2 -procedime penale, 

 Per nenin 197 te kodit penal         8 -procedime penale,  

 Per nenin 199 te kdoit penal         2 -procedime penale, 

 Per nenin 199/a te kodit penal      37 -procedime penale,  

 Per nenin 200 te kodit penal         2 -procedime penale. 

Duhet sqaruar se 16 procedimet penale per vepren penale te parashikuar nga neni 140 te 

Kodit Penal, si dhe 4 procedime penale per nenin 174 te Kodit Penal,  jane procedime 

penale te rifilluara nga procedimet penale te pezulluara gjate viteve per te cilat eshte 

parashkruar ndjekja penale. 

 

Vepra penale kunder mjedisit gjithsej gjate vitit 2018 kane qene ne hetim  13 procedime 

penale, 10 procedime penale me shume se gjate vitit 2017 gjate se civlit jane hetuar 3 

procedime penale. 

 

 Neni 204 i kodit penal 2 procedime penale,  

 neni 205 i kdoit penal 8 procedime penale,  

 neni 206/a i kodit penal 3 procedime penale, 

 

Vepra penale kunder autoritetit te shtetit gjate vitit 2018 jane hetuar 103 proçedime 

penale, 7 procedime penale me pak se gjate vitit 2017 gjate se cilit kane qne ne hetim 96 

procedime penale.   

 

Nga keto  

 Neni 236 i kodit penal           2- procedime penale,  

 Neni 238 i kodit penal           2 -procedime penale,  

 per neni 248 K.Penal            13- procedime penale,  

 neni 150 i kodit penal           2 -procedime penale,  

 neni 262 i kodit penal           1- procedim penale, 

 neni 272 i kdoit penal           2- procedime penale,  

 neni 275 i kodfity penal       23- procedime penale,  

 neni 277 i kodit penal          7- procedime penale, 

 neni 278 i kodit penal           5- procedime penale,  

 neni 279 i kodit penal          1- procedim penal, 

 neni 280 i kodit penal          1- procedim penal. 

 Neni 283 i kodit penal         3- procedime penale, 

 Neni 283/a/2 kodit penal     1 -procedim penal 

 Neni 284 te kodit penal      10- procedime penale, 

 Neni 287/1 i kodit penal      2- perocedime penale, 

 Neni 287/2 te kodit penal    1- porcedim penal, 

 Neni 287/b te kodit penal    2- procedime penale, 
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 Neni 288 i kodit penal        1- procedim penal, 

 Neni 289 i kodit penal        4- procedime penale, 

 Neni 290/1 i kodit penal     1- procedim penal, 

 Neni 290/2 i kodit penal     1- procedim penal 

 Neni 290/3 i kodit penal     4- procedim penal, 

 Neni 290/4 i kodit penal     1 -procedim penal, 

 Neni 297  i kodit penal       5 -procedim penal 

 

Veprat penale ne fushen e drejtesise kane qene ne hetim 3 procedime penale, 1 procedim 

penal me shume se gjate vitit 2017, gjate se cilit jane hetuar 2 procedime penale. 

 Per nenin 305      1- procedim penal. 

 Per neni 306/1     1- procedim penal, 

 Per neni 324/a/1   1- procedim penal. 

 

Per vepra penale ne fushen e zgjedhjeve te lira 2 procedime penale, te cilat jane 

procedime te mbartura nga vitit 2017. 

 per neni 325      1- procedim penal, 

 per neni 328      1- procedim penal. 

 

 

            IV.    MENYRA E PERFUNDIMIT TE ÇESHTJEVE. 

( Personat ne hetim, masa sigurimit, pushimet, pezullimet dhe te derguara per gjykim) 

                        

Kane perfunduar hetimet dhe eshte konkluduar ne vendim perfundimtar per 309 çeshtje penale 

per vitin 2018, duke mbartur ne hetim 61 çeshtje penale per vitin 2019.  

Rezulton se nga 309 - çeshtje te perfunduara:   

 139 -prcoedime penale jane pushuar. 

 59 -procedime penale jane pezulluar. 

 13 -procedime penale jane trasferuar. 

 98- procedime penale jane derguar per gjykim. 

 61- procedime penale jane mbartur ne hetim per vitin 2019. 

 

 

PERSONA NEN HETIM, DHE MASAT E SIGURIMIT 

 

Regjistruar emri si person nen hetim. 

 

Ne keto proçedime penale rezulton se eshte regjistruar emri per 103 - persona me cilesine e te 

dyshuarit per  nje veper penale ne urdherin e regjistrimit, pra me cilesine ndaj te cileve 

zhvillohen hetime.  

 Nga keta kane perfunduar  hetimet per 77 persona,   

 Eshte njoftuar akuza per  persona dhe jane derguar per gjykim,  
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 per 19 - persona  eshte vendosur pushimi i çeshtjes penale ne ngarkim te tyre,  

 per 33 - persona nen hetim jane mbartur per vitin 2019. 

 

Masat e sigurimit . 

Nga personat nen hetim mbi bazen e referimit  te akteve paraprake kane ardhur me mase 

shtrenguese te vendosur nga sherbimet dhe seksioni i Pol/Gjyqesore, “arrest ne flagrance“ 29 

persona te dyshuar, dhe urdher ndalimi te prokurorit 1 person, pra gjithsej 30  persona te 

arrestuar, 6 persona te arrestuar/ndaluar me pak se gjate vitit 2017, gjate te cilit kane qne 24 

persona te arrestuar/ndaluar. 

 

Eshte kerkuar caktimi i mases se sigurimit arrest ne burg ne mungese  per 5 te dyshuar. 

Eshte kerkuar vleftesimi i arrestit ne flagrance dhe ndalimit per 30  persona te dyshuar.  

Nga Prokuroria eshte kerkuar caktim mase sigurimi 30-persona te dyshuar te 

ndaluar/arrestuar dhe per 5 te dyshuar masen e sigurimti arrest ne burg ne mungese. 

Konkretisht jane kerkuar masa e sigurise si me poshte :  

 20-te dyshuar „arrest ne burg“ sipas nenit 238 te K.Pr.Penale,    

 4-te dyshuar “arrest ne shtepi” sipas nenit 237 te K.Pr.Penale,   

 5-te dyshuar  “detyrim per tu paraqitur ne Pol/Gjyqesore“ sipas nenit 234 te K.Pr.Penale.  

 5 te dyshuar masen e sigurimit arrest ne burg ne mungese. 

 

Nga  Gjykata eshte vendosur caktim mase sigurimi per : 

 17 - persona “arrest ne burg”,  

 6 - persona  “arrest ne shtepi”,  

 6 - persona masa e sigurimit “detyrim per tu paraqitur ne Pol/Gjyqesore”.  

 5 te dyshuar masen e sigurimit arrest ne burg ne mungese. 

Jane apeluar 3 vendime te gjykatave qe kane zbutur masen e sigurimit te kerkuar nga 

prokuri dhe gjykata ka vendosur pranimin e kerkeses se prokurorit per 1 te arrestuar dhe 

nuk ka pranuar kerkesen per 2 te arrestuar. 

 

 

Me poshte po analizojme menyren e perfundimit te çeshtjeve te regjistruara dhe hetuara, dhe 

konkretisht. 

 

a)  ÇESHTJE TE DERGUAR NE GJYKATE 

 

 Pas perfundimit te hetimeve jane derguar per gjykim prane Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Tropoje 98 proçedime penale me  104 te pandehur nga te cilet 28 me masa 

sigurimit. 

 Jane mbartur ne gjykim nga viti 2017 31 procedime penal me 35 te pandehur nder te 

cilet 10 me mase sigurimi. 

 Gjate vitit 2018 kane qene gjithesej ne gjykim 129 procedime penale, 139 te pandehur, 

nder te cilet 38 me masa sigurimi. 



 13 

 Kane qene gjithesej ne hetim 10 procedime penale me pak se gjate vitit 2017, gjate te 

cilit kane qene ne hetim 139 procedime penale. 

 

Duke ju referuar veprave penale per te cilen jane akuzuar e derguar per gjykim te pandehurit, 

rezulton si me poshte : 

Per veprat penale kunder jetes dhe shendetit se personit nenet 76-133 te K.Penal kane 

qene gjithesej ne gjykim 14 procedime penale me 14 te pandehur nder te cilet 9 me mase 

sigurimi personale. Kane qene ne gjykim 5 procedime penale me shume se gjate vitit 2017 

gjate te cilit kane qen ne gjykim per kete grup veprash penale 9 procedime penale. 

 

Evidentojme  se  per 

 Neni 78/1   1- procedim penal, me 1 te pandehur, 1 te arrestuar. 

 Neni 84,   2 -procedime penale, 2 te pandehur ne gjendje te lire. 

 Neni 88/a/1, 1- procedim penal, 1 te pandhuder, 1 te arrestuar, 

 Neni 121/a  2 -procedime penale, 2 te pandehur, 2 te arrestuar,  

 Neni 130/a/1  7- te pandehur, 7 pandehur, 5 te arrestuar. 

 Neni 130/1,  1- procedim penal me 1 te pandehur, ne gjendje te lire. 

 

Per veprat penale kunder pasurise 134/ - 200 te K.Penal kane qene gjithesej ne gjykim 83 

procedime penale me 89 te pandehur nga te cilet 16 me masa sigurimi personal. Kane 

qene ne gjykim 9 procedime penale me paks e gjate vitit 2017, gjate te cilit kane qene ne 

gjykim 92 procedime penale per kete grup veprash penale. 

Evidentojme  se per:  

 Neni 134/1  5 -procedime penale me 5 te pandehur 5 te arrestuar, 

 Neni 134/a,  4 -procedime penale me 4 te pandehur nga te cilet 3 te arrestuar,  

 Neni 139   1 -procedim penal me 4 te pandehur 4 te arrestuar, 

 143/1   1- procedim penal me 1 te pandehur,  

 Neni 145    18- procedime penale me 18 te pandehur, 

 neni 150   2- procedime penale me 2 te pandehur me 1 te arrestuar. 

 Neni 170/b  1- procedim penale me 1 te pandehur me 1 te arrestuar, 

 neni 170/ç   1- procedim penal me 1 te pandehur. 

 Neni 174   -1 ptrocdim penal me 1 te pandehur me 1 te arrestuar. 

 Neni 181   1- procedim penal me 1 te pandehur me 1 te arretuar. 

 Neni 186   1- procedim penal me 1 te pandehur. 

 Neni 177   1- procedim penal me 1 te pandehur. 

 Neni 189   3 -procedime penaler me 3 te pandehur. 

 Neni 197   7- procedime penale me 8 te pandehur. 

 Neni 199/a/1  36- procedime penale me 36 te pandehur. 

Per veprat penale te seksionit te fallsifikimit te dokumentave nenet 190/ te K.Penal (ne lidhje 

me kallzimet ne kuader te ligjit per dekriminalizimin) nuk rezulojne çeshtje penale. 
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Per veprat penale kunder mjedisit nenet 201-207 te K.Penal ka qene ne gjykim 1 

procedim penal, 2 procedime me pak se gjate vitit 2017 gjate te cilit kane qene per gjykim 

3 procedime penale. 

 Per nenin 206 te Kodit Penal 1 procedim penal me 1 te andehur ne gjendje te lire. 

 

 

Per vepren penale kunder autoritetit te shtetit (kunder veprimtarise shteterore-kunder 

rendit dhe sigurise nenet kane qene ne gjykim 28 procedime penal me 31 te pandehur, 

nga te cilet 13 me masa sigurimi. Kane qene ne gjykim 6 procedime penale me pak se 

gjate vitit 2017, gjate te cilit kane qene ne gjykim 34 procedime penale. 

 

 Neni 236/1  1- procedim penal me 1 te pandehur, i lire, 

 Neni 238   1 -procedim penal me 1 te pandehur i lire, 

 Neni 248   1- procedim penal me 3 te pandehur te lire, 

 Neni 272   1- procedim penal me 1 te pandehur i lire, 

 Neni 275   2 -perocedime penale me 2 te pandehur te lire, 

 Neni 277   2- proecedime penale me 2 te pandehur te lire, 

 Neni 278/1   2 -procedime penale me 2 te pandehur me 1 te arrestuar, 

 Neni 278/2  1- procedim penal me 1 te pandehur i lire, 

 Neni 278/4  1- procedim penal me 1 te pandehur i arrestuar, 

 Neni 279   1- proecedim penal me 1 te pandehur i lire, 

 Neni 280    2- procedime penale me 2 te pandehur te lire, 

 Neni 284   1- procedim penal me 1 te pandehur i arrestuar. 

 Neni 289   2 -procedime penale me 3 te pandehur te arrestuar, 

 Neni 290/3   2 -procedime penale me 2 te pandehur te arrestuar, 

 Neni 290/4  1 -procedim penal me 1 te pandehur te arrestuar. 

 Neni 291   5- procedime penale me 5 te pandehur me 4 te arrestuar. 

 Neni 297   2- procedime penale me 2 te pandehur ne gjendje te lire. 

 

 Per veprat penale kunder drejtesise nenet 300-324/a te K.Penal kane qene ne gjykim 

2 procedime penale me 3 te pandehur ne gjendje te lire; 

 Neni 305 1 procedim penal me 2 te pandehur, i lire, 

 Neni 324/a/1 1 proecedim penal me 1 te pandehur gjendje te lire. 

 

 Per veprat penale kunder zgjedhjeve te lira dhe sistemit demokratik te zgjedhjeve 

nenet 325-3332/a te K.Penal, nuk ka pase procedime penale te derguara per gjykim. 

  

Forma e gjykimit.     

 

 Kerkesa per gjykim te zakonshem nga Prokuroria 73 – kerkesa gjykim te zakonshem. 

 Kerkesa per miratim te marreveshjes nga Prokuroria 25 – kerkesa me marreveshje, 23-

miratuar, 2-kthyer ne Prokurori, te cilat jane ri-derguar per gjykim te zakonshem. 
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b)    ÇESHTJE PENALE TE PERFUNDUARA GJYKIMI PER VITIN 2018 

 

Gjate vitit 2018 pas dergimit te çeshtjeve penale per gjykim,  ka perfunduar gjykimi per 96 

proçedime penale me 101 te pandehur  nga te cilet 29 te pandehur te arrestuar., ndersa kane 

mbetur ne gjykim 33 procedime penale me 38 te pandehur, me 9 te arrestuar. 

 

Nga Prokuroria   

 Per 23- te pandehur eshte  kerkuar denimi me burgim.  

 Per 71- te pandehur eshte kerkuar denimi me burgim dhe pezullimi i ekzekutimit te 

denimit me burgim ( neni 59 K.Penal) duke perfshire ketu dhe nenin 63 te K.Penal. 

 Per 6- te pandehur eshte kerkuar denimi me gjobe. 

 Per 2 te pandehur eshte kerkuar pushimi i çeshtjes. 

 

Nga Gjykata ne lidhje me kerkesat e bera nga Prokuroria qe parashtruam me siper eshte 

vendosur’ 

 Per 6-te pandehur eshte vendosur denimi me gjobe. 

 Per 21- te pandehur eshte vendosur denimi me burgim. 

 Per 71- te pandehur eshte vendosur denimi sipas nenit 59 dhe 63 te K.Penal, 

 Per 1- te pandehur eshte vendosur pushim çeshtje. 

 Per 1- te pandehur eshte vendosur pafajesi. 

 

Evidentojme faktin qe nje pjese e madhe  e denimeve me kusht (pezulluar ekzekutimin e 

denimit me burg neni 59 K.P) dhe detyrimit per te bere nje pune me interes publik (neni 63 te 

K.P)  kane te bejne me vepra penale te parashikuara nga nenet 145, 199/a/1, dhe 291, te 

K.penal. 

Siç shikohet nga statistika  e mesiperme  raporti i kerkesesave per mase denimi  te  Prokurorise  

me vendimet e dhena nga Gjykata  rezulton nje raport  pa ndryshime  thelbesore  si ne llojin 

ashtu dhe ne  masen e denimit.   

Ne  kete veshtrim  jane analizuar dhe qendrimet  per apelim  me kete raport  ndryshimesh te 

kerkesave dhe dhenies se vendimeve.  

Por duhet evidentuar dhe nje numer i konsiderueshem gjykimesh, mbi bazen e kerkesave te 

denuarve me objekt  “lirim me kusht” neni 64 K.Penal, qendrim ne shtepi” neni 59/a K.Penal, 

si dhe kerkesat per njohje Amnistie, te cilat kane shtuar numrin e seancave gjyqesore ne te cilat 

prokurorer marrin pjese ne gjykim. Pra eshte nje mbingarkese e perballuar nga Prokuroret, 

perveç çeshtjeve te dinamikes te derguara ne gjykim.  

Duhet evidentuar fakti, qe ka nje mbingarkese te perfaqesimit ne seancat gjyqesore.  

Kemi parasysh se Gjykata Tropoje mbulon ne juroidiksionin e saj I.E.V.P Tropoje. 

 

Ankimet ne Gjykaten e Apelit 

 

Nga çeshtjet e gjykuara  dhe  te perfunduara ne Gjykaten e Rrethit e Gjyqesor  Tropoje  eshte 

ushtruar ankim per 5 vendime gjykate qe kane dhene massa denimi me te buta se ato te 

kerkuara nga prokuret. 
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Eshte bere ankim kundershtues per 8 akime te vendimeve te gjykates per vendime denimi nga 

te cilat jane pranuar kerkesat e prokurorit per dy apelime ndersa pjesa tjeter vijojne te jene ne 

gjykim ne gjykaten e apelit. 

 

Jane apeluar 3 vendime te gjykatave qe kane zbutur masen e sigurimit te kerkuar nga prokuri 

dhe gjykata ka vendosur pranimin e kerkeses se prokurorit per 1 te arrestuar dhe nuk ka 

pranuar kerkesen per 2 te arrestuar. 

 

 

c)   PROÇEDIMET PENALE TE PUSHUARA 

 

Gjate vitit 2018 eshte vendosur pushimi i hetimeve per 139-proçedime penale, nga te cilat 

50 te rifilluara dhe 89 te rregjistruara. Jane pushuar hetimet per 32 procedime penale te 

rregjistruara me shume se gjate vitit 2017, gjate te cilit jane pushuar hetimet per 57 

procedime penale. 

Duhet theksuar se 50- procedime penale te pushuara jane procedime penale te pezulluara gjate 

viteve te cilat jane rifilluar dhe paraqitur kerkes ane gjykate per pushim apo pushuar me 

vendim nga prokruori ne rastte e kunravatjstve penale, pasi ndjekja pemnale eshte parashkruar. 

 Per 27– çeshtje eshte vendosur pushimi ne Prokurori (kundravajtjet penale, dhe me heqje 

dore. 

 Per 112 – çeshtje eshte kerkuar miratimi i kerkeses per pushim ne Gjykate. Nga keto per 

106 –çeshtje gjykata ka vendosur miratimin e kerkeses per pushim, ndersa per 2-çeshtje ka 

vendosur kthimin e akteve ne Prokurori dhe vijimin e hetimeve, per 1-çeshtje ka venosur 

kthimin e akteve dhe formulimin e akuzes, 3- çeshtje penale kane mbetur ne faze gjykimi 

paraprak. Nga çeshtjete e thyera nga gjykata nje çeshtje eshte njoftuar akuza dhe derguar ne 

gjykate per gjykim, 1 çeshtje eshte riderguar per pushim dhe 1 çeshtje vijon te jete ne 

hetim) 

 

Duke ju referuar statistikes  rezulton se : 

Per 67 procedime eshte vendosur pushimi hetimeve per mungese fakti. 

Per 11 procedime eshte vendosur pushimi per mungese prove. 

Per 61 procedime eshte vendsour pushimi per shkaqe te tjera. 

  

Duke ju referuar  grup veprave penale  per te cilat eshte rregjistruar proçedimi rezulton 

se eshte vendosur pushimi si me poshte : 

 

 Neni 76, 22              1- procedim penal 

 per nenin 84             2 -proçedime penale.  

 per nenin 99             4- proçedime penale.  

 per nenin 110/1        1 -proçedim penal.  

 per nenin 112           1- proçedim penal.  

 per nenin 114            1 - proçedim penal.  

 per nenin 121/a         1- proçedim penal,  
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 per neni 124     1- procedim penal, 

 per nenin 124/b  1 -procedim penal, 

 per nenin 130/a/1  1- procedim penal, 

 per nenin 134  26 -procedime penale, (parashkrim) 

 per nenin 140  16 -procedime penale te pushuar (parashkrim) 

 per nenin 145  7 -procedime penale, 

 per nenin 150  2 -procedime penale, 

 per nenin  151  4 -procedime penale, 

 per nenin 152  1- procedim penal, 

 per nenin 159  1 -procedim penal, 

 per nenin 160  1 -procedim penal, 

 per nenin 174  3- procedime penale, 

 per nenin 180/1  1 -procedim penal, 

 per nenin 186  2- procedime penale, 

 per nenin 190/1  2 -procedime penale, 

 per nenin 197  1- procedim penal, 

 per nenin 199  8 -procedime penale, 

 per nenin 200  2 -procedime penale, 

 per nenin 204  2 -procedime penale, 

 per nenin 236  1- procedim penal, 

 per nenin 238  1- procedim penal, 

 per nenin 248   8- procedime penale, 

 per nenin 250   1 -procedim penal, 

 per nenin 272   1 -procedim penal, 

 per nenin 275   8- procedim epenale, 

 per nenin 277   5 -procedime penale, 

 per nenin 278   1- procedim penal, 

 per nenin 283/1   2  -procedime penale,  

 per nenin 284/1   2 -procedime penale, 

 per nenin 287   3-procedime penale,  

 per nenin 288   1- procedim penal, 

 per nenin 289   2- procedime penale, 

 per nenin 290   2- procedime penale, 

 per nenin 291   2 -procedime penale, 

 per nenin 297   2- procedime penale, 

 per nenin 325   1- procedim penal, 

 per nenin 328   1 -procedim penal. 

 

Dosjet e pushuara kane qene kryesisht per vepra penale te parashikuara nga nenet 290/1, 275, 

150, 151 te Kodit Penal, si dhe 50 dosje te pushuar per shkak te parashkrimit te ndjkjes penale.  

Po ashtu duhet theksuar si problematike per dojset e pushuara se per shkak te largesise me 

Tiranen si dhe mungeses se shume eksperteve te fushave te ndryshme ne Tropoje shume here 

jemi te detyruara te rregjistrojme procedime penale te cilat ne momentin e rregjistrimit nuk 
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mund te konstatohet se veprimi ose mosveprimi i ploteson elemetet e vepres penale pa kryer 

me perpara ekspertimet perkatese teknike kriminalistike, siç jemi perpara rastit te veprave 

penale ne fushen e shkeljes se rregullave te qarkullimit rrugore, mjekesise ligjore, etj. Per 

shkak te  largesise, voneses ne kthimin e akteve te ekspertimit dhe mungeses se eksperteve 

mjekoligjore dhe te tjere, jemi te detyruar te rregjistrojme procedimin penal pasi deri ne 

ardhjen e aktit te ekspertimit kalojne afatet per te vendosur mosfillimin e procedimit penal. Po 

ashtu nje pjese e mire e procedimeve penale jane procedime te rregjistruara per vepra penale qe 

ndiqen mbi bazen e ankimit te demtuarit te cilet me pas kane terhequr ankimin e bere nga ana e 

tyre. 

 

Ankimet ndaj vendimeve te pushimit. 

 

Nuk ka asnje ankim ndaj vendimeve te pushimit per vitin 2018, te vendosura nga Prokuroret 

sipas nenit 328/1 te K.Pr.Penale (kundravajtjet, qe vendoset direkt nga Prokurori) 

 

Per per 2-çeshtje gjykata ka vendosur kthimin e akteve ne Prokurori dhe vijimin e hetimeve, 

per 1-çeshtje ka venosur kthimin e akteve dhe formulimin e akuzes, 3- çeshtje penale kane 

mbetur ne faze gjykimi paraprak. Nga çeshtjete e thyera nga gjykata nje çeshtje eshte njoftuar 

akuza dhe derguar ne gjykate per gjykim, 1 çeshtje eshte riderguar per pushim dhe 1 çeshtje 

vijon te jete ne hetim), pra nga ana e Prokuroreve nuk eshte ushtruar ankim per keto vendime 

te gjykates qe nuk kane pranuar kerkesen per pushim.  

 

 

d )   PROÇEDIMET PENALE TE PEZULLUARA 

 

Eshte vendosur pezullimi i hetimeve  ne baze te nenit 326/1,2 te K.Pr.Penale  per 59 -  

proçedime penale , 22 procedime penale me shume se gjate vitit 2017 gjate te cilit jane 

pezulluar hetimet per 37 procedime penale. 

Procedimet e pushuara gjate vitit 2018 jane te ndara me grup veprash: 

  

 Vepra penale kunder jetes dhe shendetit  rezultojne 6 procedime penale. 

 Vepra penale kunder pasurise dhe ne sfreren ekoomike rezultojne 29 procedime penale. 

 Vepra penale kunder mjedisit rezultojne rezultojne 5 procedime penale. 

 Vepra penale kunder autoritetit te shtetit rezultojne 19 procedime penale. 

 

 

Keto proçedime penale  kryesisht jane me vend-ngjarje  te referuara nga seksionet e policise 

gjyqesore prane Komisarjatit te Policise Tropoje.  

 

Ne te gjitha rastet eshte urdheruar kryerja e veprimeve hetimore  si dhe  deleguar veprime 

specifike, dhe ne perfundim bazuar dhe ne relacionin e oficereve te policise gjyqesore  eshte 

vendosur pezullimi i hetimeve.   
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Ne kuptimin e figurave te krimit  te ketyre grup veprave penale duhet nenvizuar se per nenin 

134/ te K.Penal  rezulton pjesa me e madhe e tyre edhe pse me renje nga vitet e kaluara. 

 

e)     PROÇEDIMET PENALE TE TRANSFERUARA 

 

Eshte vendosur trasferimi per kompetence tokesore dhe lendore per 13 - proçedime penale  nga 

te cilet  8 procedime penale me te rritur per kompetence tokesore hetimi dhe 5 procedime 

penale jane per kompetence lendore Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se pare Shkoder 

(seksionit te miturve). 

Ne asnje rast te shpalljes se moskompetences dhe kalimit te akteve nuk kemi patur konflikt per 

zgjidhjen e  kompetences drejtuar Zyres se Prokurorit te Pergjithshem.  

 

Pra evidentojme faktin qe vendimet kane qene te arsyetuara dhe te bazuara ne dispozitat 

proçeduriale per kompetencen. 

 

 

IV.      SHPEJTESIA ME HETIMET PARAPRAKE  DHE AFATET E PARABURGIMIT 

 

Nga treguesit kryesor  te veprimtarise se punes se Prokuroreve dhe trupes se of/pol/Gjyqesore 

te Prokurorise dhe sherbimeve prane Komisariatit te Policise Kavaje, eshte shpejtesia e 

veprimeve hetimore ne hetimet paraprake  e cila ka te beje  ne respektimin e  dispozitave 

proçeduriale penale per afatet e hetimit dhe ne veçanti ato te paraburgimit me te pandehur te 

arrestuar . 

Rezulton se pergjithesisht  jane respektuar kriteret e afateve te hetimit. 

  

Rezulton se gjate hetimeve paraprake eshte  kerkuar zgjatja afati hetimor per 35- çeshtje 

penale nga  370-çeshtje te hetura gjithsej. 

 

Konkretisht  eshte kerkuar zgjatje e afatit te hetimit per: 

   22-proçedime zjatje afati deri ne 3 muaj, 

    3-procedime deri ne 6 muaj. 

    5 –procedimi nga 6-9 muaj. 

Ne lidhje me afatet e paraburgimit nuk ka asnje rast  te kalimit te ketyre afateve , per 

rrjedhoje nuk kemi asnje kerkese drejtuar Gjykates per zgjatjen e afatit te paraburgimit. 

 

Duhet evidentuar fakti se jo rralle zgjatjet jane vendosur per shkak te zvarritjes se veprimeve 

nga sherbimet e pol.gjyqesore te cilat kane relatuar me vonese per dinamiken  dhe gjendjen e 

hetimeve.  

Por duhet evidentuar se per shkak te zevendesimeve te Prokuroreve, te cilat kane qene te 

detyrueshme disa zgjatje afati hetimesh (per shkak te largimeve), qe kane krijuar hapesira dhe 

nderprerje te dinamikave te hetimeve. 
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                                     V.     EKZEKUTIMI I VENDIME PENALE 

  

Ne vitin 2018 jane nxjerre nga Prokurori i ekzekutimeve te vendimeve penale 235 - urdhra 

ekzekutimi vendimesh penale, te dhena nga Gjykata e Rrethit Gjyqesore Kavaje. 

 

Nga keto 14 - urdhera ekzekutimi te denimit me burgim, 6- urdhera denimi me gjobe, 52- 

denime alternative (kusht),  3- pune me interes publik sipas nenit 63 te K.P. 

Jane ekzekutuar 14 -urdhera ekzekutimi per denime me burgim, 52 -urdhera ekzekutimi neni 

59 i Kodit Penal, 3 -urdhera ekzekutimi neni 63 te Kodit Penal, 6 -urdhera ekzekutimi me 

gjobe. 

Ne te gjitha rastet eshte urdheruar dhe ekzekutimi i shpenzimeve proçedurale. 

Jane nxjerre 35-urdhera per ekzekutimin e masave te sigurimit personale, nga te cilat kane 

mbetur pa ekzekutuar 2 urdhera per ekzekutimin e vendimeve te gjykates qe kane caktuar 

masen e sigurimit “Arret ne burg ne mungese”. 

Mos ekzekutimi i urdherave per masa sigurimi dhe denime ne mungese, ka ardhur per shkak te 

mos gjetjes nga kerkimet e policise te autoreve te dyshuar apo denuar.  

Ndersa ne lidhje me ekzekutimin e vendimeve me gjobe ne çdo rast jane evidentuar praktikat 

nga Zyra e Permbarimit ku eshte drejtuar urdheri i ekzekutimit. 

 

                  VI.  Veprimtaria dhe ngarkesa e Prokuroreve dhe Of/Pol/Gjyqysore. 

 

Por  per te qartesuar  veprimtarin, punen individuale per çdo Prokuror dhe Of/Pol/Gjyqesore po 

paraqesim  dhe treguesit  per secilin ne veçanti : 

 

Prokurori  Artan Shtrungza   

Hetuar  -                   212- proçedime penale 

Mosfillime –             28- kallzime 

Derguar ne gjyq –    59 -proçedime penale 

Pushuar –                  65- proçedime penale  

Pezulluar –               33 -proçedime penale  

Transferuar -            7 -proçedime penale  

Mbartur -                  44- proçedime penale  

 

Prokurori  Artur Ismajlukaj   

Hetuar  -                    158- proçedime penale 

Mosfillime –               47  -kallzime  

Derguar ne gjyq –       39 -proçedime penale 

Pushuar –                    74  -proçedime penale  

Pezulluar –                  26 -proçedime penale  

Transferuar -                6- -proçedime penale  

Mbartur -                     17 -proçedime penale  
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Gjate veprimtarise se punes se Prokuroreve duhet evidentuar si ngarkese dhe proçedimet 

penale  per te cilat eshte vendosur pushimi per shkak parashkrimi gjithsej 50- vendime pushimi 

per shkak parashkrimi sipas nenit 66/ te K.Penal. 

 

Duhet evidentuar dhe ngarkesa e Of/Pol/Gjyqesore te seksionit te Prokurorise Tropoje e cila 

eshte perballuar nga Oficeri i Policise Gjyqesore Elton Hoxha. 

 

Of/Pol/Gjyqesore Elton Hoxha ka hetuar  105 - çeshtje penale. (ngarkuar dhe me zyren e 

regjistrit) 

Eshte perballuar nje ngarkese e konsiderueshme nga Seksioni i Pol/Gjyqesore te Policise se 

Shtetit. (problematika do trajtohet me poshte tek marredheniet me sherbimet e Policise) 

 

VII. Ekstradimet dhe Leter-porosite 

 

Nje tjeter veprimtari qe duhet evidentuar jane dhe kerkesat per njohje vendimesh penale te 

autoriteteve te Drejtesise se shteteve te huaja. 

 

Konkretisht rezulton 1- rast proçedurash te ndjekura me kerkese per ekstradim nga autoritetet e 

vendeve te tjera.  

Rezulton 1-raste proçedurash te ndjekura me kerkese per njohje vendimi penal ne huaj ne 

Gjykate. 

Rezulton se jane ekzekutuar leterporsi nga jashte per komunikimin e akateve  per 9 kerkesa te 

autoriteteve te huaja. 

 

Rezulton 1 –rast te ekzekutimit te shtetasve shqiptare nga autoritete e huaja me kerkesen tone. 

Per 4 - raste eshte proçeduar me veprime per  marrjen e proves me leter-porosive nga 

autoritetet e huaja, per nevoja te hetimeve tona. 

 

Te gjitha kerkesat e Prokurorise jane pranuar nga Gjykata, dhe nuk ka patur ne asnje rast 

problematika.  

 

VIII.  USHTRIMI I ROLIT DHE KOMPETENCAVE TE DREJTUESIT TE 

PROKURORISE. 

 

Ne veprimtarine e ndjekjes penale per çeshtjet e hetuara dhe te perfaqesuara ne gjykim, nje rol 

luan dhe ushtrimi i kontrollit nga Drejtuesit e Prokurorise,  qe nga momenti i pare i vleresimit 

te akteve te referuara per problematikat e rasteve drejtim regjistrimit te çeshtjeve penale,  me 

pas te kontrollit ne dinamike, analizave per ratet e diferencuara, si dhe krijimit te 

marredhenieve me Prokuroret dhe Of/Pol/Gjyqesore, te seksionit te Prokurorise dhe seksioneve 

dhe sherbimeve te Policise, si dhe me Institucionet e tjera . 

Gjate periudhes qe analizojme nga Drejtuesi i Prokurorise eshte ushtruar studimi i te gjitha 

materialeve kallzuese dhe te referuara nga Policia Gjyqesore e ato me vendngjarje, duke 

organizuar punen per regjistrimin e çeshtjeve. 
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Urdherat dhe udhezimet e Zyres se Prokurorit te Pergjithshem, jane punuar dhe diskutuar per 

implementimin e tyre.  

 

Eshte ushtruar kontroll ne dinamike te çeshtjeve penale gjate hetimeve paraprake, jane 

evidentuar dhe kerkuar verbalisht veprime konkrete qe duhet te kryhen. 

 

Ndryshimet ligjore, kane bere qe Drejtuesi i Prokurorise te marre me teper karakter 

organizativ. 

 

Konkretisht eshte krijuar nje klime e mire bashkepunimi ne perballimin e ngarkeses, ndarjen e 

çeshtjeve sipas shortit, duke respektuar proporcionalitetin, dhe ne raste te veçanta per shkak 

ngarkese apo profilizimi te caktuar Prokurore te ndryshem jane ngarkuar me çeshtje te veçanta.  

 

Referuar urdherave dhe udhezimeve te Prokurorit te Pergjithshem, jane nxjerre disa urdhera 

dhe udhezime nga Drejtuesi i Prokurorise. Konkretisht  

Urdheri nr. 15 dt. 20.04.2018 “per porganizimin e seksionit te miturve....” 

Udhezimi nr. 23 dt. 05.11.2018 “Per pergjimet”. 

Udhezimi nr. 24 dt. 05.11.2018 “Per vleresimin administrimin dhe ruajtjen e informacionit te 

klasifikuar sekret shteteror”. 

Udhezimi nr. 25 dt. 26.11.2018 “Per hetimin pasuror dhe konfiskimin e produkteve te vepres 

penale”. 

 

IX.    MARREDHENIET ME INSTITUCIONET 

 

Se pari raporti ligjor dhe korrektesia, ka shoqeruar marredheniet me Institucionet e tjera 

ligjzbatuese, ne veçanti me sherbimet e Komisarjatit te Policise Tropoje, si dhe Gjykaten e 

Rrethit Gjyqesore Tropoje, Prokurorine prane Gjykates se Apelit Shkoder. 

 

Marredheniet qe burojne per shkak te veprimtarise dhe proçedurave ligjore, te hetimit dhe 

perfaqesimit ne gjygj, pra me Policine dhe Gjykaten, jane vleresuar si marredhenie 

bashkepunimi si ne aspektin organizativ ashtu dhe ate ligjor ne respektim te kryerjes se 

detyrave ne afate nga seksionet e Pol/Gjyqesore dhe sherbimet, ashtu dhe respektimin dhe 

korrektesine ne zhvillimin e seancave gjyqesore me Gjykaten.  

Ne disa raste eshte mbajtur qendrim per problematika te ndryshme, te karakterit organixativ te 

punes, pa cenuar pamvaresine e institucioneve. 

 

1. GJYKATA 

 

Nuk jane evidentuar raste te shtyrjes se seancave gjyqesore per mosparaqitjen e Prokuroreve, 

Nga ana e Gjykates duhet vleresuar bashkepunimi me Prokuroret per perballimin e ngarkeses 

ne gjykjim. 
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Disa raste me zvarritje te proçeseve jane evidentuar per shkak te numrit te reduktuar te 

gjygjtareve, per shkak te perjashtimit te tyre, kur gjykohet me trup gjykues, pasi duhet te 

komandohen gjygjtare nga Gjykatat e tjera. 

Keto problematika jane ngritur dhe ne analizat e meparshme, pasi shqetesimi ekziston ende. 

 

2. ZYRA SHERBIMIT TE PROVES. 

Marredhenia e Prokurorise me zyren e sherbimit te proves, lidhet per shkak te trajtimit te 

rasteve te gjykimeve me objekt lirimet pra kohe me kusht, pra ekzekutimit te ketyre 

vendimeve. 

 

Ne rastet e kerkuara nga prokuroret dhe Gjykata ne aplikimin e dhenies se denimeve me kusht 

sipas nenit 59 te K.Penal, pergjithesisht jane raportuar verifikimet me nje raport, i cili ka 

sherbyer me pas per te vleresuar kushtet dhe kriteret llojin e denimit,  dhe ne 2-raste eshte 

kerkuar revokimi i denimit me kusht.  

Verehen problematika ne ekzekutimin ne kohe te denimeve alternative dhe permbylljen e e 

raporteve perfundimtare te sherbimit te proves, kjo per shkak se per disa periudha kohe zyra e 

sherbimti te proves nuk ehste mbuluiar me punonjes, per shak te largimeve nga puna apo 

doreheqjeve te punonjesve. 

  

 3. SHERBIMET E POLICISE 

Pergjithesisht eshte reflektuar nje nivel i mire bashkepunimi. 

Eshte vleresuar si e rendesishme fazen e njoftimit te Prokuroreve te gatshem sipas grafikut per 

vepra penale te karakterit te rende, por dhe te problematikave ligjore gjate veprimeve te para 

hetimore.  

Ne lidhje me materialet e referuara, shpesh evidentohen dhe mangesi te karakterit formal por 

dhe  proçedural. 

 Duhet ngritur niveli profesional, ku evidentojme mangesi ne perpilimin e akteve (deri ne te 

shkruar), me veprime te shkeputura, marrje deklarimesh jo te plota, pa drejtuar pyetje 

specifike por duke marre thjesht deklarim historik. 

 Proçes verbalet e sekuestrimit dhe vendimarrjet per kryerje ekspertimesh,  rezultojne te pa 

njoftuara paleve.  

 Nga sektori i krimit ekonomik apo per vepra penale me natyre korruptive, rezulton se nuk 

ka referime per vepra penal ne kete fushe. Nderhyhet vetem ne rastet kur evidentohen nga 

task-forcat e energjise elsktrike, duke kryer veprimet formale te konstatimit te faktit. Nuk 

ka referime ne fushen e tatimeve. 

 Duhet permendur fakti i referimit te shume rasteve te quajtura äksidentale, siç jane reniet 

nga lartesia, largimet nga banese, vdekje natyrale ne banese etj, te cilat nuk verifikohen me 

tej por mjaftohen thjesht me referimin, pa konkluduar ne asnje fakt penal.  

Neni 287 K.Pr.Penale “regjistrimi i njoftimit te veprave penale” parashikon qarte se behet fjale 

per fakte penale. Pra jo çdo fakt juridik, perben fakt penal per te cilen duhet te investohet 

Prokuroria. 

Pra problematikat me shume rezultojne te karakterit profesional, gje qe ka vend per 

permiresim, pasi ne aspektin e komunikimit kur ngrihet nje problem, sherbimet tregohen te 
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gateshme. Por kjo nuk mjafton, duhet permiresuar sistemi i komunikimit ne vazhdimesi dhe 

drejtim ngritjes profesionale. 

 

4. ZYRA E PROKURORIT TE PERGJITHSHEM 

 

Duhen evidentuar dhe marredheniet me Zyren e Prokurorit te Pergjithshem, ne funksion te 

zbatimit te urdherave dhe udhezimeve. 

 

Evidentojme se nga nxjerrja e tyre kane gjetur zbatim dhe ndikuar ne mbarevajtjen e 

veprimtarise se Prokurorise ne hetimin e çeshtjeve dhe perfaqesimin ne gjykim, por dhe 

drejtim aspektit organizativ.  

 

Duhet evidentuar fakti i nje bashkepunimi korrekt dhe me vlere per hetimet me zyren e 

S.P.M.T.Sh.I ne Prokurorine e Pergjithshme. 

Duhet evidentuar fakti, se ne lidhje me korespondencat, transkiptimet, apo administrimin e CD, 

eshte krijuar nje praktike e mire. 

Per çdo rast evidentohet sakte ne regjistrin perkates te pergjimeve. 

Per kete ka sherbyer dhe udhezimi i Prokurorit te Pergjithshem “Per pergjimet”. 

 

Dhe me Drejtorine e Marredhenieve me Jashte, ka patur nje bashkepunim korrekt, por kete vit 

nuk ka patur nje numer te konsiderueshem praktikash.   

     

 ADMINISTRATA  

 

Ne mbarevajtjen e punes te veprimtarise se Prokurorise nje rol te rendesishem kryen dhe 

administrata e Prokurorise.  

 

Duhet evidentuar se sa i perket zyres se regjistrit rezulton se jane mbajtur me korrektesi 

regjistrat perkates, jane derguar brenda afateve te percaktuara evidencat.  

 

Zyra e K/sekretarise ka perballuar volumin e protokolleve si dhe mbajtur evidencat financiare.  

 

Rezulton se tashme ka nje ngarkese sa i perket kesaj zyre, per shkak te mbulimit te tre 

sektoreve, si te protokullit, finances dhe Arshiven e Prokurorise, e cila tashme ka nje sistem te 

rregullt te evidentimit te dosjeve. 

 

X.  DREJTIMET DHE PRIORITETET E PUNES PER VITIN 2018. 

 

Bashkepunimi nder-institucional me te gjitha axhensite ligjzbatuese, te luftes kunder krimit, 

eshte nje nder elementet kryesore te arritjes se suksesit, dhe rezultateve te evidentueshme. 

Kjo detyre eshte aktuale, per te permbushur angazhimet qe ka Shqiperia  ne kuadrin e 

integrimit ne strukturat e Bashkimit Europian, ndaj dhe roli i Prokurorisedhe aktoreve te tjere 

te sistemit te drejtesise penale ne permbushjen e kesaj detyre eshte determinant. 
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Vleresimi i te gjitha materialeve qe referohen apo dhe informative qe vijne nga axhensite e 

ndryshme te sherbimeve inteligjente. 

 

Rritja e nivelit profesional te Prokuroreve dhe Of/pol/Gjyqesore, nepermjet trajnimeve te 

ndryshme dhe te specializuara, qe do te ndikonte ndjeshem ne rritjen e cilesise se veprimtarise 

hetimore dhe perfaqesimit ne gjykime. 

 

Rritja e ushtrimit te kontrollit ne dinamike te çeshtjeve nga Prokuroret, por dhe kryerja e 

veprimtarise hetimore nga ana e tyre.  

 

Vleresimi i veçante per çeshtje te karakterit te rendesishem dhe sensitive ne menyre te 

diferencuar, duke kryer analiza te vleresimit te hetimeve dhe provave te administruara, duke 

lene detyra konkrete, si dhe duke kryer vete nga Prokuroret veprime hetimore.  

 

Prioritetet per vitin ne vazhdim  2019 : 

 

Ne veshtrim te prioriteteve te shpallura nga Keshilli i Ministrave per luften kunder 

kriminalitetit, bazuar ne progres raportet dhe rekomandimet e partnereve te huaj, si urdherave 

dhe udhezimeve te Prokurorit te Pergjithshem, duhen percakuar dhe prioritetet per vitin 2019 si 

me poshte : 

 

 Angazhimi maksimal per hetimin dhe perfundimit e çeshtjeve te mbartura nga vitii 2018. 

 Lufta kunder korrupsionit, dhe krimit ekonomiko-financiar, si nje nga prioritetet dhe 

detyrat paresore, te punes tone, dhe kerkesave te kohes. 

 Evidentimi, vleresimi dhe hetimi i veprave penale te referuara apo te  evidentuara kryesisht, 

qe lidhen me veprimtari korruptive, apo dhe te shperdorimit te detyres,  te cilat kane te 

bejne me subjekte te administrates shteterore.  

 Rritja e efikasitetit te ushtrimit te ndjekjes penale ndaj autoreve, qe dyshohen per vepra 

penale te natyres se trafiqeve dhe pastrimit te produkteve, e cila duhet kordinuar me 

sherbimet e policise dhe axhensite e tjera ligjzbatuese. 

 Rritja e integritetit dhe pamvaresise se te Prokuroreve dhe Of/Pol/Gjyq, duke synuar 

permiresimin e veprimtarise, dhe motivimit tyre. 

 

                                                  

                                 

 

DREJTUESI I PROKURORISE 

 

ARTAN SHTRUNGZA 


