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RAPORTI PËRMBLEDHËS1  
 

I RAPORTIT VJETOR TË PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM 
“MBI GJENDJEN E KRIMINALITETIT PËR VITIN 2021” 

 
Në zbatim të pikës 2 të Manualit të Monitorimit Vjetor dhe Periodik të miratuar me vendimin 
nr.134/2018 të Kuvendit të Shqipërisë, ju parashtroj raportin përmbledhës të Raportit Vjetor 
të Prokurorit të Përgjithshëm “Mbi gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021”, si më poshtë:  
Raporti vjetor mbi gjendjen e kriminalitetit paraqitet në përmbushje të detyrimit të 
parashikuar nga neni 148/b shkronja “d” i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga 
neni 104 i ligjit nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e 
Shqipërisë”. 
Prokuroria ka ushtruar kompetencat e saj bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, 
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale, 
Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur dhe ligje të tjera në fuqi, si dhe Rezolutën e Kuvendit 
të Republikës së Shqipërisë, rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave, 
rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe planit të veprimit ICRG/FATF2-Shqipëri për vitet 
2020-2022, si dhe prioriteteve kyçe të shtetit shqiptar në kuadër të procesit të integrimit 
europian.  

 
I. TREGUESIT KRYESORË  

 
Gjatë vitit 2021, organi i prokurorisë në hetimet paraprake ka trajtuar 610153  materiale 

në shqyrtim4, që përbën një rritje prej 4,35 % në krahasim me vitin 2020. Janë ndjekur 
gjithsej 47512 procedime penale, që përbëjnë një rritje prej 5,97 % në krahasim me vitin 
2020, nga të cilat 28368 janë procedime penale të regjistruara, me një rritje prej 1,71 % 
në krahasim me vitin 2020, dhe 940 procedime penale të rifilluara, që tregon rritje prej 
46,87 % në krahasim me vitin 2020. Janë mbartur në vitin 2021, 18204 procedime penale 
me rritje prej 11,65 % krahasuar me procedimet e mbartura në vitin 2020. Është vendosur 
mosfillimi i procedimit për 13503 referime dhe kallëzime penale, me ulje prej 0,94 % në 
krahasim me vitin 2020. 

Edhe në vitin 2021 numrin më të madh të procedimeve e ka regjistruar Prokuroria pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me 31,31 % të numrit total të procedimeve të 
regjistruara në shkallë vendi. Prokuroritë e tjera me shifrat më të larta janë: -Elbasan 
regjistruar 9,31 %, -Durrës regjistruar 9,18 %, -Vlorë regjistruar 6,77 %, -Fier regjistruar 
5,63 %, -Shkodër regjistruar 5,44 %,  -Korçë regjistruar 4,73 % të procedimeve penale të 
regjistruara në shkallë vendi. 

Përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banorë edhe në vitin 2021 e ka 
qarku Dibër, ndërsa përqindjen më të lartë e ka qarku Vlorë. Sa i përket tendencës, 
vërehet se për vitin 2021 rritjen më të lartë e ka qarku Kukës me 36 %, ndërsa qarku 

                                                            
1 Në zbatim të pikës 2 të Manualit të Monitorimit Vjetor dhe Periodik të miratuar me vendimin nr.134/2018 të Kuvendit të 
Shqipërisë, paraqesim raportin përmbledhës të Raportit Vjetor të Prokurorit të Përgjithshëm “Mbi gjendjen e kriminalitetit 
për vitin 2021” 
2 ICRG/FATF-Grupi i Shqyrtimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar/Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar. 
3 ICRG/FATF-Grupi i Shqyrtimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar/Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar 3 Tek kjo shifër e 
materialeve të trajtuara përfshihen: procedimet e mbartura; procedimet e reja të regjistruara gjatë vitit 2021 për veprat penale 
të parashikuara në Kodin Penal dhe Kodin Penal Ushtarak; procedimet e rifilluara gjatë vitit 2021; si dhe vendimet e 
mosfillimit të marra gjatë vitit 2021. 
4 Tek kjo shifër e materialeve të trajtuara përfshihen: procedimet e mbartura; procedimet e reja të regjistruara gjatë vitit 2021 
për veprat penale të parashikuara në Kodin Penal dhe Kodin Penal Ushtarak; procedimet e rifilluara gjatë vitit 2021; si dhe 
vendimet e mosfillimit të marra gjatë vitit 2021. 
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Dibër ka koeficient të kriminalitetit nën mesataren kombëtare, por që rrezulton me 
rritje 4,62 % krahasuar me një vit më parë. 

Sa i përket raportit të ndarjes së veprave penale5 (krimeve dhe kundërvajtjeve), bazuar në 
statistikat e vitit 2021, rezulton se 78,77 % e procedimeve penale i përkasin krimeve dhe 
21,23 % i përkasin kundërvajtjeve penale. Krahasuar me vitin 2020, 0,52 % e këtij raporti 
ka rritje në procedimet për krime dhe rritje në procedimet për kundravajtje penale. 

Sa i përket raportit të grupveprave sipas strukturës së Kodit Penal me numrin total të 
procedimeve, ndër grup veprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të 
regjistruara nga ana e prokurorisë, evidentohet se veprat penale kundër rendit dhe sigurisë 
publike përbëjnë numrin më të lartë të procedimeve penale të regjistruara me 28,88 % të 
numrit të përgjithshëm të procedimeve penale të regjistruara në prokurori për vitin 2021, si 
dhe me me rritje 9,62  % krahasuar me vitin 2020. Veprat penale vjedhja e pasurisë 
përbëjnë 27,86 % të numrit të përgjithshëm të procedimeve të regjistruara, por kanë ulje 
12,67 % krahasuar me vitin 2020; -veprat penale që cënojnë regjimin juridik të tokës me 
6,90 %, si dhe kanë rritje 11,89 % të numrit të procedimeve të regjistruara në krahasim 
me vitin 2020;  -veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes me 5,26 %, si dhe 
kanë një rritje prej 10,13 % në krahasim me vitin 2020; -veprat penale shkatërrimi 
pronës me 4,08 %, dhe kanë një rritje prej 1,4 %; -veprat penale kundër sekretit dhe 
kufijve me 3,03 %, dhe kanë një ulje prej 1,83 %; -veprat penale falsifikimi i 
dokumentave me 2,99 % dhe kanë rritje 7,42 % krahasuar me vitin 2020, -veprat penale 
kundër shëndetit me 2,9 % por kanë ulje 4,17 % krahasuar me vitin 2020, -po me 2,70 % 
deri 2,10 % rezulton pesha edhe për mashtrimet që kanë rritje prej 19,93 %, krimet 
kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim 
publik por kanë ulje prej 8,89 %, dhe krimet kundër veprimtarisë shtetërore të kryera 
nga shtetasit kanë ulje prej 21,44 %, të procedimeve të regjistruara në prokurori gjatë vitit 
2021. 

-Gjatë vitit 2021 nga prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë është ngritur dhe 
përfaqësuar akuza në gjykatë në emër të shtetit për 10507 procedime penale (rritje prej 
5,07 % në krahasim me vitin 2020) me 12353 të pandehur (rritje prej 7,14 % në krahasim 
me vitin 2020). Gjithashtu, janë paraqitur në gjykatë 14573 kërkesa për caktimin e 
masave të sigurimit personal (rritje 24,12 % në krahasim me vitin 2020). 

-Prokuroritë pranë gjykatave të apelit kanë përfaqësuar akuza në emër të shtetit 
shqiptar për 1491 ankime për çështje themeli (rritje prej 39,3 % në krahasim me vitin 
2020) dhe 2774 ankime për masat e sigurimit personal (rritje prej 10,03 % në krahasim 
me vitin 2020). 

-Prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme kanë përfaqësuar organin e akuzës pranë 
Gjykatës së Lartë në 54 çështje, prej të cilave 34 gjykime themeli (nga 4 gjykime themeli në 
vitin 2020), ku tre janë për vendime njësuese, dhe 20 gjykime masa sigurimi (asnjë gjykim 
për masa sigurimi në vitin 2020), si dhe në cilësinë e subjektit të interesuar pranë Gjykatës 
Kushtetuese për 5 çështje (nga 1 çështje në vitin 2020). 

-Në vitin 2021 në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë është urdhëruar 
ekzekutimi i 11,133 vendimeve gjyqësore penale të formës së prerë ose me rritje 113,19 % 
krahasuar ne vitin 2020. Nga këto urdhëra ekzekutimi, përgjatë vitit 2021 janë ekzekutuar 
5194 vendime penale dhe kanë mbetur pa u ekzekutuar 5223 vendime, të cilët sipas llojit 
të dënimeve të pa ekzekutuar janë: 11 dënime me burgim të përjetshëm, 976 vendime 
me burgim, 736 vendime për dënimin me gjobë, 91 dënime plotësuese dhe 3284 dënime 
alternative. Sipas të dhënave statistikore, krahas vitit 2021, të mbartura ndër vite të pa 
ekzekutuara janë dhe, 2,184 vendime penale, të cilët sipas llojit të dënimeve janë: 4 

                                                            
5 Neni 1 pika 2 e Kodit Penal. 
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dënime me burgim të përjetshëm, 719 vendime me burgim, 887 vendime për dënimin 
me gjobë, 521 dënime alternative dhe 53 dënime plotësuese.  

 
II. EFIÇENCA  
-Gjatë vitit 2021 janë përfunduar 25688 çështje që përbën ulje prej 1,84 % të çështjeve  

të përfunduara krahasuar me vitin 2020, prej të cilave: 40,86 % janë dërguar për gjykim, 
22,62 % janë pushuar, 33,72 % janë pezulluar dhe 2,8 % janë transferuar në prokuroritë 
kompetente. 

-Janë dërguar në gjykatën e shkallës së parë 10507 çështje me akuzë ndaj 12353 të 
pandehurve. Krahasuar me vitin 2020 rezulton me një rritje prej 5,35 % e numrit të 
çështjeve të dërguara në gjykatë dhe 7,38 % e numrit të të pandehurve dërguar në gjykatë. 
Sipas llojeve të gjykimeve të posaçme gjendja e kërkesave dhe zgjidhjeve në gjykatat 
paraqitet si më poshtë: 

-Janë dërguar 264 kërkesa për miratim urdhri penal, me 269 të pandehur ose 
krahasuar me vitin 2020 me ulje 44,59 % të kërkesave dhe ulje 35,16 % të pandehurve, 
ndërsa nga gjykata është vendosur refuzimi i miratimit të urdhrit penal  në 12 raste ose 
krahasuar me vitin 2020 me shifra të njëjta të rasteve që është vendosur nga gjykata refuzimi 
i miratimit të urdhrit penal.  

-Janë dërguar 520 kërkesa për miratim marrëveshje fajësie, me 537 të pandehur ose 
krahasuar me vitin 2020 me ulje 29,7 % të kërkesave për miratim marrëveshje, ndërkohë nga 
gjykata është vendosur refuzimi i miratimit të marrëveshjes në 24 raste ose krahasuar me 
vitin 2020 me ulje 46,66 % të rasteve që është vendosur nga gjykata refuzimi i miratimit të 
marrëveshjes dhe kthimi i akteve. 

-Është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë për 278 çështje me 290 të pandehur, krahasuar 
me vitin 2020, përbëjnë rritje prej 13,88 % të numrit të çështjeve për të cilët është kërkuar 
ky lloj gjykimi. 

 
-Gjatë vitit 2021, janë dërguar në gjykatë për pushim 4686 çështjeve ose me rritje 0,83 

% e krahasuar me vitin 2020, prej të cilëve 34,07% janë pushuar për mungesë fakti. Nga të 
dhënat rezulton se për 144 çështje gjykata ka vendosur kthimin e akteve dhe vazhdimin e 
hetimeve ose me ulje 38.19 % krahasuar me vitin 2020, ndërsa në 6 çështje ka vendosur 
kthimin e akteve dhe urdhërimin e formulimit të akuzës, tregues në shifra pothuaj të 
njëjta krahasuar me vitin 2020. 

-Gjatë vitit 2021, gjithashtu, është vendosur pezullimi i hetimeve për 8864 procedime 
për shkak se autori nuk njihet apo nuk është zbuluar autori i veprës penale ose me ulje prej 
5,70% e çështjeve të pezulluara në krahasim me vitin 2020. 

 
-Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore në vitin 2021 rezulton se 

janë dënuar 8371 të pandehur dhe për 144 të pandehur është dhënë vendim për 
deklarimin të pafajshëm ose krahasuar me vitin 2020 me rritje 4,35 % e numrit të 
pandehur të dënuar dhe ulje 5,26 % e numrit të pandehurve të deklaruar të pafajshëm.   

-Sipas të dhënave statistikore në vitin 2021 urdhrat për ekzekutim e dënimeve me 
burgim, gjobë e dënime plotësuese, zënë 32,63 % të totalit të urdhrave për ekzekutim të 
lëshuara nga prokurori, ndërsa urdhrat për ekzekutim të dënimeve alternative zënë 67,37 
% të totalit të urdhrave për ekzekutim të lëshuara nga prokurori.  
 

i) Efektiviteti i ndjekjes penale sipas grupveprave penale me tendencë në rritje ose 
në ulje. 

-Për veprat penale të trafiqeve të paligjshme, në vitin 2021, treguesi i efiktivitetit është 
relativisht i ulët, përkatësisht 38,67 % dërguar gjyqit dhe 61,37 % të pushuara,. Ndërkohë 
nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2020 ka një ulje prej 3,1 % të numrit të 
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procedimeve të regjistruara për veprat penale të trafiqeve të paligjshme në krahasim me 
vitin 2020. 

-Sa i përket veprave penale lidhur me narkotikët, edhe pse në vitin 2021 kanë një rritje 
prej 16,68 % të numrit të procedimeve të regjistruara për këtë grupveprash penale në 
krahasim me vitin 2020, ndjekja penale ka rezultuar efektive, për faktin se 68,49 % e 
çështjeve janë dërguar gjyqit,  ndërsa 31,51 % e çështjeve janë pushuar.  

-Në vitin 2021 veprat penale për “Mashtrimet” ndjekja penale ka qenë relativisht 
efiçente për faktin se janë dërguar për gjykim 51,08 % e çështjeve dhe janë pushuar 
48,92% e çështjeve. Ky tregues nuk ka ndikuar në rritjen prej 20,74 % të numrit të 
procedimeve të regjistruara për këtë grupveprash, krahasuar me vitin 2020.  

-Efektiviteti i ndjekjes penale ka qenë i lartë edhe lidhur me dhunën në familje, për 
faktin se 84,04% e çështjeve janë dërguar në gjyq dhe 15,96% e çështjeve janë pushuar. 
Ndërkohë, në vitin 2021, çështjet e regjistruara paraqesin rritje prej 12,4 % krahasuar me 
vitin 2020.   

-Efektiviteti i ndjekjes penale ka qenë relativisht i lartë dhe lidhur me krimet seksuale, 
për faktin se 68,03% e çështjeve janë dërguar në gjyq dhe 31,97% e çështjeve janë 
pushuar. Ndërkohë, në vitin 2021, çështjet e regjistruara paraqesin rritje prej 16,18 % 
krahasuar me vitin 2020.   

-Lidhur me veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, treguesi i 
efiktivitetit është relativisht i ulët, përkatësisht 42,62 % e çështjeve janë dërguar gjyqit 
dhe 57,38 % e çështjeve janë pushuar. Ndërkohë të dhënat statistikore në vitin 2020, 
evidentojnë tendencë në rritje prej 21,73 % të procedimeve të regjistruara për këtë vepër 
në krahasim me vitin 2020.  

-Sa i përket veprave penale “Kundër drejtësisë” ndjekja penale ka qenë relativisht 
efiçente për faktin se janë dërguar për gjykim 70,89 % e çështjeve dhe janë pushuar 
29,11% e çështjeve. Ky tregues nuk ka ndikuar në rritjen prej 10,12 % të numrit të 
procedimeve të regjistruara për këtë grupverash, krahasuar me vitin 2020.  
 

ii) Lufta kundër pastrimit të parave, krimeve financiare dhe hetimeve pasurore, 
edhe për vitin 2021 ka qenë objektiv prioritar institucional, në përmbushje të kërkesave e 
rekomandimeve të institucioneve kushtetuese dhe ndërkombëtare. Në Korrik 2021 u miratua 
Urdhri i Përbashkët “Për ngritjen e Sekretariatit Teknik në Prokurorinë e Përgjithshme për 
zbatimin e Memorandumit të Bashkëpunimit” nga përfaqësuesit e PP, DPPSH, DPPPP, DPT, 
DPD, AAPSK-së, me synim rritjen e efiçencës së koordinimit dhe mbikëqyrjes së zbatimit të 
memorandumit të bashkëpunimit dhe udhëzimit të Përgjithshëm nr.10/2020 në nivel qendror 
dhe në nivel vendor.  

-Prokuroria e Përgjithshme me mbështetjen e Projektit EURALIUS V, në përmbushje të 
rezultatit immediat (IO.7.1) të planit të veprimit të ICRG/FATF, përgatiti sistemin elektronik 
e-tracking PRESTO, me synim për të përftuar të dhëna statistikore gjithëpërfshirëse, të 
hollësishme dhe të besueshme, si dhe për të evidentuar arritjet dhe problematikat për 
efiçensën në ndjekjen penale të këtyre grupveprave penale. Për implementimin e këtij sistemi 
elektronik, u miratua urdhrin nr.92 datë 30.07.2021 “Për përdorimin e regjistrit elektronik dhe 
përftimin e statistikave për çështje të pastrimit të parave në prokuroritë e shkallës së parë me 
juridiksion të përgjithshëm”, Rezultat e arritur në zbatimin e këtij sistemi janë vlerësuar në 
vijimësi nga ekspertët e ICRG/FATF në raport-progresin për zbatimin e këtij plani veprimi. 

-Në kuadrin e forcimit të kapaciteteve profesionale të prokurorëve, oficerëve të policisë 
gjyqësore, dhe strukturave hetimore në agjencitë ligjzbatuese të tjera, Prokuroria e 
Përgjithshme ka bashkëpunuar me projektet ndërkombëtare që asistojnë sistemin e drejtësisë 
penale, të cilët kanë mbështetur dhe kontribuar në aktivitetet, siç janë:  

Projekti FIIAPP (Spanjoll), i cili ka filluar aktivitetin në Mars 2021, për asistencë në 
fushën e pastrimit të parave, lidhur dhe me përgatitjen e manualit për pastrimin e parave, për 
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të cilin ka filluar puna në nëntor 2021 me ngritjen e grupit të punës me ekspertë 
ndërkombëtarë të përfshirë. 

Projekti PAMECA V ka bashkëpunuar dhe mbështetur Prokurorinë e Përgjithshme në 
zhvillimin e dy moduleve trajnimi me tema: “Mbi pastrimin e parave dhe hetimi pasuror dhe 
financiar” dhe “Mbi veprat penale që lidhen me detyrën” me pjesëmarrje të gjërë të 
strukturave të posaçme në luftën kundër pastrimit të parave. 

-Rezultati i këtyre masave, është progresi i evidentuar me rritjen e efektivitetit në hetimet 
për veprat penale të pastrimit të parave të parashikuara nga nenet 287 e 287/b të Kodit Penal, 
pasi sipas të dhënave statistikore në vitin 2021 evidentohet: 

Për veprat penale të parashikuara nga nenet 287 dhe 287/b të Kodit Penal, janë regjistruar 
301 procedime penale të reja me 56 të pandehur, dhe 18 procedime me 33 të pandehur u 
dërguan për gjykim, si dhe 21 persona janë dënuar. Këto tregues evidentojnë një rritje prej 
7.01 % të procedimeve të regjistruara dhe një rritje prej 31.25 % të personave të dënuar për 
këto dy vepra të pastrimit të parave. 

-Hetime financiare e pasurore për sekuestrimin dhe/ose konfiskimin e pasurisë për vitin 
2021 evidentojnë se: -në kuadrin e hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale për veprën penale 
“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” mbi kërkesat e 
prokurorëve gjykatat kanë vendosur konfiskime pasurie/aseteve kriminale në kuadrin e dy 
çështjeve, dhe sekuestrime pasurie në kuadrin e 6 procedimeve penale. Gjithashtu, në kuadrin 
e hetimeve pasurore sipas ligjit nr.10192/2009 i ashtuquajtur “antimafia”, mbi kërkesat e 
prokurorëve të pranuara nga gjykata është vendosur konfiskim pasurie për 1 (një) procedim 
dhe është vendosur sekuestrimi i pasurive për 3 (tre) procedime.  

 
iii) Prokuroria e Përgjithshme, në përmbushje të detyrave kushtetuese e ligjore dhe 

në kuadrin e zbatimit të rekomandimit prioritar të KM për ndjekjen me përparësi të 
kallëzimeve penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, , krahas 
miratimit dhe mbikëqyrjes së zbatimit të Udhëzimit të Përgjithshëm nr.18/2020, për 
unifikimin e masave administrative dhe procedurale për verifikimin e të dhënave të formularit 
të vetëdeklarimit sipas ligjit nr.138/2015, me datë 31.03.2021 miratoj Udhëzimin e 
Përgjithshëm nr.2 “Për disa ndryshime e shtesa në Udhëzimin e Përgjithshëm nr.3, datë 
21.06.2019 “Mbi masat administrative dhe procedurale në prokuroritë me juridiksion të 
përgjithshëm në periudhën para dhe pas zgjedhore”, në përqasje me ndryshimet e reja ligjore 
të Kodit Zgjedhor me ligjin 118/2020 dhe me ndryshimet në ligjin nr.97/2016 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në RSH” me ligjin nr.184/2020, me synim 
unifikimin e masave në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në periudhën para dhe pas 
zgjedhore të vitit 2021. 

-Ndërkohë, në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të 
përgjithshëm, drejtuesit e prokurorive morën masat e nevojshme për organizimin dhe 
funksionimin e shërbimit të gadishmërisë në periudhën para, gjatë dhe pas zgjedhore, si dhe  
në Prokurorinë e Përgjithshme kanë raportuar periodikisht të dhëna për veprat penale që kanë 
prekur zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, raporte të cilat i janë dërguar 
institucioneve kushtetuese përkatëse (KQZ) dhe publikuar në faqen zyrtare të Prokurorisë së 
Përgjithshme (Web: www.pp.gov.al ). 

-Gjithashtu, është rritur bashkëpunimi e koordinimi me Pokurorinë e Posaçme, 
Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve (KQZ) dhe agjencitë ligjzbatuese në kryerjen e disa 
hetimeve proaktive, si dhe janë rritur procedimet e regjistruara dhe të dërguara në gjyq, 
veçanërisht rritur numri i të pandehurve të dërguar për gjykim. 
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Kështu, referuar të dhënave statistikore, evidentohet se në prokuroritë me juridiksion të 
përgjithshëm janë regjistruar dhe ndjekur 476 procedime penale për vepra penale që prekin 
zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, 7 çështje penale me 52 të pandehur 
janë dërguar për gjykim, dhe janë dënuar 46 persona, të cilët sipas veprave penale janë: -për 
“Pengim të subjekteve zgjedhore” të parashikuar nga neni 325 i K.Penal është dërguar për 
gjykim 1 çështje me 1 të pandehur; -për “Falsifikim të materjalit zgjedhor dhe rezultateve të 
zgjedhësve” të parashikuar nga neni 326 i K.Penal janë dërguar për gjykim 2 çështje me 6 të 
pandehur dhe janë dënuar 19 persona; -për “Shkelje të fshehtësisë së votimit” të parashikuar 
nga neni 327 i K.Penal janë dërguar për gjykim 2 çështje me 2 të pandehur dhe janë dënuar 2 
persona; dhe -për veprën penale “Votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar” 
parashikuar nga neni 327/a i K.Penal janë dërguar për gjykim 2 çështje me 43 të pandehur 
dhe janë dënuar 19 persona. 

Në raportin vjetor që ju është dërguar, veprat penale “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, dhe 
“Korrupsioni pasiv në zgjedhje”, të parashikuara nga nenet 328 e 328/b të K.Penal, për të 
cilat janë regjistruar 13 procedime me 10 të pandehur, janë trajtuar në grupveprat penale në 
fushën e korrupsionit. Këto dy vepra penale me ndryshimet në nenin 39 të ligjit nr.41/2021 që 
ka ndryshuar nenin 75/a të K.Pr.Penale, hyrë në fuqi me datë 1 qershor 2021, i kanë kaluar 
për kompetencë lëndore Prokurorisë së Posaçme (SPAK).  

 
iv) Dekriminalizimi  
Prokuroria e Përgjithshme, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit 

të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, vendimit  të Kuvendit 
të Republikës së Shqipërisë nr.17, datë 04.03.2016, “Për përcaktimin e rregullave të detajuara 
mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr.138/2015...” dhe udhëzimit të 
përgjithshëm të PP nr.18, datë 31.12.2020 “Për masat administrative dhe proceduriale për 
verifikimin e të dhënave të formularit të vetëdeklarimit nga struktura e posaçme në zbatim të 
ligjit nr.138/2015 dhe vendinimit nr.17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë”, dhe përgjatë vitit 
2021 ka vijuar punën intensivisht dhe ka trajtuar çdo kërkesë të përcjellë nga institucionet 
përgjegjëse për verifikim të thelluar të të dhënave të pasqyruara në formularët e 
vetëdeklarimit nga subjektet të këtij ligji.  

 
1. Për vitin 2021 janë regjistruar 181 procese të verifikimit të plotë të të dhënave të 

formularëve të vetëdeklarimit të subjekteve të këtij ligji, si vijon: 
- 84 (tetëdhjetë e katër) nga Departamenti Administratës Publike; 
- 31 (tridhjetë e një ) nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve; 
- 27 (njëzet e shtatë) nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë; 
- 8 (tetë) nga Kuvendi i Shqipërisë; 
- 6 (gjashtë) nga Këshilli i Lartë Gjyqësor; 
- 1 (një) nga Partia Demokratike;  
- 19 (nëntëmbëdhjetë) nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë; 
- 3 (tre) nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit;  
- 1 (një) kërkesë e ardhur nga Universiteti Aleksandër Xhuvani, për të cilën në bazë të 

nenit 7 pika 1 gërma “c” të ligjit 138/2015 është ushtruar e drejta e nismës për verifikimin e 
të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit, pranë Departamentit të 
Administratës Publike që pas verifikimit paraprak ka kërkuar verifikim të thelluar për 
subjektin 

- 1 (një) kërkesë, nga Bashkia Gramsh, e cila është kthyer për mosplotësim të kushteve 
dhe kritereve ligjore; 

                                                            
6 Koment: Ne shifren 47 procedime të regjistruara për kete grupvepra nuk janë përfshirë 13 procedime të regjistruara me 10 
të pandehur për korrupsion në zgjedhje sipas neneve 328 e 328/b Kodit Penal, të trajtuara ne grupveprat kundër korrupsionit. 
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1.1 Nga këto kërkesa për verifikim të plotë të regjistruara më vitin 2021, rezulton se: 
- për 58 (pesëdhjetë e tetë) persona, është vendosur mospranimi i kërkesave për mos 

plotësim të kushteve e kritereve të përcaktuara në ligj; 
- për 63 (gjashtëdhjetë e tre) persona, procesi i verifikimit ka vijuar për vitin 2022. 
1.2 Nga totali i kërkesave të mësipërme të regjistruara, në vitin 2021 janë përfunduar dhe 

vijojnë në proces përgjatë këtij viti, sipas organeve kompetente, siç janë: 
 

  Të  përfunduara Në Proçes 
1. Departamenti i Aministrates Publike 43 41 
2. Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve 10 21 
3. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 3 0 
4. Kuvendi 8 0 
5. Këshilli i Lartë Gjyqësor 5 1 
6. Partia Demokratike 1 0 
7. Inspektori i Lartë i Drejtësisë 19 0 
8. Këshilli i Lartë Prokurorisë 27 0 
9. Bashkia Gramsh 1 0 
10. Universiteti A. Xhuvani 1 0 
 TOTAL 118 63 

 
2. Gjatë vitit 2021, në bazë të kërkesave të regjistruara ndër vite (2016 deri më vitin 

2020), janë kryer procese të verifikimit të thelluar të të dhënave në formularët e 
vetëdeklaruara edhe për 24 (njezet e katër) persona, subjekt të ligjit, nga këto: -për 8 (tetë) 
subjekte, procesi ka përfunduar dhe janë miratuar rezultatet e verifikimit, të cilat i përkasin:  
1 (një) i vitit 2017; 3 (tre) të vitit 2019 dhe 4 (katër) të vitit 2020; dhe -për 16 
(gjashtëmbëdhjetë) subjekte, procesi verifikimit ka vijuar për vitin 2022, të cilat iu përkasin: 
2 (dy) të vitit 2017; 6 (gjashtë) të viti 2019 dhe 8 (tetë) të viti 2020.  

2.1 Për kërkesat e Departamentit të Administratës Publike të bëra gjatë viteve 2016-2020,  
ka përfunduar procesi i verifikimit në vitin 2021: -për 2 subjekte të ndjekur në bazë të 
kërkesës së vitit 2019; -për 3 subjekte, ndjekur në bazë të kërkesave të vitit 2020. Për këto  5-
së subjekte, Departamenti i Administratës Publike (DAP) është shpehur se nuk evidentohen 
të dhëna që përfshihen brënda sferës së ndalimeve, të parashikuara në ligjin 138/2015. 

Ndërsa, për kërkesat e bëra gjatë vitit 2021, nga Departamenti i Administratës Publike, 
konkretisht, për 43 (dyzet e tre) subjekte te cilave ju ka përfunduar procesi i verifikimit po 
brënda këtij viti, ky organ vetëm për 19 (nëntëmbëdhjetë) subjekte ka kthyer përgjigje duke u 
shprehur se “nuk evidentohen të dhëna që përfshihen brënda sferës së ndalimeve, të 
parashikuara nga Ligji 138/2015”. 

2.2 Shkaku kryesor i mospërfundimit dhe vijimit edhe për vitin 2022 të të gjithë proceseve 
të verifikimit të të dhënave në formularët e vetëdeklarimit, vazhdon të jenë vonesa në kthimin 
e përgjigjeve, për informacionin e kërkuar, nga autoritetet e huaja policore dhe gjyqësore, si 
dhe mungesa e një regjistri të shtetasve shqiptar të dënuar jashtë vendit në zbatim të nenit 29 
të ligjit nr.10193/2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet 
penale”, i ndryshuar. 

3. Sipas nivelit hiearkik të funsionarëve publikë, të sjellë për verifikim të të dhënave në    
Formularët e Vetëdeklaruar, rezulton se janë: 

-  83 (tetëdhjetë e tre) subjekte, “Zyrtar i Lartë” ; 
- 52 (pesëdhjetë e dy) subjekte, “Nivel Ekzekutiv”; 
- 24 (njëzet e katër) subjekte, “Nivel Drejtues”; 
- 22 (njëzet e dy) subjekte, “Nivel i Mesëm Drejtues”; 

3.1 Për 2 (dy) nga subjektet, gjatë verifikimit të të cilëve janë konstatuar elementë të 
veprave penale, dhe materiali është  dërguar për kompetencë në prokuroritë përkatëse. 
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III. ZBATIMI I REKOMANDIMEVE PRIORITARE 
Prokurori i Përgjithshëm në zbatim të kërkesave të Rezolutës së Kuvendit e 

rekomandimeve prioritare të KM, rekomandimeve të BE-së dhe planit të veprimit 
ICRG/FATF për Shqipërinë, si dhe për problematika të evidentuara përgjatë vitit 2021, ka 
nxjerrë 10 udhëzime të përgjithshme, dhe 15 urdhra për miratimin e planeve të veprimit 
apo akte normative të tjera (trajtuar në raportin vjetor), ka mbikëqyrur zbatimin e tyre dhe 
është kujdesur për ushtrimin e kompetencave kushtetuese e ligjore në prokurori,  
nëpërmjet raportimeve periodike dhe informacioneve të kërkuara nga drejtuesit e 
prokurorive lidhur me masat e marra në zbatim të kompetencave ligjore të tyre, si për 
nxjerrjen e udhëzimeve të përgjithshme për të lehtësuar zbatimin e udhëzimeve të Prokurorit 
të Përgjithshëm, ashtu dhe për nxjerrjen e udhëzimeve jo të detyrueshme apo kërkuar 
informacion prokurorëve për çështje konkrete, me synim, për të garantuar pavarësinë e 
prokurorit në ushtrimin e funksioneve dhe të sigurojë efiçencën, ligjshmërinë e transparencën 
në veprimtarinë e prokurorive që drejtojnë. 

Në këtë vështrim, në marrëdhëniet me drejtuesit e prokurorive lidhur me veprimtarinë 
organizative dhe administrative të tyre, janë evidentuar: probleme në cilësinë e informimit 
dhe raporteve që përcilen nga prokuroritë e rretheve për Prokurorinë e Përgjithshme, të 
përcaktuara me aktet ligjore dhe nënligjore lidhur me ecurinë e veprimtarisë së prokurorive 
që drejtojnë, të dhënat statistikore periodike, kërkesat për informacion, raportimet periodike 
tre mujore, etj; -mospërmbushje e kërkesave për raportim dhe/ose informim sipas ligjit dhe 
zbatimit të udhëzimeve të përgjithshme (trajtuar në raportin vjetor), etj. 

Vlerësojmë se rregullimi ligjor aktual vështirëson lidhjen organike efektive mes 
drejtuesve të prokurorive në prokuroritë e shkallës së parë dhe të apeleve me Prokurorinë e 
Përgjithshme, në kuptim të ushtrimit të detyrave ligjore dhe kushtetuese, ndërkohë që 
angazhimet institucionale që dalin nga rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë, rekomandimet e 
Këshillit të Ministrave apo në raportet me organizma të tjerë ndërkombëtarë kërkojnë një 
nivel më të lartë kohezioni institucional. Gjithashtu, rregullimi ligjor aktual, në procesin e 
promovimit/caktimit, pezullimit apo shkarkimit të drejuesve të prokurorisë nuk është i qartë 
dhe nuk parashikon vlerësimin e indikatorëve ligjorë që lidhen me përformancën e drejtuesve 
të prokurorive dhe marrëdhëniet e drejtuesit të prokurorisë me Prokurorin e Përgjithshëm, si 
element shumë i rëndësishëm në mbarëvajtjen e punës dhe në ushtrimin e kompetencave 
kushtetuese e ligjore në sistemin e prokurorisë me juridiksion të përgjithshëm.  

Për arsyet më sipër, Prokuroria e Përgjithshme ka përgatitur projektpropozimin për 
inicimin e ndryshimeve dhe shtesave në ligjin nr.97/2016 "Për organizimin dhe funksionimin 
e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë", si dhe ligjeve7 të tjera të përfshira, si nevojë 
imediate për të adresuar një sërë problematikash të evidentuara gjatë zbatimit në praktikë të 
këtij kuadri ligjor të sistemit të prokurorisë, i cili ka për qëllim vazhdimin e implementimit të 
reformës në prokurori, pjesë e reformës në sistemin e drejtësisë penale, dhe normalizimin e 
situatës së krijuar nga boshllëku ligjor, për të shmangur problematikat e evidentuara në 
përformancën e veprimtarisë organizative dhe administrative të prokurorive me juridiksion të 
përgjithshëm dhe për të rritur efiçencën dhe përformancën në veprimtarinë e tyre. 

Duhet shtuar këtu se edhe projekti EURALIUS V, në Raportin Përfundimtar, krahas 
rekomandimeve për aktivitete të tjera vazhduese, ka rekomanduar “…Rishikimin e kuadrit 
ligjor që rregullon funksionimin e prokurorisë për t'i mundësuar Prokurorit të 
Përgjithshëm ushtrimin efikas të funksioneve dhe mbarëvajtjen e punës administrative në 
sistemin e prokurorisë...8”.  

                                                            
7 Shih ligjet e tjera që përfshihen: -ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, -
ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë”, dhe -ligji nr.25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin 
e policisë gjyqësore”; 
8 Raporti Final 1 Prill 2018 – 31 Dhjetor 2021 të Projektit EURALIUS V, Rubrika “Rekomandime” parg.dytë, faqe 35.  
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-Përveç sa më sipër, prokuroria, si organ kushtetues dhe subjekt i rëndësishëm i sistemit 
të drejtësisë penale, është angazhuar në bashkëpunimin veçanërisht me Kuvendin dhe 
Ministrinë e Drejtësisë, dhe në kuadrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
Prokurorinë e Posaçme, Ministrinë Brendshme dhe Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë, Kontrollin e Lartë të Shtetit, Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit e 
Kontrollit të Pasurisë dhe Konflikit të Interesit, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 
Shtetit dhe jo vetëm, në dhënien e kontributit të saj në iniciativat ligjore për 
përmirësimin e drejtësisë penale, hartimin e dokumenteve strategjikë kombëtarë dhe 
raportimeve periodike për përmbushjen e prioriteteve e rekomandimeve të Bashkimit 
Evropian për Shqipërinë në kuadër të procesit integrues të vendit dhe zbatimin e planit 
të veprimit të ICRG/FATF-së. 

Si konkluzion, referuar numrit, llojeve, shtrirjes teritoriale, intensitetit dhe formave të 
kriminalitetit e masave të tjera të analizuara mësipër dhe në mënyrë më të hollësishme në 
raport, organi i prokurorisë ka përmbushur detyrat kushtetuese e ligjore dhe ka ndjekur 
rekomandimet e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, rekomandimet prioritare të 
Këshillit të Ministrave, rekomandimet e BE-së dhe planin e veprimit të ICRG/FATF, 
prioritete kyçe të shtetit shqiptar në kuadër të procesit të integrimit, rritjes së 
efektivitetit kundër krimit ekonomik dhe krimeve të tjera, duke ndihmuar e kontribuar 
në forcimin e rendit dhe të sigurisë publike, duke siguruar një procedim të drejtë dhe 
duke garantuar liritë personale, të drejtat dhe interesat e ligjshme të shtetasve dhe 
subjekteve të procedimit penal.  

 
Ju faleminderit! 

 
 


