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PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË 

FIER 

 

 

 

MBI RAPORTIMIN VJETOR TË PUNËS PËR VITIN 2018 

 

 

E nderuar znj. Prokurore e Përgjithshme! 

Të nderuar kolegë! 

 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier nëpërmjet këtij akti paraqet te Prokurori i 

Përgjithshëm dhe trupa e prokurorëve raportin vjetor mbi ecurinë e punës në këtë prokurori për 

vitin 2018. Ky raport vjetor paraqitet  në përmbushje të detyrimeve ligjore, neni 50 i ligjit 

nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë së Republikës së Shqipërisë” dhe 

Urdhërit të Prokurorit të Përgjithshëm nr.26, datë 12.02.2019  “Për përmbajtjen e raportit vjetor 

të drejtuesit të prokurorisë per vitin 2018”. 

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

Fier, gjatë vitit 2018, kanë ushtruar funksionet e tyre në respektim të Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë, Marrëveshjeve Ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, ligjeve 

proceduriale dhe ligjeve materiale në fuqi,  duke patur prioritet respektimin e të Drejtave të 

Njeriut, në frymën e ndryshimeve ligjore të bëra në kuadër të reformës në drejtësi. Prokurorët, 

Oficerët e Policisë Gjyqësore dhe punonjësit e administratës së Prokurorisë Fier  kanë vepruar në 

respektim të Marrëdhënieve Ndërinstitucionale, në respektim të Kodit të Etikës, si dhe në zbatim 

të Udhëzimeve të Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm, duke treguar kujdes për ushtrimin 

sa më mirë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore të prokurorit, forcimit të ligjshmërisë dhe 

efektivitetit në luftën kundër kriminalitetit, duke treguar më shumë profesionalizëm dhe 

efikasitet në ushtrimin e funksioneve të tyre. 

Funksionet e prokurorit për vitin 2018, ashtu si dhe në vitin e kaluar, janë ushtruar duke u 

fokusuar dhe respektuar “pavarësinë e brendshme të çdo prokurori për hetimin dhe ndjekjen 

penale”. Nga ana e Drejtuesit të Prokurorisë  janë nxjerrë Udhëzime të Përgjithshme në kuadër të 

zbatimit të ligjit, apo zbatimit të Udhëzimeve të Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm, me 

qëllim zbatimin e unifikuar  apo unfikimin e praktikave ligjore të ndryshme, por pa cenuar në 

asnjë rast “pavarësinë e prokurorit të çështjes”. Funksionet e prokurorit nga secili prokuror janë 
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ushtruar duke u përpjekur që krahas objektivave të tjera dhe për të rikthyer besimin e publikut te 

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

të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

Në punën e përditshme të prokurorit kanë gjetur aplikim institutet e reja, të parashikuara në 

kuadër të ndryshimeve që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale, si urdhëri penal, gjykimi me 

marrëveshje,  gjykimi i drejtpërdrejtë etj. Gjithashtu nga ana e trupës së prokurorëve është bërë 

perpjekje për një përfaqësim sa më cilësor të prokurorit në këto gjykime. Në lidhje me aplikimin 

e gjykimit me marrëveshje, si dhe të urdhërit penal, rastet e aplikimit nuk kanë qenë në nivelin e 

pritshëm, pasi për sa i përket institutit të gjykimit me marrëveshje nga ana e të pandehurve apo 

avokatëve të tyre mbrojtës nuk pranohet marrëveshja, duke u shikuar gjykimi i zakonshëm si më 

i favorshëm për të pandehurin, ndërsa instituti i urdhërit penal nuk ka gjetur mbështetje nga anae 

Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

Një rëndësi të veçantë, i kam kushtuar si drejtues, ushtrimit të funksioneve të secilit prokuror 

brenda kodit të etikës. Kam mbikqyrur jo vetëm paraqitjen në seancë gjyqësore, në datën dhe 

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

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

veprës penale, kthimit përgjigje çdo qytetari apo të treti që ka kërkuar informacion, ku për 

realizimin e pritshmërive falenderoj të gjithë kolegët. 

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

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

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

realizimin dhe përmbushjen në kohë të detyrave të prokurorisë. 

Qëllimi kryesor i analizës vjetore të punës, sikurse parashtrohet në vijim, është që të evidentojë 

të gjitha momentet pozitive dhe të metat në punën e Prokurorisë Fier për periudhën 1-vjeçare që 

lamë pas, në mënyrë që në vitin në vazhdim të përmirësohen këta tregues, duke synuar për 

rezultate edhe më të mira.  

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

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

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

ngarkuara me ligj, flasin për punë me ndjenjë përgjegjësie, nga të gjithë prokurorët, oficerët e 

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

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

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

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

Më lejoni që në vijim të parashtroj, konkretisht, treguesit e punës për vitin 2018, referuar të 

dhënave mbi punën e këtij institucioni, sa më poshtë vijon: 
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PËRMBAJTJA E RAPORTIT VJETOR 

 

I. DREJTIMET DHE PËRPARËSITË NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT: 

 

 Respektimi i të drejtave të njeriut; 

 Të miturit dhe grupet vulnerabël, si të pandehur dhe viktima; 

 Bashkëpunimi ndërinstitucional; 

 Bashkëpunimi ndërkombëtar; 

 Përdorimin e metodave speciale hetimore dhe hetimet proaktive; 

 Informacion mbi zbatimin e Udhëzimeve të Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm; 

 Informacion mbi zbatimin e rezolutës së Kuvendit dhe Planit të Veprimit në zbatim të saj; 

 Informacion mbi zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave dhe udhëzimeve të 

Prokurorit të Përgjithshëm të nxjerra në bazë të tyre; 

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

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

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

gjyqësore apo të përbashkëta me Policinë e Shtetit; 

 Problematikat e hasura. 

 

II. ANALIZA E TREGUESVE TË KRIMINALITETIT DHE PUNËS SË 

PROKURORISË: 

 

 Volumi i punës në hetim; 

 Të dhëna në lidhje me njoftimet për veprat penale; 

 Treguesit kryesorë të punës së prokurorisë; 

 Të dhëna në lidhje me masat e sigurimit; 

 Çështje të përfaqësuara në gjykatë; 

 Treguesit e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë; 

 Kriminaliteti sipas shtrirjes territoriale të njesive administrative në kompetencë të 

prokurorisë; 

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

kriminaliteti sipas strukturës së Kodit Penal (krime-kundërvajtje). 

 

III. TREGUESIT STATISTIKORE 2-VJEÇAR TË VEPRAVE PENALE SIPAS 

STRUKTURËS SE KODIT PENAL: 
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IV. ANALIZA E TREGUESVE TË EFEKTIVITETIT TË PUNËS SË PROKURORISË: 

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

 Të dhëna për gjykimet e posaçme;  

 Të dhëna mbi llojet dhe masat e dënimeve; 

 Të dhëna sociale dhe demografike për të pandehurit; 

 Të dhëna për të pandehurit e mitur. 

 

V. TË DHËNA LIDHUR ME MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME 

AUTORITETET E HUAJA: 

 

 Ekstradime. 

 Leterporositë. 

 Njohjet e vendimeve penale 

 Transferimet e procedimeve penale. 

 Transferimet e personave të dënuar. 

 Shpalljet në kërkim ndërkombëtar dhe heqjet nga kërkimi. 

 

VI. TË DHËNA PËR NGARKESËN E PUNËS: 

 

VII. INFORMACION MBI ADMINISTRIMIN E PROKURORISË: 

 

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

 

VIII. DREJTIMET DHE PËRPARËSITË NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT 

PËR VITIN 2019 DHE REKOMANDIME. 

 

 

 

I. DREJTIMET DHE PËRPARËSITË NË LUFTËN KUNDËR 

KRIMINALITETIT  PËR  VITIN  2018 
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 RESPEKTIMI  I TE DREJTAVE TE NJERIUT 

 

Prokuroret dhe Oficeret e Policise Gjyqesore ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare 

Fier gjate vitit 2018 i kane ushtruar funksionet e tyre duke i kushtuar rendesi te vecante 

garantimit dhe respektimit te te drejtave themelore te njeriut, duke respektuar parimet e 

procedimit të drejtë, të barabartë e të rregullt ligjor, në mbrojtje të të drejtave, interesave dhe 

lirive të ligjshme të të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, ashtu edhe të të dyshuarve, personave nën 

hetim, të pandehurve dhe të dënuarve. Kodi i procedures penale i ka dhënë statusin e subjektit të 

procedimit penal viktimës së veprës penale. Në këtë aspekt respektimi i të drejtave të viktimave 

të krimit në përgjithësi, dhunës në familje, dhunës seksuale, ndihma ndaj personave me aftësi të 

kufizuara kur janë pjesëmarrës në procedim, etj, kerkojne angazhim dhe rritje te 

profesionalizimit te prokuroreve dhe oficereve te policise gjyqesore qe merren me çështje penale 

te kesaj natyre. 

Nga ana e prokurorëve në procesin penal janë mbajtur parasysh vecanërisht të drejtat e viktimave 

dhe dëshmitarëve dhe detyrimet ndaj tyre, në kuadrin e risive që legjislacioni procedurial penal 

ka njohur.Prokurori, punonjësi i policisë gjyqësore dhe personeli i prokurorisë kanë mbajtur në 

vëmendje nevojën për privatësi të viktimave dhe dëshmitarëve vecanerisht ne çështjet penale me 

te mitur. 

Gjate permbushjes se detyres se tyre prokuroret dhe oficeret e policise gjyqesore kane vepruar ne 

perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise, Konventen per te Drejtat Themelore te 

Njeriut, si dhe ligje te tjera qe garantojne keto te drejta.  

Gjate vitit 2018 nuk ka patur apo jane evidentuar  raste te shkeljes apo cenimit te ketyre te 

drejtave.  

Gjate te gjithave fazave te procesit penal jane respektuar te gjitha detyrimet proceduriale dhe ato 

qe kane lidhje me te drejtat e njeriut. Nuk ka patur zgjatje te pajustifikuara  te hetimit. Jane 

respektuar dispozitat proceduriale qe parashikojne te drejtat e paleve ne procesin penal. Jane 

marre ne shqyrtim dhe jane vleresuar kerkesat apo memot e bera me shkrim qe palet kane 

paraqitur gjate hetimit paraprak. 

Për Prokurorinë Fier gjate vitit 2018 nuk ka patur raste pretendimi per diskriminim si dhe nuk ka 

patur ndonjë Rekomandim të bërë nga Avokati i Popullit për vitin 2018. Gjatë ushtrimit të 

funksioneve për vitin 2018 Prokuroria Fier ka përmbushur detyrimin ligjor duke dhënë në kohë 

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

tjeter apo person i trete i interesuar. 
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 TE MITURIT DHE GRUPET VULNERABEL, SI TE PANDEHUR DHE 

VIKTIMA 

 

Ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, ne vitin 2018, ne zbatim te ligjit 

nr.37/2017 “Kodi i Drejtesise Penale per te Mitur” është ngritur Seksioni i Hetimit te Çështjeve 

Penale me te Mitur, ku ne kete Seksion jane caktuar 2 prokurore dhe 1 oficer i policise 

gjyqesore. 

Çështjet penale qe kane te bejne me të miturit në konflikt me ligjin, me të miturit viktima dhe/ose 

dëshmitarë të veprave penale, ndiqen nga prokuroret e ketij seksioni.  Çdo veprim procedural i 

kryer në lidhje me të miturinnë konflikt me ligjin, si dhe marrja ne pyetje e të miturit viktimë ose 

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

nuk ka në strukturën e saj psikolog. 

Nga Prokuroria Fier i është kushtuar rendesi specializimit te prokuroreve dhe oficerit te policise 

gjyqesore që administrojnë dhe asistojnë procesin  e drejtësisë penale   për të mitur , duke 

mundesuar pjesemarrjen e tyre ne çdo trajtim te organizuar ne lidhje me çështjet me te mitur. 

Gjykata e Shkalles se Pare Fier nuk ka ngritur  nje seksion te tille, per te miturit, ndaj çdo 

kerkese te Prokurorise Fier qe i perket çështjeve penale qe lidhen me te mitur, se bashku me aktet 

perkatese, kjo gjykate  ia kalon per kompetence Gjykates se Shkalles se Pare Vlore. 

Ne lidhje me grupet vulnerabel, per vitin 2018, rastet kane qene te pakta, ku kryesisht viktimat 

kane qene femije, por per çdo rast  është mundesuar asistence ligjore dhe me psikolog. 

 

 BASHKEPUNIMI NDERINSTITUCIONAL. 

 

Objektivi kryesor i punes se prokurorisë mbetet rritja e efektivitetit të hetimit dhe vënia përpara 

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

bashkepunimi me institucionet dhe strukturat e tjera ligjzbatuese me te cilat lidhet puna e 

prokurorise. Në luftën kundër kriminalitetit bashkëpunimi dhe koordinimi është thelbësor në 

ngritjen e një çështje penale.Për këtë arsye forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional gjate vitit 

2018 per Prokurorine Fier ka qene prioritar. 

Pergjate gjithe vitit 2018, jane realizuar takime te perbashketa, jane shkembyer informacione,  

jane mbajtur raporte korrekte me institucione dhe struktura ligjzbatuese, me te cilat lidhet 

ngushte puna e prokurorise, ne zbatim te ligjit procedural penal dhe ligjit organik per 

prokurorine.  

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, gjate vitit 2018, ka patur kryesisht 

maredhenie, por jo vetem, me: 
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 Prokurorine e Pergjithshme, me te gjitha drejtorite e organizuara prane Prokurorise 

Pergjithshme; 

 Strukturat e Policise se Shtetit, Drejtorine Vendore te Policise Fier dhe Komisiariatet 

qe ushtrojne funksionet ne territorin ku shtrin kompetencat Prokuroria Fier, si dhe 

Stacionet e Policive; 

 Me te gjitha institucionet e tjera qe kane organizuar sherbime te policise gjyqesore, 

dhe kane referuar materiale hetimore ne Prokurorine Fier; 

 Me Gjykaten e Shkalles se Pare Fier, per fazen qe lidhet me kerkimet e bera gjate 

hetimit paraprak, ne séance paraprake, me perfaqesimin e akuzes ne gjykim, kerkesat 

ne fazen e ekzekutimit etj; 

 Me Prokurorine dhe Gjykaten e Apelit Vlore, per fazen qe lidhet me çështjet penale te 

ankimuara; 

 Me I.E.V.P - Fier,  

 Me Zyren e Sherbimit te Proves; 

  Me Zyren e Permbarimit 

  Me Institucione te tjera ne nivel lokal. 

 

 RAPORTET ME PROKURORINE E PERGJITHSHME.  

 

Gjate vitit 2018 ka patur nje bashkepunim mjaft te mire me te gjitha Drejtorite ne Prokurorine e 

Pergjithshme. Ky bashkepunim i ka sherbyer shume punes se perditshme, permiresimit te 

parametrave tregues dhe realizimit te objektivit te veprimtarise ne Prokurorine prane Gjykates se 

Shkalles se Pare Fier. Bashkepunimi është arritur duke patur interesimin e Prokurorit te 

Pergjithshem te Republikes se Shqiperise, por jo vetem, interesimi ka qene i vleresueshem edhe 

per te gjitha strukturat e tjera te Prokurorise se Pergjithshme, si Kabineti,  Drejtoria Gjyqesore, 

Drejtoria e Marredhenieve Juridiksionale me Jashte, Drejtoria e Pergjimeve te 

Telekomunikimeve dhe Marredhenieve me Sherbimet Informatore, Drejtoria e Finances dhe 

Sherbimeve Mbështëtese  etj.  

 

 RAPORTET ME STRUKTURAT E POLICISE SE SHTETIT.  

 

Gjate vitit 2018 bashkepunimi me te gjitha strukturat e policise se shtetit, qe veprojne ne qarkun 

e Fierit, si Drejtoria Vendore e Policise se Qarkut Fier, Komisariatet e Policive, ne Fier dhe 

Mallakaster, si dhe Stacionet e Policive respektive, ka qene mjaft i mire dhe rezultativ.  Ne 

kuader te ketij bashkepunimi është mundesuar respektimi me rigorozitet i detyrimeve ligjore ne 

funksion te rritjes se cilesise dhe shpejtesise se hetimit paraprak. Jane realizuar takime periodike 

dhe analiza të përbashkëta me Policinë e Shtetit dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, qofte ne 

nivel drejtuesish institucionesh, qofte ne nivel prokurori me perfaqesues te seksioneve te 
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caktuara. Pjesa me e madhe e procedimeve penale jane regjistruar mbi bazen e materialeve 

hetimore te referuara nga sherbimet e policise gjyqesore te Policise se Shtetit. Si rregull veprimet 

hetimore, prej prokuroreve te ngarkuar me hetimin e ketyre çështjeve penale, jane deleguar po 

tek oficeret e policise gjyqesore, te sherbimeve perkatese. Ne disa raste kur ka patur levizje te 

oficereve te policise gjyqesore ne detyre, apo per oficere te policise gjyqesore qe ushtrojne 

detyren me kohe te pjeshme, delegimi i veprimeve hetimore është bere tek oficeret e policise 

gjyqesore te Seksionit te Prokurorise. Prane Prokurorise Fier kryejne funksionin e tyre si oficere 

te policise gjyqesore dhe tre oficere te D.P.Q. Fier. Është rritur cilesia dhe niveli i hetimeve 

paraprake te kryera nga sherbimet e policise gjyqesore dhe po keshtu është rritur pergjegjshmeria 

e oficereve te policise gjyqesore, ne raport me procedimin penal qe u delegohet per hetim. 

Materialet hetimore, me veprime te ngutshme, referohen ne kohe. Po keshtu ka patur nje 

koordinim te mire ndermjet prokuroreve dhe oficereve te policise gjyqesore, ne aspektin e te 

vepruarit ne kohe, ne rastet e hetimeve proaktive apo hetimeve qe lidhen me asetet kriminale.  

 

 RAPORTET ME GJYKATEN E SHKALLES SE PARE  FIER   

 

Raportet me Gjykaten e Shkalles se Pare Fier kane qene korrekte dhe ligjore, ne te gjitha fazat e 

perfaqesimit te prokurorise ne gjykim. Keto raporte korrekte dhe ligjore shfaqen si ne kerkesat 

qe lidhen me fazen e hetimit paraprak, tek gjyqtari i séances paraprake, ne perfaqesimin e akuzes 

ne gjyq, ne gjykimin e procedimeve penale, si dhe ne gjykimet ku objekt jane kerkesat ne fazen e 

ekzekutimit te vendimeve penale, gjykimet me viktime akuzuese, leterporosi nga jashte shtetit 

etj. Prokuroret kane respektuar me korrektese pjesemarrjen ne gjykim, nuk ka patur shtyrje apo 

zvarritje te pajustifikuara te proceseve gjyqesore, me perjashtim te seancave gjyqesore, per te 

cilat kane patur perplasje ne orar. Nga prokuroret është respektuar solemniteti ne gjykim. 

 

 RAPORTET ME PROKURORINE E APELIT VLORE.  

 

Me Prokurorine e Apelit Vlore ka patur nje komunikim te vazhdueshem dhe shume te ngushte si 

dhe me pare, ne funksion te perfaqesimit sa me cilesor te akuzes ne çështjet e ankimuara. Si 

rezultat i nje komunikimi te tille është bere e mundur qe te njihen dhe trajtohen me mire  

problematikat qe lidhen me perfaqesimin e akuzes ne çështjet e ankimuara.  

Nga ana jone është vazhduar ndjekja e praktikes qe apelimet e prokuroreve te shkalles se pare, si 

per masat e sigurimit dhe per vendimet perfundimtare, krahas depozitimit ne gjykate dergohen 

paralelisht per njoftim edhe ne Prokurorine e Apelit, po ashtu edhe njoftimi qe Prokuroria e 

Apelit i dergon kesaj zyre per vendimet perfundimtare ne shkallen e dyte te gjykimit, per çdo 

tremujor. 
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Ne funksion te ketij qellimi është edhe organizimi i takimeve periodike, komunikimet nga 

Drejtuesi i Prokurorise se Apelit dhe prokuroret e kesaj prokurorie, me Drejtuesin dhe prokuroret 

e Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, per njohjen dhe trajtimin e problemeve te 

hasura ne çështjet e ankimuara. Ky komunikim ka bere qe te njihemi ne kohe me qendrimet e 

Gjykates se Apelit per zgjidhje ligjore ku qendrimet e trupave gjyqesore ne shkalle te pare jane te 

ndryshme. 

 RAPORTET ME GJYKATEN E APELIT VLORE.   

 

Raportet e Prokurorise Fier me Gjykaten e Apelit Vlore kane qene teper te kufizuara, pasi  

perfaqesimi i akuzes ne Gjykaten e Apelit është kryer nga Prokuroret ne Prokurorine prane 

Gjykatesse Apelit Vlore. I vetmi problem i konstatuar gjate vitit 2018 ne kuadrin e ketyre 

maredhenieve ka qene mosdergimi ne kohe nga ana e Kancelarise se Gjykates se Apelit Vlore i 

vendimeve gjyqesore te formes se prere, si dhe ne formen e kerkuar nga ligji. 

 RAPORTET ME INSTITUCIONET E TJERA VENDORE. 

 

Është  bashkepunuar me institucione te tjera vendore, per aq sa ka qene e nevojshme, si 

Prefektura Fier, Bashkite, qe gjenden ne territorin  e Qarkut te Fierit ( Fier, Ballsh, Roskovec, 

Patos), ne aktivitete qe i sherbejne parandalimit te perhapjes se veprave penale, sikurse jane ato 

ne fushen e kultivimit dhe shperdarjes se lendeve narkotike, dhunes ne familje etj.  

Është bashkepunuar me I.E.V.Penal Fier, si ne aspektin e kryerjes se hetimeve per vepra penale 

te kryera ne ambientet e ketij institucioni ashtu dhe ne pjesemarrjen ne aktivitete te organizuara 

nga ky institucion ne kuader te rehabilitimit te te denuarve qe vuajne denimin. 

 

 BASHKEPUNIMI NDERKOMBETAR  

 

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier gjate vitit 2018 ka mbajtur nje komunikim te 

vazhdueshem me Drejtorine e Maredhenieve Juridiksionale me Jashte ne Prokurorine e 

Pergjithshme, ne lidhje shpalljet ne kerkim nderkombetar, ne lidhje me leterporosi te mberritura 

nga jashte shtetit dhe te nisura per jashte shtetit, ekstradimet, etj. Komunikimi ne kohe ka qene 

rezultativ duke mossjelle asnje vonese apo veshtiresi ne permbushje te veprimeve proceduriale te 

kerkuara. 

 PERDORIMI I METODAVE SPECIALE TE HETIMIT DHE HETIMET 

PROAKTIVE. 
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Ne luften kunder kriminalitetit, organi i prokurorise është angazhuar maksimalisht ne perdorimin 

e metodave speciale hetimore dhe ne ndermarrjen e hetimeve proaktive, duke bashkepunuar me 

te gjithe institucionet e tjera ligjzbatuese. 

Jane perdorur metoda speciale te hetimit, kryesisht pergjimi telefonik dhe ambiental, vezhgimi, 

per hetimin e veprave penale kunder korrupsionit si dhe per hetimin e krimeve kunder jetes, te 

kryera me dashje.  

Ne kete drejtim duhet bere me shume. Nuk ka nje koordinim te mire dhe ne kohe ndermjet 

oficereve te policise gjyqesore pike kontakti me oficeret e policise gjyqesore qe realizojne 

pergjimet, me qellim qe informacioni te dergohet ne kohe tek grupet e vezhgimit apo prokurori. 

Nuk ekzistojne mundesi apo mungojne burimet njerezore per te mundesuar vezhgime nga ana e 

strukturave te policise vendore. Mungon informacioni per lidhjet ndermjet personave qe veprojne 

ne kuader te grupeve te strukturuara kriminale, apo qe merren me pastrimin e produkteve te 

vepres penale. 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E UDHEZIMEVE TE PROKURORIT TE 

PERGJITHSHEM. 

 

Ndryshimet ligjore ne aspektin e organizimit dhe funksionimit të prokurorisë në Republikën e 

Shqipërisë, ligjet e tjera të reformës në drejtësi të miratuara gjatë viteve 2016 - 2017, kane cuar 

ne ndryshime te ndjeshme, per zbatimin e unifikuar te te cileve nga prokurorite ne vend ishte 

domosdoshmeri nxjerrja e udhezimeve te pergjithshme. Udhëzimet e  Përgjithshme të Prokurorit 

të Përgjithshëm na kanë ndihmuar në punën tone të përditshme. Këto Udhëzime i kanë shërbyer 

zbatimit  uniform  të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, si dhe kanë qenë një ndihmë për 

të unifikuar zbatimin e ligjit, duke patur në konsiderate faktin që në një sere ligjesh që zbatohen 

në punën e përditshme tëprokurorit ka patur ndryshime të karakterit thelbësor. Këto Udhëzime 

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

prokurorëve. Prokuroret dhe Oficeret e Policise Gjyqesore kane vepruar ne perputhje me sa 

udhezohet ne Udhezimet e Pergjithshme te Prokurorit te Pergjitshem. 

Pergjithesisht Udhëzimet e  Përgjithshme të Prokurorit të Përgjithshëm jane zbatuar 

drejtperdrejti, por per disa prej tyre, me  qëllim zbatimin e tyre ne perputhje me burimet dhe 

kapacitet e Prokurorise Fier, nga ana e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier janë nxjerrë udhëzime të përgjithshme te brendshme. Krahas Udhezimeve te kesaj 

natyrenga ana e Drejtuesit të Prokurorisë Fier,janë nxjerrë udhëzime të përgjithshme, në zbatim 

të ligjit. 

 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E REZOLUTES SE KUVENDIT DHE 

PLANIT  TE VEPRIMIT NE ZBATIM TE SAJ. 
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Ne permbushjen e funksioneve, gjate vitit 2018, Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare 

Fier ka mbajtur ne konsiderate sa kerkohet per vitin 2018 ne Rezoluten e Kuvendit te Shqiperise 

“Per vleresimin e veprimtarise se organit te prokurorise per vitin 2017”, si dhe “Planit te 

veprimit”, te nxjerre ne zbatim te kesaj rezolute.Është rritur numri i hetimeve ne teresi, si dhe i 

hetimeve proaktive ne lidhje me veprat penale kunder narkotikeve. Gjate vitit 2018 ka patur rritje 

te hetimeve pasurore, kryesisht ne lidhje me nenin 287 te K.Penal. Ka patur dergim ne kohe te 

informacionit te kerkuar ne lidhje me subjektet e rivleresimit, ne kuader te procesit te rivleresimit 

kalimtar te prokuroreve dhe gjyqtareve. Ka patur ashpersim te politikes penale dhe te masave te 

sigurimit ne lidhje me vepren penale te dhunes ne familje, krimit kunder jetes, armembajtjes pa 

leje, personave perserites ne krim. Është ndjekur nje politike e bute penale ndaj personave qe 

kane kryer vepra penale me rrezikshmeri te ulet shoqerore. 

 

 INFORMACION MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TE KESHILLIT TE 

MINISTRAVE  

 

Gjate vitit 2018, ne punen e perditshmete prokuroreve dhe oficerevete policise gjyqesore, kane 

gjetur zbatim Rekomandimet Prioritare “Ne luften kunder kriminalitetit per vitin 2018”, miratuar 

nga Keshilli i Ministrave. Ka patur nje bashkepunim te frytshem me Policine e Shtetit dhe me 

agjensite e tjera ligjzbatuese. Ka patur nje rritje te hetimeve proaktive dhe perdorim te teknikave 

speciale te hetimit, permiresim te cilesise se hetimit. 

Ka patur rritje te numrit te referimeve per vepren penale te “Pastrim i produkteve te vepres 

penale”, qe parashikohet nga neni 287 i K.Penal, si dhe rritje te numrit te aseteve te sekuestruara. 

Per tre procedime penale nga ana e Prokurorise Fier është vendosur sekuestro preventive. Jane 

vleresuar drejt kushtet dhe kriteret e vendosjes se masave te sigurimit, kerkesat per masat e 

denimit ne gjykim, ne perputhje me keto rekomandime.  Ka nje ashpersim te politikes se denimit 

per vepren penale te dhunes ne familje. Gjate vitit 2018 ka patur nje fokusim ne hetimin ndaj 

subjekteve qe bejne evasion fiskal. 

 INFORMACION STATISTIKOR MBI ÇËSHTJET PENALE QE LIDHEN ME 

PROCESIN E VERIFIKIMIT TE INTEGRITETIT TE PERSONAVE QE 

ZGJIDHEN, EMEROHEN, OSE USHTROJNE FUNKSIONE PUBLIKE.   

 

Ne vitin 2018, nga Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te 

Interesave, ne Prokurorine Fier është referuar vetem nje kallezim penal. 

Ne vitin 2018, nga Kontrolli i Larte i Shtetit ne Prokurorine Fierjane referuar 2 kallezime penale. 
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Nga Sektori i Dekriminalizimit ne Prokurorine e Pergjithshme, per vitin 2018 nuk është percjelle 

asnje material referues per ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier,  te cilat lidhen 

me procesin e Verifikimit te Integritetit te Personave qe Zgjidhen, Emerohen ose Ushtrojne 

Funksione Publike. 

Tabela e meposhtme tregon ecurine e ketyre kallezimeve. 
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 TE DHENAT PER TEMAT DHE NUMRIN E TRAJNIMEVE TE 

PROKUROREVE  DHE OFICEREVE TE POLICISE GJYQESORE APO TE 

PERBASHKETA ME POLICINE  E SHTETIT 

 

Ne lidhje me temat dhe numrin e trajnimeve te prokuroreve dhe oficereve te policise gjyqesore 

per vitin 2018, te dhenat paraqiten si me poshte vijon: 

Prokuroret: 

Ervisa Hyka ka marre pjese ne 8 trajnime: Parandalimi dhe lufta kunder trafikimit; Njoftimet e 

veçanta dhe me mjete te tjera teknike; Gjykimi me urdher penal dhe me marreveshje: Respektimi 

i te drejtave te viktimave te trafikimit: E drejta e prones ne kendveshtimin e GJEDNJ; 

Investigimi i rasteve qe lidhen me sigurimin e gazetareve; Ligji per parandalimin dhe goditjen e 

krimit te organizuar, trafikimit etj; Trajnim i organizuar nga Komiteti i Helsinkit mbi denimin 

dhe llojet e denimeve. 

 

Clirim Sino ka marre pjese ne 3 trajnime: Njoftimet e veçanta dhe mjetet e tjera teknike te 

njoftimit; Bashkepunimi nderinsititucional ne procesin e hetimit dhe gjykimit te veprave penale; 

Procesverbali i seances gjyqesore ne procesin penal. 
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Genci Mane ka marre pjese ne 9 trajnime: Njoftimet e veçanta dhe mjetet e tjera teknike te 

njoftimit; Procesverbali i séances gjyqesore ne procesin penal; Te drejtat e viktimave te krimit; 

Krimi kibernetik; Liria e shprehjes dhe medias; Hetimi i rasteve qe lidhen me sigurine e 

gazetareve; Zhvillimet historike te ligjit antimafia; Bashkepunimi nderinsititucional ne procesin e 

hetimit dhe gjykimit te veprave penale; Veprat penale ne fushen e falimentimit. 

 

Elida Hoxhaj ka marre pjese ne 3 trajnime: Gjyqtari i séances paraprake; Ankimi kunder 

vendimit te mosfillimit te procedimit penal dhe vendimit te pushimit te çështjes penale, roli i 

gjyqtarit te séances paraprake; Mbrojtja e te drejtes per lirine e shprehjes sipas Konventes 

Evropiane per te Drejta t e Njeriut. 

 

Violeta Shkurta ka marre pjese ne 7 trajnime: Raporti Prokurori-Gjykate mbi menyren e 

perfundimit te hetimeve paraprake; Marredheniet gjyqtar-prokuror-avokat, sipas standardeve te 

Keshillit te Evropes; Ekspetimet; Te drejtat e viktimeve; Liria e shprehjes sipas Konventes;  

Ankimi kunder vendimit te mosfillimit te procedimit penal dhe vendimit te pushimit te çështjes 

penale; Roli i gjyqetarit te séances paraprake. 

 

Aida Cakaj ka marre pjese ne 5 trajnime: Gjykimi ne mungese; Veprat penale ne fushen e krimit 

ekonomik dhe korrupsionit; Liria e shprehjes dhe e medias; Drejtesia penale per te miturit; 

 

Andi Pogace ka marre pjese ne 8 trajnime ; Raporti Prokurori-Gjykate mbi menyren e 

perfundimit te hetimeve paraprake; Shkenca dhe ligji: Teknikat e posaçme te hetimit; Analiza e 

Provave dhe Teorite e te provuarit; Legjislacioni per shpronesim ne interes publik; Risite e ligjit 

“Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”; Veprat penale ne fushen e krimit ekonomik dhe 

korrupsionit; Bashkepunimi nderinstitucional ne procesin e hetimit dhe gjykimit te veprave 

penale. 

 

Eglantina Shehu ka marre pjese ne 10 trajnime: Raporti Prokurori-Gjykate mbi menyren e 

perfundimit te hetimeve paraprake; Analiza e provave dhe teorite e te provuarit; Teknikat e 

posaçme te hetimit; Viktima dhe procesi penal; Ankimi kunder vendimit te mosfillimit te 

procedimit penal dhe vendimit te pushimit te çështjes penale, roli i gjyqetarit te séances 

paraprake; Prova dhe paperdoshmeria e provave; Respektimi i se drejtes se autorit per gjyqtaret, 

prokuroret dhe avokatet; Bashkepunimi nderinstitucional; Procedurat standarde lidhur me 

hetimin financiar; Bashkepunimi ne drejtesine kriminale, lufta kunder krimit te organizuar, 

terrorizmit dhe korrupsionit. 

 

Erind Reovica ka marre pjese ne 3 trajnime: Njoftimet e veçanta dhe mjetet e tjera teknike te 

njoftimit; Gjykimi ne mungese; Hetimi proaktiv. 
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Hysen Ajasllari ka marre pjese ne 6 trajnime: Hetimi proaktiv ne luften kunder krimit te 

organizuar dhe terrorrizmit; Gjykimi ne mungese; Roli i Avokatit te Shtetit ne procesin gjyqesor; 

Marredheniet gjyqtar-prokuror-avokat, sipas standardeve te Keshillit te Evropes; Marredheniet 

juridiksionale me Jashte; Roli i Avokatit te Popullit ne procesin gjyqesor; 

 

Dorian Tafili ka marre pjese ne 5 trajnime: Hetimi proaktiv ne luften kunder krimit te 

organizuar dhe terrorrizmit; Roli i Avokatit te Shtetit ne procesin gjyqesor; Gjykimi ne mungese; 

Marredheniet gjyqtar-prokuror-avokat, sipas standardeve te Keshillit te Evropes; Marredheniet 

juridiksionale me autoritetet e huaja.  

 

Petrit Vukaj ka marre pjese ne 7 trajnime: Marredheniet gjyqtar-prokuror-avokat, sipas 

standardeve te Keshillit te Evropes; Gjykimi ne mungese; Roli i avokatit te shtetit ne procesin 

gjyqesor; Hetimi proaktiv ne luften kunder krimit te organizuar dhe terrorrizmit; Standardet e 

GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshem; Marredheniet juridiksionale me 

autoritetet e huaja; Trajnim mbi Krimin kibernetik dhe elektronik. 

 

Suela Beluli ka marre pjese ne  11 trajnime: Respektimi i të drejtave të viktimave të trafikimit 

nga institucionet lokale; Bashkëpunimi ndërinstitucional në proҫesin e hetimit dhe gjykimit të 

veprave penale. Roli i policisë shkencore; Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me 

policinë shkencore; Konferencë për Bashkëpunimin ndërkombëtar gjyqësor dhe policor në luftën 

kundër krimit të organizuar trans-nacional; I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin 

ndryshimet e KPP-së; Të drejtat e viktimës në dhe gjatë proҫesit penal etj; Teknika e posaҫme e 

hetimit sipas standarteve ndërkombetare dhe kuadrit ligjor shqiptar; Trajnim për autoritetet 

mbikqyrëse; Proҫedurat standarte të operimit lidhur me hetimin financiar; Trajnim teorik -

Bashkëpunimi në Drejtësinë Penale, Forcimi i Mbrojtjes së Dëshmitarëve në luftën ndaj krimit të 

organizuar dhe korrupsionit; Drejtësia penale për të mitur; Takim Ndërgjegjësues mbi të drejtën 

e  informimit dhe ndjekjen penale. 

 

Asllan Barjamaj ka marre pjese ne 2 trajnime: Liria e shprehjes dhe medias; Mbi disa ndyshime 

ne ligjin Antimafia. 

 

Trajnime te  Oficereve te Policise Gjyqesore nuk ka patur me perjashtim te opgj Alket Lala, i 

cili ka kryer nje trajnim 2 ditor ne temen per Pastrimin e parave. 

 

 PROBLEMATIKAT E HASURA 

 

Problematika kryesore mbetet zgjatja e afateve ne hetimin e veprave penale. Si pengese, qe ka 

cuar ne zgjatjen e afatit te hetimeve, dhe mos perfundimin ne kohe te nje numri jo te 

konsiderueshem te procedimeve penale, ka sherbyer ne disa raste vonesa ne kryerjen e 

veprimeve hetimore nga policia gjyqesore. Po keshtu jo pak ndikim kanepatur zevendesimet e 
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o.p.gjyqesore, si rezultat i transferimeve (kryesisht o.p.gjyqesore te Komisariateve dhe DVP 

Fier, por edhe te seksioneve te tjera), apo te ngarkuarit me veprime hetimore te oficereve te 

policise gjyqesore te cilet disa dite te javes jane ne shkolle. Vihet re qe prane Drejtorise Vendore 

te Policise ngarkohen me hetimin e veprave penale Oficere te Policise Gjyqesore, me kohe te 

pjeshme, ku nje pjese te kohes ato jane ne vazhdim te studimeve. 

Si shkak per zgjatje te hetimit ka sherbyer edhe vonesa ne mberritjen e akteve te ekspertimit 

kriminalistik apo pergjigjeve te kerkuara  nga shoqerite e telefonise celulare. 

Problematike ne vetvehte perbejne dhe referimet jo te sakta te vepres penale nga oficeret e 

policise gjyqesore, marrja jo e sakte e gjeneraliteteve apo adresave te personave nen hetim, 

viktimave te vepres penale, deshmitareve etj. 

Vihet re mungese referimi per vepra penale ku ekziston mundesia nga prokurori per te planizuar 

apo deleguar kryerjen e veprimeve hetimore proaktive. 

Vihet re raste referimi per kryerjen e veprave penale te “Pastrimit te produkteve te vepres 

penale”, neni 287 i K.Penal, te paplota, pa kryer nje minimum verifikimi ne lidhje me sa 

referohet. 

Hetimet ne lidhje me referimet e pakta te bera per vepra penale te kryera ne fushen e tatim- 

taksave nga ana e personave juridike nuk kane qene ne nivelin e duhur. 

Problematike per vitin 2018 ka qene dhe ndarja jo e barabarte e ngarkeses se punes, numrit te 

çështjeve penale, ndermjet prokuroreve nga shorti elektronik. 

Ndryshimet ne Kodin e Procedures Penale, si dhe ligjeve te tjera ne kuader te reformes ne 

drejtesi kane bere qe puna administrative e prokurorit te rritet ndjeshem, çfarë con ne nevojen per 

shtim organike. 

Ne kuader te ndryshimeve ligjore nuk jane realizuar trajnime te oficereve te policise gjyqesore 

me qellim rritjen e profesionalizimit si dhe pershtatjes se tyre me ndryshimet e reja. 

Nga Gjykata e Shkalles se Pare Fier nuk është ngritur Seksion per te Miturit, çfarë ka bere qe 

puna e Seksionit per te Miturit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier te mos jete 

produktive. 

 

II. ANALIZA E TREGUESVE TE KRIMINALITETIT DHE TE PUNES SE 

PROKURORISE: 

 

Ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier gjate vitit 2018 kaneushtruar funksionet 

e tyre 14 prokurore dhe 6 oficere te policise gjyqesore te grupuar, ne 3 Seksione: 
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1)Seksioni Kunder Krimit te Organizuar, trafikut te narkotikeve, krimit ne ekonomi, si dhe 

krimeve te kryera nga subjektet e posaçme. 

2) Seksioni i Ekzekutimeve te Vendimeve Penale. 

3)Seksioni i Veprave te Tjera Penale. 

Secili prej Seksioneve ka hetuar dhe perfaqesuar ne gjykim veprat penale sa me poshte vijon: 

1-Seksioni Kunder Krimit te Organizuar, trafikut te narkotikeve, krimit ne ekonomi, si dhe 

krimeve te kryera nga subjektet e posaçme heton dhe perfaqeson akuza ne gjykim per veprat 

penale te parashikuara nga: 

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

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

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

149/b; 163; 164; 164/a; 164/b; 165; 166; 169; 170; 170/a; 170/b; 170/c; 170/ç. 

2-Seksioni i Ekzekutimeve,  heton dhe perfaqeson akuza ne gjykim per veprat penale te 

parashikuara nga: 

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

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

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

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

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

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

Prokuroret qe bejne pjese ne seksionin e ekzekutimeve  trajtojneedhe çështjet apo materialet 

hetimore qe lidhen me: Maredheniet juridiksionale me jashte; Kerkesat e bera ne fazen e 

ekzekutimit te denimeve; Perfaqesimin ne gjykim te çështjeve penale me ankim; Gjykimeve si 

pale e trete. 

3-Seksioni i Veprave te Tjera Penale,  heton dhe perfaqeson akuza ne gjykim per veprat penale: 

 Kreu I, perkatesisht nenet 74/a, te K.Penal. Kreu II, Seksioni I, II, III, IV, perkatesisht nenet 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/a, 83/b, 84, 84/a, 85, 86, 87, 88, 88/a, 88/b, 89, 89/a, 90, 91, 92, 

143/a/3, 143/a/4, 143/b, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/a, 179/b, 179/c, 179/c, 183, 184, 185, 186, 186/a, 187, 

188, 189, 190, 191, 192, 192/a, 192/b, 193, 194, 195, 196, 197, 197/a, 197/b, 198, 199, 199/a, 

200 te K.Penal. 
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Kreu IV, perkatesisht nenet 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206/a, 206/b, 207 te K.Penal Kreu V, 

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

223, 224, 225. 

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

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

247, 248/a, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 257/a, 261, 262, 263,264, 265, 265/a, 

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

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

293/d, 294, 295, 295/a, 295/b, 296, 297, 298, 299. 

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

331/a, 332, 332/a. 

Shërbimet administrative në Prokurorinë prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier dhe shërbimet 

ndihmëse kryhen nga nëpunës dhe punonjës të tjerë, numri i të cilëve është 14 persona per gjithë 

strukturën e Prokurorisë 

Çështjet penale jane ndare me short elektronik, dhe ne mungese te funksionimit elektronikisht 

me short manual. Jane ndare sipas grafikutr te gadishmerise vetem çështjet penale me veprime te 

ngutshme. Zevendesimet e Prokuroreve dhe Oficerevete policise gjyqesore, gjate ketij viti, kane 

qene te pakta dhe vetem per shkaqe ligjore, dhe jo bazuar ne kerkesat e pabazuara ne ligj te 

personave te interesuar apo heqjet dore nga hetimi, te pamotivuara. 

Referuar te dhenave qe do t’ju paraqesim dhe analizojme ne kete raport vjetor, evidentohet se 

gjate vitit 2018, Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, ka perballuar nje ngarkese 

me te madhe se vitet e kaluara. 

 

Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale kane bere qe puna administrative e prokurorit të 

shkallës së pare kete vit te shtohet  ndjeshëm. 

 

Ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, per vitin 2018, jane regjistruar 2314 

kallezime penale. 

 

Kryesisht 

Kallzime nga 

Nepunesit 

Publike 

Kallzime nga 

Shtetasit 

Ankime per 

V.P qe 

ndiqen mbi 

Ankim 

Kallzime 

nga Policia 

e Shtetit 

Kallzime nga 

Policite e 

Tjera 

38 43 167 5 1991 70 
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Krahasuar me nje vit me pare, jane regjistruar 126 kallezime penale me shume. 

 

 
 

Referuar grafikut te mesiperm, vihet re qe: 86% e kallezimeve te regjistruara ne vitin 2018 jane 

referuar nga Policia e Shtetit; 7% e kallezimeve jane bere nga shtetasit; 2% e kallezimeve penale 

jane bere nga nepunesit publik; 3 % e kallezime jane bere  nga policite e tjera; si dhe2 % jane 

nisur kryesisht. 

 

 
 

2% 2% 7% 
0% 

86% 

3% 

Kallezime 2018 

kryesisht

nepunes publik

shtetasit

ankim

policia e shtetit

polici te tjera

0% 

17% 

47% 

1% 
0% 

0% 0% 

28% 

5% 

0% 0% 

2% 

7% 

Kre.I Kre.II Kre.III Kre.IV

Kre.V Kre.VI Kre.VII Kre.VIII

Kre.IX Kre.X Kre.XI Nene te tjera
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Referuar grafikut te mesiperm, vihet re qe pjesen te madhe, pra 47% e kallezimeve penale te 

regjistruara ne vitin 2018, jane vepra penale qe i perkasin KREUT te III -te te Kodit Penal, 

“Veprat penale kunder pasurise dhe ne sferen ekonomike”. 

 

Ne vitin 2018 jane regjistruar  gjithsej 1880 procedime penale,  nder te cilat 24 procedime penale  

jane te ardhura  me transferim nga prokurorite e tjera, nderkohe qe ne vitin 2017 jane regjistruar  

gjithsej 1616 procedime penale,  nder te cilat 26 procedime  jane te ardhura  me transferim nga 

prokurorite e tjera. 

 

Theksojme se ne vitin 2018jane regjistruar 264 procedime penale me shume se ne vitin 2017. 

 

 

 

 

Ne vitin 2017 ne total jane hetuar 2150 procedime penale, ndersa ne vitin 2018 jane hetuar ne 

total 2508 procedime penale.  

 

Krahasuar me nje vit me pare, kete vit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier 

jane hetuar 358 procedime penale me shume. 
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Referuar grafikut te mesiperm, vihet re qe procedimet penale te reja ne 2018, perbejne 75% te 

totalit te procedimeve penale te hetuara per vitin 2018, procedimet e mbartuara ne vitin 2017 

zene 24% dhe vetem 1% jane procedimet e rifilluara/shfuqizuara/tj. 

2017 2018

2150 2508 

total hetuar 

75% 

24% 

1% 

HETUAR NE 2018 

2018

MBARTUR

RIF/SHFUQ/TJ
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Ne kuadrin e procedimeve penale te hetuara gjate vitit 2018, është ushtruar ndjekja penale ne 

total  ndaj 1227 personave, nga keta 537 persona nen hetim dhe 690 persona te marre te 

pandehur.  

 

 

 ÇËSHTJE TE MOSFILLUARA 

 

 

Ne  vitin 2018 është vendosur mosfillimi per gjithsej 494 kallezime penale, numer mosfillimesh 

ky me i vogel se nje vit me pare. 

Ulja e numrit te kallezimeve penale per te cilat është disponuar me vendim mosfillimi ne 

krahasim me nje vit me pare ka ardhur dhe si pasoje e ndryshimeveqe kane ndodhur ne Kodin e 

Procedures Penale, ku periudha e verifikimit te nje materiali kallezues është zvogeluar.  

Periudha prej 15 ditesh per kryerjen e verifikimeve ka detyruar regjistrimin e materialeve 

hetimore te referuara apo kallezimeve penale si procedime penale per shkak te pamundesise se 

sigurimit brenda ketij afati te nje pergjigjje shkencore, apo per shkak te pamundesise se kryerjes 

se nje verifikimi qe ka rendesi per rregjistrimin apo jo te nje procedimi penal. 

Ne te gjitha rastet kur është vendosur mosfillimi i procedimit penal, pervec bazueshmerise ne 

fakt dhe ne ligj te vendimmarrjes, dhe kohes se marrjes se saj, është respektuar me korrektese 

edhe detyrimi ligjor, per njoftimin e vendimit personave te interesuar, duke respektuar te drejten 

e tyre per te ushtruar ankimin ne gjykate.  

Kur nga materiali fillestar i referuar apo kallezimi drejtperdrejt i qytetarit nuk kane rezultuar 

elemente te mjaftueshem per fillimin e çështjes penale, prokuroret dhe  oficeret e policise 

gjyqesore kane kryer verifikimet paraprake (duke synuar respektimin e afatit kohor), pas te cilit, 

nese nuk siguroheshin te dhena te tjera, është vendosur mosfillimi i procedimit penal.  

 

- Per 452 kallezime penale është disponuar me vendim mosfillimi per faktin se është referuar per 

veper penale konkrete  dhe ka rezultuar se nuk ka patur elemente te veprave penale, si  dhe ne 

rastet e veprave penale qe ndiqen me ankim direkt ne gjykate nga te demtuarit akuzues. 

- Per 42 kallezime penale është disponuar me vendim mosfillimiper faktin se kane qene 

kallezimepenale  te cilat nuk referonin per vepra penale konkrete.  

Nga ana e Gjykates jan eshfuqizuar  31 vendime mosfillimi. 
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 PROCEDIMET PENALE TE BASHKUARA 

 

 

Ne vitin 2018,jane bashkuar me procedime te tjera, gjithsej 65 procedime penale. 

 

 

 

Nga 2508 procedime penale te hetuara ne vitin 2018 ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles 

se Pare Fier, 65 procedime penale te bashkuara perbejne vetem  3% te totalit te ngarkeses. 

 

 PROCEDIME PENALE TE TRANSFERUARA 

 

 

Gjate vitit 2018 jane transferuar gjithsej 62procedime penale, me 55 persona nen hetim, 4 te 

pandehur, nder te cilet 21 persona me mase sigurimi arrest ne burg. 

 

 

97% 

3% 

hetuar 2018 bashkuar
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62 procedime penalette transferuara perbejne 2% e totalit te procedimeve te hetuara ne vitin 

2018.  

Theksojme se pjesen me te madhe te ketyre procedimeve penale e zene ato per vepren penale te 

parashikuar nga neni 134/1 i K.Penal dhe neni 298 i K.Penal.  
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Nder procedimet penalete transferuara 37% te totalit e zene procedimet penale per vepra penale 

te Kreut III,  per Kreun VIII  -  37%, per Kreun II- 21%,  dhe Kreu IX- 5%. 

 

 PROCEDIME PENALE TE PUSHUARA 

 

 

Gjate vitit 2018 nga ana e prokuroreve është dale me vendim pushimi apo kerkese per pushimin 

e çështjes penale drejtuar gjyqtarit te séances paraprake per gjithsej 483 procedime penale, te 

cilat perbejne 19% te totalit te procedimeve te hetuara ne vitin 2018. 

 

 

 

Nga keto 483 procedime te pushuara (kerkese per pushim), prej tyre 65 procedime jane pushuar 

per mungese fakti, 55 procedime penale jane pushuar per mungese te provave dhe 363 

procedime penale jane pushuar per shkaqe te tjera procedurale. Nder shkaqet e tjera me kryesoret 

janeato per mungese te elementeve te vepres penale dhe heqjet dore nga ankimi i te demtuarit, 

per veprat penale qe ndiqen me ankim.  

 

81% 

19% 

hetuar pushuar
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Referuar grafikut te mesiperm, vihet re qe14% e procedimeve penale jane pushuar per mungese 

fakti, 11% per mungese prove dhe 75% per shkaqe te tjera. 

 

 

Veprat penale te Kreut VIII-te zene39% te procedimeve penale te pushuara, te Kreut III - 30%, te 

Kreut II - 26%, te Kreut IX - 4% dhe te kreret e tjere 1%. 

mungese fakti,  
14% 

mungese te provave  
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Gjithsej 115 procedime penale jane pushuar nga prokurori pasi perbejne kundravajtje penale 115 

dhe jane derguar ne gjykate 368 kerkesa per pushimin e çështjes penale, e thene ndryshe 24 % te 

ketyre procedimeve penale jane kundravajtje penale, ndersa 76 % krime. 

Ne total kete vit derguar ne gjykate 382 kerkesa per pushimin e çështjes penale, per gjithsej 368 

procedime penale. Diferenca 14 kerkesa per pushimin e çështjes penale, jane ridergim kerkesash 

per pushim te te njejtave procedime penale per te cilat gjyqtari i séances paraprake kishte kthyer 

aktet per vazhdimin e hetimeve. 

Jane kthyer aktet nga Gjykata per 29 procedime penale. Per 1 procedim penal Gjykata ka 

vendosur kthimin e  akteve, formulimin e  akuzes dhe paraqitjen e kërkeses për gjykim.  

 

 

Nder procedimet penale te pushuara, me vendim prokurori apo nga gjyqtari i hetimeve paraprake 

bazuar ne kerkesen per pushimin e çështjes penale te paraqitur nga prokurori: 

-Është pushuar ndjekja penale per 193 persona nen hetim. 

-Jane pushuar hetimet per 8te pandehur. 

-Per 49 prej ketyre personave nen hetim hetimet jane pushuar per mungese te provave; 

-Per mungese te faktit penal jane pushuar 15 procedime; 

-Per 137 procedime penale pushimi është bere per shkaqe te tjera. 

 

k/vajtje 
24% 

krime 
76% 

pushuar 2018 
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 ÇËSHTJE TE PEZULLUARA 

 

 

Gjate vitit 2018, jane pezulluar gjithsej 664 procedime penale. Nga  keto procedime penale 663 

jane pezulluar per shkak se nuk është bere e mundur te zbulohet autori i vepres penale, dhe 1 

procedim penal është pezulluar, pasi i pandehuri është i semure. 

Per 1 procedim penal  Gjykata ka vendosur shfuqizimin e vendimit te pezullimit. 

 

 

Jane pezulluar per zbulim autori 26% e procedimeve penale te hetuara ne 2018. 
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Referuar statistikave, rezulton se pjesa me e madhe e procedimeve penale te pezulluara, edhe 

kete vit, lidhet me veprat penale kunder pasurise, pra veprat penale te Kreut III, qe zene 84% te 

procedimeve te pezulluara, dhe kryesisht me vepren penale te vjedhjes ku pjesen kryesore e zene 

vjedhjet e banesave, e ndjekur nga veprat penale te Kreut VIII, 11%, te Kreut II, 4%, dheveprat 

penale te Kreut IX, 1% . 

Është e domosdoshme qe per zbulimin e autoreve te ketyre veprave penale, qe perben nje 

shqetesim real per komunitetin qe perfshin Qarku i Fierit, te gjitha strukturat policore, si ato per 

parandalimin dhe per hetimin e ketij krimi te organizojne nje pune te mirefillte profesionale, ku 

krahas perdorimit te mjeteve klasike per sigurimin e provave te perdorin edhe mjete te posacme 

per kerkimin e tyre.  

Nga prokuroret është kerkuar ne vazhdimesi, qe te tregohet vemendja e duhur me qellim qe 

pezullimi i procedimit penal te vendosej pas kryerjes nga policia gjyqesore te gjithe veprimeve 

hetimore paraprake te mundshme. Pavaresisht nga sa me siper, është me vend te kerkohet nje 

vemendje me e madhe nga oficeret e policise gjyqesore, te sherbimeve dhe seksionit, gjate 

kryerjes se veprimeve te paperseritshme te hetimit paraprak, si kqyrja e vendit te ngjarjes, 

evidentimi i te gjitha gjurmeve dhe sendeve te gjetura aty, marrja e provave materiale, me qellim 

qe numri procedimeve penale  te kesaj natyre, te vije duke u zvogeluar.  

Ndryshimet ne Kodin Penal, me ligjin nr.36/2017,  mbi parashkrimin e ndjekjes penale (Veprat 

penale të kreut II, seksionit I, nenet 76 - 79/c, nuk i nënshtrohen parashkrimit.” bene qe fillimisht 

te mbahen qendrime te ndryshme nga Gjykata e Shkalles se Pare Fier ne lidhje me parashkrimin 

apo jo te ndjekjes penale per vepra penale qe sipas ndryshime ligjore nuk parashkruhen, por per 

te cilat ndjekja penale kishte filluar perpara se ndryshimet ligjore te Kodit penal te hynin ne fuqi. 

Aktualisht qendrimet e Gjykates se Shkalles se Pare Fier dhe Prokurorise Fier jane ne perputhje 

me vendimet e Gjykates se Apelit Vlore, qe interpreton se nese afati i parashkrimit per veprat 

penale të kreut II, seksionit I, nenet 76 - 79/c, plotesohet pas hyrjes ne fuqi te ndryshimeve te 

bera ne Kodin Penal me ligjin nr.36/2017, ndjekja penale per keto vepra nuk parashkruhet edhe 

pse vepra penale është kryer perpara hyrjes ne fuqi te ndryshimeve ligjore. 

 

 PROCEDIMET PENALE TE DERGUARA PER GJYKIM 

 

Ne vitin 2018, jane derguar per gjykim gjithsej 567 procedime penale, me 664 persona te 

pandehur. Rezulton se23% e procedimeve penalete hetuara ne vitin 2018 jane derguar per 

gjykim. 
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Persa i perket  procedimeve penale te derguara per gjykim, rreth 43% e zene procedimet penale 

ku hetohet per veprat penale qe perfshihen ne Kreu VIII, Kreu III 27% - Kreu IX10% dheKreu II 

20% . 

Persa i perket personave ne cilesine e te pandehuritte cilet jane deguar ne gjykim, 132 prej tyre 

kane qene me mase sigurimi arrest ne burg, 11 persona me  arrest ne shtepi, 121 persona me 
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mase sigurimi detyrim per paraqitje, 5 garanci pasurore, 6 masa mjekesore, 1 ndalim per te dale 

jashte shtetit. 

Jane derguar ne gjykate per “Gjykim me Marreveshje”, gjithsej 6 procedime penale,  me 8 te 

pandehur dhe jane miratuar nga Gjykata te 8 - ta marreveshjet me te pandehurit. 

Jane derguar ne gjykate gjithsej 13 “Urdhera penale” me 13 te pandehur. 

Jane miratuar nga Gjykata  5 urdhera penal, jane kthyer 7 urdhera penal dhe per 1 procedim 

penal është refuzuar çeshjta dhe pushuar. 

Jane derguar me “Kerkese per gjykim” 549 procedime me 643te pandehur. 

Per 1 procedim penal me 5 te pandehur, i cili i është derguar  gjyqit kete vit jane terhequr aktet 

dhe me pas ky procedim penal është transferuar.  

Jane pushuar nga gjykata 5 procedime penale. 

Jane derguar ne gjykaten kompetente 18 procedime penale. 

Jane kthyer dhe riderguar me kerkese 15 procedime penale te hetuara ne vitin 2018. 

Ne total ne vitin 2018 jane bere 583 kerkesa per dergimin ne gjyq+urdhera penale+ marreveshje 

per gjykim( 568 kerkesa per dergimin ne gjyq+urdhera penale+ marreveshje per gjykim + 15 

rikerkesa). 

Kete vit jane terhequr aktet per 2 procedime penale me 7 te pandehur. 

Njeri nga procedimet penale ku jane terhequr aktet ishte i mbartur ne gjykim ne vitin 2018, me 2 

te pandehur. Ky procedim penal është aktualisht ne hetim. 

Procedimi penal tjeter per te cilin jane terhequr aktet ishte derguar ne Gjykate me kerkese per 

gjykim ne vitin 2018, me 5 te pandehur. Ky procedim penal aktualisht është transferuar ne 

Prokurorine e Krimeve te Renda Tirane. 

Per vitin 2018 numri i “Urdherave Penale” ka qene i vogel per faktin se Gjykata e Shkalles se 

Pare Fier pergjithesisht nuk ka miratuar Urdherat Penale te prokuroreve. 

Instituti i “Gjykimit me marreveshje” gjithashtu është zbatuar ne menyre te kufizuar, per faktin 

se te pandehurit apo avokatet e tyre mbrojtes nuk ofrojne apo pranojne arritjen e marreveshjes se 

fajesise, pasi shohin si me ne favor te pandehurit gjykimin normal ku aplikohet forma e posacme 

e gjykimit te shkurtuar. 
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Grafiku i meposhtem tregon ne perqindje statusin e procedimeve penale te hetuara ne vitin 2018. 

 

Persa i perket procedimeve penale, rezultojne te jene perfunduar nga nje total prej 2508 

procedime penale (pushimet 19%, pezullimet 26%, transferimet 2%, derguar gjyqit 23%, dhe 

bashkuar 3%),1841 procedime penale, me  925 persona, nder te cilet 677 te pandehur dhe 248 

persona nen hetim. Nga keta persona nen hetim 153 prej tyre kane qene me masen e sigurimit 

“arrest ne burg”. 

 

19% 

26% 

2% 3% 

27% 

23% 

2018 

pushuar pezulluar transferuar bashkuar mbartur gjyqit

73% 

27% 

0% 0% 

2018 
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E thene ndryshejane perfunduar 73% e procedimeve penale te hetuara ne vitin 2018. 

Sa me siper, per nje periudhe njevjecare, (duke  perfshirete gjitha vendimmarrjet mosfillimet, 

pushimet, pezullimet, transferimet, derguar gjyqit, dhe bashkuar), jane perfunduar gjithsej 2335 

çështje penale. 

Ne vitin 2019, Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier mbart ne hetim 667 procedime 

penale, e thene ndryshe 27% e procedimeve penale ne hetim per vitin 2018. 

 

 TREGUESIT E ARRESTIMEVE NE FLAGRANCE DHE  NDALIMEVE 

 

Per vitin 2018, treguesit e arrestimeve ne flagrance dhe ndalimeve, te kryer ndaj shtetasve te 

dyshuar per kryerjen e veprave te ndryshme penale, paraqiten si me poshte:   

 

Jane arrestuar ne flagrance nga policia gjyqesore 249 shtetas. 

Jane ndaluar nga policia gjyqesore 12 shtetas. 

Është nxjerre urdher ndalimi nga prokurori per 6 shtetas. 

 

Është kerkuar ne gjykate vleresimi i arrestimit ne flagrance apo ndalimit per 267 persona, nder te 

cilet Gjykata ka vleresuar te ligjshem arrestimin per 264 persona dhe te paligjshem per 3 

persona. Ne lidhje me vleftesimin e arrestimit te paligjshem, paligjshmeria sipas Gjykates ka 

konsistuar ne intepretimin e kohes se kapjes se personit, me procesverbalin e arrestimit ne 

flagrance. 

Jane kerkuar nga ana e prokuroreve per 36 raste caktimi i mases se sigurimit arrest me burg ne 

mungese dhe nga ana e Gjykates është vendosur kjo mase per 34 raste. 

Nga ana e prokuroreve është treguar kujdes i veçante te mos caktohet masa e sigurimit “arrest ne 

burg” pa patur nje dyshim te arsyeshem te bazuar prova dhe nga ana tjeter dhe te mos merreshin 

persona te pandehur pa patur nje baze te mjaftueshme te te dhenave qe do te siguronin mbrojtjen 

e akuzes ne gjykim.  

Veprat penale per te cilat është hetuar me me shume te arrestuar kane qene: 

Dhuna ne familje-  kunga ana e prokurori jane kerkuar 24 arreste me burgim  dhe nga ana e 

gjykates jane dhene 21 masa sigurimi arrest ne burg. 

Vjedha-  kunga ana e prokurori jane kerkuar 24 arreste me burgim,dhe nga ana e gjykates jane 

dhene 21 masa sigurimi arrest ne burg. 
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Prodhim/shitje narkotikesh- ku nga ana e prokurori jane kerkuar 27 arreste me burgim, dhe nga 

ana e gjykates jane dhene 26 masa sigurimi arrest ne burg. 

Shkelje e rregullave te qarkullimit rrugor-prokurori ku nga ana e prokurori jane kerkuar 13 

arreste me burgim, dhe nga ana e gjykates jane dhene 11 masa sigurimi arrest ne burg. 

Drejtim i mjetit ne menyre te parregullt- ku nga ana e prokurori jane kerkuar 22 arreste me 

burgim, dhe nga ana e gjykates jane dhene 11 masa sigurimi arrest ne burg. 

 

Per vitin 2018, treguesit e kerkesave te prokurorit dhe vendimet e gjykates per masat kryesore te 

sigurimit 
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 ÇËSHTJE TE PERFAQESUARA NE GJYKATE. 

 

Gjate ketij viti, pervec akuzes ne gjykim, jane perfaqesuar ne gjykate 495çështje  (kerkesa per te 

cilat prokurori thirret si person i trete ose ndiqen me kerkim te drejtperdrejte ne Gjykate  si dhe 

kerkesat e te burgosurve gjate vuajtjes se denimit ne I.E.V.P - Fier). 

Keto çështje (kerkesa) kryesishtjane perfaqesuar ne gjykate nga prokuroret e Seksionit te 

Ekzekutimeve te Veprave Penale. 

Grafiku i meposhtem tregon shperndarjen e 495 çështjeve te perfaqesuara ne gjykate. 

 

 

 

 

TE DHENA PER FAZEN E E EKZEKUTIMIT 

Gjate vitit 2018, jane nxjerre gjithsej 1319 urdhera ekzekutimi, ne krahasim me  1514 urdhera 

ekzekutimi te nxjerre ne vitin 2017. 

Nga keto 189  urdhera ekzekutimi kane qene me burgim, 55  urdhera ekzekutimi me gjobe,  310 

urdhera ekzekutimi perpezullimin e denimit me kusht, 8 urdhera ekzekutimi qendrim ne shtepi, 

37 urdhera ekzekutimi pezullim ekzekutim denimi me burgim dhe detyrimi me pune ne interes te 

A.Pogaçe G.Mane A.Barjamaj A.Cakaj Prokurore
te tjere

Totali

160 150 
124 

52 61 

495 
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publikut dhe 720 urdhera ekzekutimi te ndryshem, kryesisht shpenzime proceduriale, masa 

mjekesore dhe shuarje mase sigurimi.Gjithashtu, krahas 1319 urdherave te ekzekutimit jane 

nxjerre dhe 50 urdhera plotesues ekzekutimi, ne funksion te tyre. 
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189 55 310 8 37 720 1319 50 1369 

 

Tabela e meposhteme tregon keto te dhena te detajuara sipas prokuroreve. 
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E.Hyka 21 6 30 0 6 122 3 188 

duke filluar nga dt.01.01.18 

deri 27.04.18 

A.Cakaj 20 11 43 0 6 102 0 182 

duke filluar nga dt.01.01.18 

deri 27.04.18 
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G.Mane 44 17 57 2 8 194 4 326 

duke filluar nga dt.17.01.18 e 

ne vijim 

A.Pogaçe 51 7 73 3 6 110 22 272 

duke filluar nga dt.27.04.18 e 

ne vijim 

A.Barjamaj 45 12 59 3 10 133 14 276 

duke filluar nga dt.27.04.18 e 

ne vijim 

Prokurore  

te tjere 8 2 48 0 1 59 7 125 

duke filluar nga dt.01.01. 2018 

e ne vijim 

TOTALI 189 55 310 8 37 720 50 

136

9 

  

 KRIMINALITETI SIPAS SHTRIRJES TERRITORIALE TE NJESIVE 

ADMINISTRATIVE NE KOMPETENCE TE PROKURORISE. 

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier e shtrin juridiksionin e saj ne 2 rrethe, 

neRrethin  e Fierit qe perbehet nga 3 Bashki, Bashkia Fier, Patos dhe Roskovec dhe Rrethi  

Mallakaster qe perbehet nga Bashkia Ballsh. 

Duke qene se Bashkia Fier ka shtrirjen me te madhe territoriale, popullsine me te madhe, per 

rrjedhoje dhe numri i kriminalitetit është me i madh ne krahasim me bashkite e tjera. 

 

 KRIMINALITETI SIPAS PESHES/PERHAPJES SE VEPRAVE PENALE DHE 

TENDENCAVE TE TYRE DHE KRIMINALITETI SIPAS STRUKTURES SE KODIT 

PENAL (KRIME - KUNDERVAJTJE). 

Lidhur me gjendjen e kriminalitetit gjate vitit 2018 ( theksojme  qe keto te dhena jane perpunuar 

duke zbritur procedimet penalete bashkuara), veprat  penale te cilat zene numrin me te madh te 

procedimeve penale te hetuara jane veprat penale te parashikuara nga  Kreu II-te, Kreu III-te dhe 

Kreu VIII-te i  K.Penal. 

Konkretisht: 
 

Kreu II -te, gjithsej 318 procedime penale qe perbejne 16 % te procedimeve penale te regjistruara 

ne vitin 2018. 

Kreu III-te, gjithsej 1198 procedime penale qe perbejne 49% te procedimeve te regjistruara ne 

vitin 2018. 

Kreu IV-te, gjithsej 10 procedime penale. 

Kreu VIII-te, gjithsej 721 procedime penale qe perbejne 30% te procedimeve penale te 

regjistruara ne vitin 2018. 
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Kreu IX-te, gjithsej132 procedime penale, qe perbejne 5% te procedimeve penale te regjistruara 

ne vitin 2018. 

Kreu X-te, gjithsej 1 procedim penal. 
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Grafiku i meposhtem tregon procedimet e hetuara ne vitin 2018 sipas seksioneve. 

 

 

Persa i perket procedimeve te regjistruar ne vitin 2018 te dhenat vijojne si me poshte (keto te 

dhena jane perpunuar duke hequr procedimet e bashkuara): 
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Per Kreun e II-te te Kodit Penal- ne vitin 2018, jane regjistruar 84 procedime me shume se ne 

vitin 2017.  

Per Kreun e III-tete Kodit Penal -ne vitin 2018, rezultojne te regjistruara 153 procedime penale 

me shume se 2017. 

Per Kreun e IV-ert te K.Penal- ne vitin 2018, jane regjistruar 2 procedime penale me shume se ne 

vitin 2017. 

Per Kreun e VIII-te te Kodit Penal-ne vitin 2018 jane regjistruar 62 procedime penale me shume 

se ne vitin 2017. 

Per Kreun e IX-te te Kodit Penal- ne vitin 2018, jane regjistruar 49 procedime penale me shume 

se ne vitin 2017. 

Kreu X-te i Kodit Penal-ne vitin 2018, nuk është regjistruar asnje procedim ne krahasim me 2 

procedime penale te regjistruara ne vitin 2017. 

 

Grafiku i meposhtem tregon kriminalitetin sipas struktures se Kodit Penal, te procedimeve 

penale te hetuara gjate vitit 2018, ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier. 
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III. TREGUESIT STATISTIKORE 2 VJECARE  TE VEPRAVE PENALE . 

 
 

 

 

 

KRIME KUNDER JETES 

ME DASHJE 

2017 2018 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 76 Vrasja 2                   

Neni 77 Vrasja per nje krim 

tjeter                     

Neni 78 Vrasja me 

paramendim 4         1 1   1   

Neni 78/a Vrasje per 

gjakmarrje                     

Neni 79 Vrasja ne rrethana 

cilesuese           3 1 2 1 1 

Neni 79/a Vrasja e 

funksionareve publike           1         

Neni 79/b Vrasja e 

punonjesve te Policise se 

Shtetit           1         

Neni 79/c Vrasja per shkak 

te marredhenieve familjare 1   1               

  

                  2 Neni 80 

Neni 81 Vrasja e foshnjes                     

Neni 82 Vrasja ne tronditje 

psikike                     

Neni 83 Ne kapercim 

mbrojtjes nevojshme                     

Neni 83/a Kanosje per 

hakmarrje/ gjakmarrje                     
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Neni 83/b Nxitja per 

gjakmarrje 

  

22 10 18 11 9 25 8 13 8 4 Neni 84 Kanosja 

Totali 29 10 19 11 9 31 10 15 10 7 

           

           

KRIME KUNDER JETES 

SHKAKTUAR ME 

PAKUJDESI 

2017 2018 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 85 Vrasja nga 

pakujdesia           1         

Totali 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

           V.P. K/SHENDETIT ME 

DASHJE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 86 Tortura                     

Neni 87 Tortura me pasoja te 

renda                     

Neni 88 Plagosje e rende 5 3 6 3 5 2 1   1 2 

Neni 88/a Plagosje e rende 

tronditje psikike                     

Neni 88/b P.R. ne kapercim 

te mbrojtjes                     

Neni 89 Plagosje e lehte me 

dashje           36 12 25 15 10 

                      

Neni 89/a 29 7 32 9 11           

Neni 90 Demtime te tjera           1   1     

Totali 34 10 38 12 16 39 13 26 16 12 
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VEPRA PENALE KUNDER 

SHENDETIT TE KRYERA 

NGA PAKUJDESIA 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 91 Plagosje e rende nga 

pakujdesia                     

Neni 92 Plagosja e lehte nga 

pakujdesia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totali 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

           VEPRA PENALE QE 

RREZIKOJNE JETEN DHE 

SHENDETIN NGA 

NDERPRERJA E 

SHTATZANISE OSE NGA 

MOSDHENIA E NDIHMES 

2017 2018 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 93 Nderprerja e 

shtatzanise pa pelqim te 

gruas                     

Neni 94 Nderprerja e 

shtatzanise e kryer ne vende 

dhe nga persona te 

paautoriz.                     

Neni 95 Dhenia e mjeteve per 

nderprerjen e shtatzanise                     

Neni 96 Mjekimi i 

pakujdesshem 1 1   1   1   1   5 

Neni 97 Mosdhenia ndihme                     

Neni 98 Mosdhenia e 

ndihmes nga kapiteni i anijes                     

Neni 99 Shkaktimi i 

vetevrasjes 31 1 2 1 1 77   1     

Totali 32 2 2 2 1 78 0 2 0 5 

      

 

 

    
           

KRIME SEKSUALE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
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Neni 100 M. Sek/ 

homoseksuale me te mitur 1 1 1 2 2 1   3     

Neni 101 M. Sek/ 

homoseksuale me dhune me 

te mitur te moshes  me 14-18 

vjeç           1   1     

Neni 102 M. Seksuale me 

dhune me te rritura         1 1   1     

Neni 102/a M. Homoseksuale 

me dhune me te rritur                     

Neni 103 M. Sek/ 

homoseksuale me persona te 

pazote per t’u mbrojtur           1         

Neni 104  Marredhenie 

seksuale ose 

homoseksualeme kerkcenim 

me perdorimin e armes                     

Neni 105 M. Sek/ 

homoseksuale duke 

shperdoruar detyren                     

Neni 106 M. Sek/ 

homoseksuale me persona ne  

gjini ose ne kujdestari                     

Neni 107 M. Sek/ 

homoseksuale ne vende 

publike                     

Neni 108 Vepra te turpshme 1   1     1 1 1 1   

Neni 108/a Ngacmimi 

Seksual   2 1 2 2 2         

Totali 2 3 3 4 5 7 1 6 1 0 

            

 

 

 

          

VEPRA PENALE KUNDER 

LIRISE SE PERSONIT 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 109 Rrembimi ose 
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mbajtja peng e personit 

Neni 109/a Rrembimi ose 

mbajtja peng e personit ne 

rrethana lehtesusese                     

Neni 109/b Shtrengimi me 

ane te kanosjes ose dhunes 

per dhenien e pasurise           1   1     

Neni 109/c Zhdukja me force                     

Neni 110 Heqja e paligjshme 

e lirise 4 1 4 2   2 1 2 2   

Neni 111Rrembimi i 

avioneve, anijeve dhe 

mjeteve te tjera                     

Neni 112 Dhunimi i baneses                     

Totali 4 1 4 2 0 3 1 3 2 0 

VEPRA PENALE KUNDER 

MORALIT DHE 

DINJITETIT 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 113 Prostitucioni                     

Neni 114 Shfrytezimi i 

prostitucionit 12 1 4 1 2           

Neni 115 Mbajtja e lokaleve 

per prostitucion           4   1     

Neni 117 Pornografia 1                   

Neni 118 Dhunimi i varreve 3         3         

Neni 119 Fyerja                     

Neni 120 Shpifja                     

Neni 121 Nderhyrje te 

padrejta  ne jeten private 1                   

Neni 121/a Perndjekja 6 4 5 4   6 3 3 3 2 

Neni 122 Perhapja e 

sekreteve vetjake                     

Neni 123 Pengimi ose shkelja 

e fshehtesise se 

korrespondences                     

Totali 23 5 9 5 2 13 3 4 3 2 
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VEPRA PENALE KUNDER 

FEMIJEVE, MARTESES 

DHE FAMILJES 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 124 Braktisja e femijeve 

te mitur 5   4     6 1 3 1   

Neni 124/b Keqtrajtimi i te 

miturit 1 1 1 1 1 3 1 2 1   

Neni 125 Mosdhenia e 

mjeteve per jetese                     

Neni 126 Mosnjoftimi i 

ndryhshimit te vendbanimit                     

Neni 127 Marrja e padrejte e 

femijes                     

Neni 128 Nderrimi i femijeve                     

Neni 128/a Fshehja ose 

nderrimi me dashje I femijes                     

Neni 129 Shtytja e te miturve 

ne krim                     

Neni 130 Shtrengimi ose 

pengimi per te bashkejetuar 

ose per te zgjidhur martese                     

130/a Dhuna ne familje 75 56 76 61 51 102 78 128 87 55 

Totali 81 57 81 62 52 111 80 133 89 55 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VEPRA PENALE KUNDER 

LIRISE SE BESIMIT 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 131 Pengimi i 

veprimtarive te organizatave 

fetare                     

Neni 132 Shkaterrimi ose 
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demtimi i objekteve te kultit 

Neni 133 Pengimi i 

ceremonive fetare                     

Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

           

          

VJEDHJA E PASURISE 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 134 Vjedhja 447 36 45 44 30 542 50 64 60 31 

Neni 135 Vjedhja e kryer 

duke shperdoruar detyren 8 4 6 7 7 7 3 4 3 3 

Neni 136 Vjedhja e bankave 

dhe e arkave te kursim. 3 1 1 1             

Neni 137 Vjedhja e energjise 

elektrike ose impulseve 

telefonike 41 21 24 21 11 21 21 17 21 25 

Neni 137 /aVjedhja e rrjetit 

te komunikimeve elektronike                     

Neni 138 Vjedhja e veprave 

te artit e kultures 2 1 4 4 4           

Neni 139 Vjedhja me dhune 7 2 2 2 3 8 3 5 3 2 

Neni 140 Vjedhja me arme 1                   

Neni 141 Vjedhja  me pasoje 

vdekjen           1   3     

Neni 142 Sigurimi i mjeteve 

per vjedhje 1 1 1 1 1           

Totali 510 66 83 80 56 579 77 93 87 61 

           

           

MASHTRIMET 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 143 Mashtrimi 25 10 8 10 26 31 11 16 12 10 

Neni 143/a Skemat 
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mashtruese dhe piramidale 

Neni 143/a/1 Manipulimi i 

tregut                     

Neni 143/a/2 Perdorimi i 

paautorizuar dhe perhapja  e 

informacionit te privilegjuar                     

Neni 143/a/3 Manipulimi i 

cmimeve dhe perhaPja e 

informacionit te rreme                     

Neni 143/a/4  Paraqitja e te 

dhenave te rreme dhe 

shperndarja e paautorizuar e 

tyre                     

Neni 143/a/5 Regjistrimi i 

titujve ne burse ne menyre te 

paautorizuar                     

Neni 143/a/6 Fshehja e 

pronesise                     

Neni 143/a/7 Tregtimi i 

paligjshem i titujve                     

Neni 144 Mashtrimi ne 

subvencione           1         

Neni 144/a 2           2   9   

Neni 145 Mashtrimi ne 

sigurime 2 14 2 14 13   1   4 2 

Neni 146 Mashtrimi ne kredi                     

Neni 147 Mashtrimi per 

veprat e artit e te kultures                     

Neni 148 Botimi i vepres se 

tjetrit me emrin e vet                     

Neni 149 Riprodhimi pa te 

drejte i vepres se tjetrit                     

Neni 149/a Shkelja e te 

drejtave te pronesise 

industrial 1         2         

Neni 149/b Shkelja e te 

drejtave te topografise se 

qarkut te gjysmepercuesit                     

Totali 30 24 10 24 39 34 14 16 25 12 
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SHKATERRIMI I PRONES 

2017 2018 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd. 

Regj 

Nr. procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj. 

Nr. Pand. 

Per gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 150 Shkaterrimi i 

prones 33 4 7 5 7 49 2 9 2 2 

Neni 151 Shkaterrimi i 

prones me zjarr 57 2 4 2 1 39 4 3 4 2 

Neni 152 Shkaterrimi i 

prones me eksploziv 1         1         

Neni 153 Shkaterrimi i 

prones me permbytje 1                   

Neni 154 Shkaterrimi i 

prones me mjete te tjera 1                   

Neni 155  Shkaterrimi i 

rrugeve 1                   

Neni 156 Shkaterrimi i 

rrjetit elektrik 3   1   1 10 1 1 1 1 

Neni 157 Shkaterrimi i 

rrjetit te ujitjes           1         

Neni 158                     

Neni 159 Shkaterrimi i 

rrjetit te ujesjellesit 2 1 1 1     3     1 

Neni 160 Shkaterrimi i 

veprave kulturore                     

Neni 161 Shkaterrimi i 

prones nga pakujdesia 3           5       

Neni 162 Perplasja e mjeteve 

te transportit masiv                     

Totali 102 7 13 8 9 100 15 13 7 6 

           

           

VEPRA PENALE TE 

KRYERA NE SHOQERITE 

TREGTARE 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 163 Perpilimi i 

deklaratave te rreme                     

Neni 164 Shperdorimi i                     
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kompetencave 

Neni  165 Falsifikimi i 

nenshkrimeve                     

Neni 166 Emetimi i 

parregullt i aksioneve                     

Neni 167 Mbajtja e padrejte 

e dy cilesive                     

Neni 168 Dhenia e 

informacioneve te rreme                     

Neni 169 Zbulimi i sekreteve 

te shoqerise                     

Neni 170 Mosberja e 

shenimeve te detyrueshme                     

Neni 170/a  Punesimi i 

paligjshem 1   1     2 1 2 1   

Neni 170/b Konkurrenca e 

paligjshme nepermjet 

dhunes                     

Totali 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 

           

           

V.P. NE LIDHJE ME 

USHTRIMIN E 

VEPRIMTARIVE 

BANKARE E FINANCIARE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni  170/c                     

Neni  170/ç 2 1 2 1 2   1   1   

Totali 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 

           

           

KRIME NE FUSHEN E 

DOGANAVE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 171 Kontrabanda me 

mallra te ndaluar                     

Neni 172 Kontrabanda me 

mallra qe paguhet akcize 1   1               
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Neni 173 Kontrabanda me 

mallra te licencuar                     

Neni 174 Kontrabanda me 

mallra te tjera 10   11     3   1     

Neni 175 Kontrabanda nga 

punonjes qe lidhen me 

veprimtarine doganore                     

Neni 176 Kontrabanda e 

vlerave kulturore                     

Neni 177 Kontrabanda me 

mallra me regjim te 

ndermjetem                     

Neni 178 Tregtimi dhe 

transportimi i mallrave qe 

jane kontrabande 4 4 4 4 5 2 6 2 6 3 

Neni 179 Ruajtja apo 

depozitimi i mallrave 

kontrabande                     

Neni 179/a Mosdeklarimi ne 

kufi i te hollave dhe i sendeve 

me vlere                     

Totali 15 4 16 4 5 5 6 3 6 3 

           

    

VEPRA PENALE NE 

LIDHJE ME TAKSAT E 

TATIMET 

    

2017 2018 

Nr. 

Proecd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proecd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 180 Fshehja e te 

ardhurave 13 5 10 6 11 12 1 4 2 1 

180/a/1 Mosleshimi I kuponit 

tatomor 1 1 1 1   1 1   1 1 

Neni 181 Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve 3 2 3 4 3 4 2 1 4 5 

Neni 181/a Moskryerja e 

detyrave nga organet 

tatimore           3   1     

Neni 182 Ndryshimi ne 

aparatet matese                     

Neni 182/a 1 1 1 1           1 
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Totali 18 9 15 12 14 20 4 6 7 8 

           

 

FALSIFIKIMI I 

MONEDHAVE DHE 

LETRAVE ME VLERE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 183 Falsifikimi i 

monedhave 6 2 8 3 3 6 4 2 6 2 

Neni 184 Falsifikimi i letrave 

me vlere                     

Neni 185 Prodhimi i mjeteve 

per falsifikim                     

Totali 6 2 8 3 3 6 4 2 6 2 

           

FALSIFIKIMI I 

DOKUMENTEVE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 186 Falsifikimi i 

dokumenteve 39 4 6 7 14 48 10 9 18 6 

Neni 187 Falsifikimi i 

dokumenteve shkollore 3   1   1 4 3 2 3 1 

Neni 188 Falsifikimi i 

dokumenteve shendetesore                     

Neni 189 Falsifikimi i 

leternjoftimeve, i 

pasaportave ose i vizave 13 7 6 8 5 13 7 12 12 6 

Neni 190 Falsifikimi i vulave, 

i stampave ose i formulareve 26 17 22 18 8 3 1   2 3 

Neni 191 Falsifikimi i akteve 

te gjendjes civile               2   1 

Neni 192 Prodhimi i mjeteve 

per falsifikim te 

dokumenteve                     

Neni 192/a Zhdukja dhe 

vjedhja e dokumenteve           1 1 4 1   

Totali 81 28 35 33 28 69 22 29 36 17 
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VEPRA PENALE NE 

FUSHEN E 

FALIMENTIMIT 

2017 2018 

Nr. 

Proc. 

Regj 

Nr.  proc. 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proc. 

Regj 

Nr.  proc. 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 193  Falimentimi  i 

provokuar 

                    

Neni 194 Fshehja e gjendjes 

se falimentimit 

                    

Neni 195 Fshehja e pasuris 

pas falimentimit 

                    

Neni 196 Shkelja e 

detyrimeve 

                    

Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

    

 

 

 

 

      

ZHVILLIMI I PALEJUAR I 

LOJERAVE TE FATIT 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 197 Organizimi i 

llotarive te palejuara 6 2 7 5 20 5 2 2 2 4 

Neni 197/a Paracaktimi i 

rezult. Ne garat sportive                     

Neni 197/b Shtremberimi i 

konkurences ne garat 

sportive                     

Neni 198 Venia ne 

dispozicion e lokaleve per 

lojra te palejuara                     

Totali 6 2 7 5 20 5 2 2 2 4 

           

           

REGJIMI JURIDIK I 

TOKES 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
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Neni 199 Shperdorimi i tokes                     

Neni 199/a Ndertimi i 

paligjshem 49 23 40 23 17 37 12 25 22 17 

Neni 199/b                     

Neni 200 Pushtimi i tokes 10 2 8 2 8 17 5 6 5 2 

Totali 59 25 48 25 25 54 17 31 27 19 

           

           

VEPRA PENALE KUNDER 

MJEDISIT 2017 2018 

  

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 201 Ndotja e ajrit           2         

Neni 202 Transportimi i 

mbeturinave toksike                     

Neni 203 Ndotja e ujerave           2         

Neni 204 Peshkim i ndaluar                     

Neni 205 Prerja e paligjshme 

e pyjeve 4   2   6 3   1     

Neni 206 Prerja e drureve 

dekorativ dhe frutore                     

Neni 206/a Shkaterrimi me 

zjarr i pyjeve 3       3 2         

Neni 206/b Shkaterrimi nga 

pakujd. me zjarr i pyjeve                     

Neni 207 Shkelja e 

karantines se bimeve dhe 

kafsheve                     

Totali 7 0 2 0 9 9 0 1 0 0 

           

           

KREU V- VI 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
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Vepra Penale kunder 

Pavaresise e Rendit 

Kushtetues                     

Vepra Penale qe cenojne 

Marredheniet me Shtetet e 

tjera                     

Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

    

 

 

 

 

 

      

  

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 230 Vepra me qellime 

terroriste                     

Neni 230/a Financimi i 

terrorizmit                     

Neni 230/b Fshehja e fondeve 

dhe e pasurive te tjera, qe 

financojne terrorizmin                     

Neni 230/c Dhenia e 

informacioneve nga persona 

qe ushtrojne funksione 

publike ose ne ushtrim te 

detyres a profesionit                     

Neni 230/ç Kryerja e 

sherbimeve dhe veprimeve 

me persona te shpallur                     

Neni 231 Rekrutimi i 

personave per kryerjen e 

veprave me qellime terroriste 

ose te financimit te 

terrorizmit                     

Neni 232 Stervitja per 

kryerjen e veprave me 

qellime terrorise                     

Neni 232/a Nxitja, thirrja 

publike dhe propaganda per 

kryerjen e veprave me 
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qellime terroriste 

Neni 232/b Kanosja per 

kryerjen e veprave me 

qellime terroriste                     

Neni 233 Krijimi i turmave 

te armatosura                     

Neni 234 Prodhimi i armeve 

luftarake                     

Neni 234/a Organizata 

terroriste                     

Neni 234/b Banda e 

armatosur                     

Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

           

KRIMI I ORGANIZUAR 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 333 Organizata 

kriminale                     

Neni 333/a Grupi i 

strukturuar kriminal                     

Neni 334 Kryerja e veprave 

penale nga organizata 

kriminale dhe grupi i 

strukturuar kriminal                     

Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KRIME KUNDER 

AUTORITETIT TE 

SHTETIT 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 235 Kundershtimi i 

punonjesit qe kryen nje 

detyre shteterore ose nje 

sherbim publik 4 2 8 3 6 1 2 1 2 3 

Neni 236 Kundershtimi i 

punonjesit te policise se 

rendit publik 14 12 20 17 8 14 15 21 20 11 

Neni 237 Goditjet per shkak 

te detyres 8 5 9 7 3 5 4 7 5 5 
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Neni 238 Kanosja per shkak 

te detyres 2 1 2 1   3   3   1 

Neni 242 Mosbindja ndaj 

urdhrit te punonjesit te 

policise se  rendit publik 11 14 14 15 12 6 5 5 5 3 

Neni 243 Goditjet ndaj 

pjesetareve te familjes se 

personit qe kryen nje detyre 

shteterore                     

Neni 246 Pervetesimi i titullit 

apo i detyres shteterore 1 2   2 2           

Neni 246/a Ushtrimi i 

profesionit te ekspertit 

kontabel dhe i shoqerise 

audituese pa qene i 

regjistruar                     

Neni 247 Mbajtja pa te 

drejte e uniformes 1   1               

Totali 41 36 54 45 31 29 26 37 32 23 

           VEPRA PENALE KUNDER 

VEPRIMTARISE 

SHTETERORE TE 

KRYERA NGA 

PUNONJESIT 

SHTETERORE OSE NE 

SHERBIM PUBLIK 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 248 Shperdorim detyre 28 1 8 4 20 32 3 2 4 7 

Neni 248/a Dhenia ne 

kundershtim me ligjin e 

pensioneve ose e te 

ardhurave te tjera nga 

sigurimet shoqerore                     

Neni 249 Kryerja e 

funksionit pas dhenies fund 

te tij                     

Neni 70 KPU Shperdorim 

detyre                     

Neni 250 Kryerja e 

Veprimeve  arbitrare 6   3     6         

Neni 251 Mosmarrja e 

masave per te nderprere 

gjendjen e paligjshme                     

Neni 252 Mbajtja ne burg pa 

vendim                     
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Neni 253 Shkelja e barazise 

se shtetasve                     

Neni 254 Shkelja e 

paprekshmerise se baneses                     

Neni 255 Pengimi dhe 

shkelja e fshehtesise se 

korrenspondences                     

Neni 256 Shperdorim i 

kontributeve te dhena nga 

shteti                     

Neni 257 Perfitim i 

paligjshem i interesave                     

Neni 257/a Refuzimi per 

deklarimin, mosdeklarimin, 

fshehja ose deklarimi i rreme 

i pasurise           1 4 1 4 4 

Neni 258 Shkelja e barazize 

ne tendera apo ankande 

publike 2         1         

TOTALI 36 1 11 4 20 40 7 3 8 11 

           

           

VEPRA PENALE KUNDER 

RENDIT DHE SIGURISE 

PUBLIKE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 261 Pengimi ne 

ushtrimin e se drejtes per t’u 

shprehur, grumbulluar apo 

manifestuar                     

Neni 262 Organizimi dhe 

pjesemarrja ne grumbullime 

e manifestime te paligjshme 1   5     2   1     

Neni 263 Organizimi i 

grumbullimeve e 

manifestimeve te paligjshme 

me pjesemarrje te personave 

te armatosur                     

Neni 264 Detyrimi per te 

marre pjese ose jo ne greve                     

Neni 265 Nxitja e urrejtjes 

ose grindjeve ndermjet 

kombesive, racave dhe feve                     
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Neni 265/a[5] Pjesemarrja ne 

veprime luftarake ne nje shtet 

te huaj                     

Neni 265/b Organizimi per 

pjesemarrje ne veprime 

luftarake ne nje shtet te huaj                     

Neni 265/c Thirrja per 

pjesemarrje ne veprime 

luftarake te dhunshme ne nje 

shtet te huaj                     

Neni 266 Thirrja per urrejtje 

nacionale                     

Neni 267 Perhapja e 

informatave te rreme qe 

ngjallin panik                     

Neni 268 Poshterimi i 

Republikes dhe i simboleve 

te saj                     

Neni 269 Pengimi me dhune i 

veprimtarise se partive 

politike                     

Neni 270 Rebelimi i te 

burgosurve                     

Neni 271 Disinformimi i 

ekipeve te urgjences                     

Neni 272 Njoftimi i rreme ne 

organet e rendit 2 1 2 1 4 4   1     

Neni 273 Largimi nga vendi i 

aksidentit 8 6 7 6 5 7 4 4 4 4 

Neni 274 Prishja e qetesise 

publike 5 4 5 5 3 7 5 4 5 3 

Neni 275 Perdor. me 

keqdashje i thirrj. telefonike 20 5 7 5 3 38 1 5 1 2 

Neni 276 Perdorimi pa te 

drejte i emblemes se Kryqit 

te Kuq                     

Neni 277 Vetegjyqesia 9 7 6 7 13 14 4 4 5 5 

Neni 278 Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armeve 

luftarake dhe e municionit 11 5 8 5 9 25 10 15 11 3 

Neni 279 Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armeve te 

ftohta 4 2 6 2 2 10 6 7 6   

file:///C:/Users/adela.halilaj/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
file:///C:/Users/adela.halilaj/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
file:///C:/Users/adela.halilaj/Downloads/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/Desktop/3m4/tab%20e%20treguesve%202%20vjecar.xlsx%23Sheet1!A699
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Neni 280 Prodhimi dhe 

mbajtja pa leje e armeve te 

gjuetise dhe sportive 4   3   2 4 4 4 4 4 

Neni 281 Shkelja e rregullave 

mbi lendet helmuese                     

Neni 282 Shkelja e rregullave 

mbi lendet plasese, djegese 

dhe radioaktive                     

Neni 282/b Stervitja per 

prodhimin dhe perd. e 

paligjshem te armeve e lend. 

te tjera te rrezik.                     

Neni 283/b Krijimi i 

lehtesirave per marrjen dhe 

perd. e droges                     

Neni 284/b Ndihma ne zbuli. 

e krimeve (shfuqizuar)                     

Neni 284/ç Prodhimi, 

tregetimi dhe perdorimi i 

paligjshem i prekursoreve                     

Neni 285/a Pershtatja e 

lokalit per perdorim droge                     

Neni 285/b Hedhja ose 

braktisja e shiringave           1   2     

Neni 286 Nxitja per 

perdorimin e droges                     

Neni 286/a Perdorimi i 

paligjshem i teknologjise se 

larte                     

Neni 288 Prodhimi dhe shitja 

e ushqimeve dhe e lendeve te 

tjera te rrezikshme per 

shendetin                     

Neni 288/a Prodhimi i 

kunderligjshem i artikujve 

dhe mallrave industr. dhe 

ushqimore           1         

Neni 289 Shkelja e rregullave 

te mbrojtjes ne pune 2   3     5 2   3   

Neni 290  Shkelja e 

rregullave te qarkullimit 

rrugor 51 17 47 17 13 54 21 42 21 16 

Neni 291Drejtimi i 

automjeteve ne menyre te 

119 119 121 119 128 103 112 111 114 82 



 

Shkurt 2019 Page 60 

Prokuroria Fier.                                     Raporti vjetor.      2018 

parregullt 

Neni 292 Shkelja e disiplines 

se punes ne transport                     

Neni 293 Pengimi i 

qarkullimit te mjeteve te 

transportit   1   4           4 

Neni  293/d Shitja e 

paautorizuar e kartave SIM                     

Totali 236 167 220 171 182 275 169 200 174 123 

           

PASTRIMI I PARAVE 

2017 2018 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Proced 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 287 Produktet e vepres 

penale ose veprimtarise 

kriminale 44 1 5 1 2 34 3 3 6 1 

Neni 287/a Llogari anonime                     

Neni 287/b Pervetesimi i 

parave ose mallrave qe 

rrjedhin nga vepra penale 

ose veprimtaria kriminale 2 1 5 3 2 2   2 1 3 

Totali 46 2 10 4 4 36 3 5 7 4 

           

VEPRA PENALE KUNDER 

SEKRETIT DHE KUFIJVE 

SHTETERORE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 294 Tregimi i sekretit 

shteteror nga personi qe i 

është besuar       1           1 

Neni 295 Tregimi i sekretit 

shteteror nga shtetasit                     

Neni 295/a Zbulimi i akteve 

ose te dhenave sekrete                     

Neni 296 Humbja e 

dokumenteve sekrete                     

Neni 297 Kalimi i paligjshem 

i kufirit shteteror           2 2 12 2   
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Neni 298 Ndihma per kalim 

te paligjshem te kufirit           8   12     

Neni 299 Shkelja e rregullave 

mbi fluturimet                     

Totali 0 0 0 1 0 10 2 24 2 1 

VEPRA PENALE KUNDER 

DREJTESISE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 300 Moskallzimi i 

krimit 2   12 9 14 1 1 7 5 2 

Neni 301 Veprime qe 

pengojne zbulimin e se 

vertetes 1 1 3 1             

Neni 302 Perkrahja e autorit 

te krimit                     

Neni 303 Fshehja ose 

asgjesimi i kufomes                     

Neni 304 Detyrimi per te 

kallzuar proven                     

Neni 305 Kallzimi i rreme 4 5 5 6 4 12 9 9 9 5 

Neni 305/a Deklaratat e 

rreme perpara prokurorit                     

Neni 305/b Deklaratat e 

rreme perpara of.pol.gjyq. 1 1 1 1 1 1 1 3 2   

Neni 306 Deshmia e rreme         6 1 1 1 1   

Neni 307 Refuzimi per te 

deshmuar                     

Neni 308 Perkthimi i rreme                     

Neni 309 Ekspertimi i rreme 1         5         

Neni 310 Mosparaqitja e 

deshmitarit, ekspertit apo 

perkthyesit                     

Neni 311 Kanosja per te mos 

kallezuar 2 1 2 1 1           
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Neni 312/a Kanosja per 

deklarime a deshmi, 

ekspertim ose perkthim te 

rreme           1         

Neni 313 Fillimi i paligjshem 

i ndjekjes penale                     

Neni 313/a Zhdukja ose 

humbja e fashikullit                     

Neni 313/b Ndalimi i dhenies 

dhe i shpalljes se te dhenave 

ne kundershtim me ligjin                     

Neni 314 Perdorimi i dhunes 

gjate hetimeve                     

Neni 316 Kundershtimi dhe 

goditja e gjyqtarit 1         1 2 1 2 2 

Neni 317 Kanosja e gjyqtarit 3 1 1 1 1           

Neni 318 Fyerja e gjyqtarit 3   1   1 3   3     

Neni 320 Pengime per 

ekzekutimin e e vendimeve te 

gjykates 4 1 3 1   18 4 6 4 3 

Neni 320/a Mosekzekutimi 

pa shkaqe te perligjura i 

vendimit te gjykates 2   1     2         

Neni 321 Veprime ne 

kundershtim me vendimin e 

gjykates 12 4 12 4 4 14 9 13 9 3 

Neni 322 Prishja e vulave 

dhe shenjave                     

Neni 323 Largimi i te 

burgosurit nga vendi i 

qendrimit 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 

Neni 324 Dhenia ndihme nje 

te burgosuri per largim                     

Neni 324/a Futja ose mbajtja 

e sendeve te ndaluara ne 

IEVB 20 9 9 10 10 46 25 32 26 16 

Totali 59 24 52 35 43 106 54 76 60 34 

           

           
VEPRAT PENALE PER 

ZGJEDHJET E LIRA 2017 2018 
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Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 325 Pengimi i 

subjekteve  zgjedhjore                     

Neni 326 Falsifikmi i 

dokumenteve dhe rezultateve 

te zgjedhjeve                     

Neni 326/a Demtimi me 

dashje I materialit zgjedhor 1                   

Neni 327  Shkelja e 

fshehtesise se votimit                     

Neni 327/a Votimi me shume 

se nje here ose pa u 

identifikuar                     

Neni 328/a Detyrimi per 

pjesemarrje ne veprimtari 

politike                     

Neni 329 Kanosja apo 

dhunimi ndaj pjesemarresve 

ne zgjedhje                     

Neni 330 Pengimi i zgjedhesit                     

Neni 330/a Braktisja e 

detyres nga anetaret e 

komisioneve te zgjedhjeve                     

Neni 331 Shkelja e te drejtes 

se zgjedhjes                     

Neni 332 Shperdorimi i 

autoritetit ushtarak                     

Totali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

 

 

 

 

 

           

VEPRA PENALE KUNDER  

KORRUPSIONIT 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 
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Neni 124/a Kerkimi ose 

marrja e shperblimeve per 

procedurat e biresimit                     

Neni 164/a Korrupsion aktiv 

ne sektorin privat                     

Neni 164/b  Korrupsion pasiv 

ne sektorin privat                     

Neni 244 Korrupsion aktiv i 

personave qe ushtrojne 

funksione publike 5 5 5 5 5     4 6 1 

Neni 244/a Korrupsioni aktiv 

i nepunesve te huaj publike                     

Neni 245 Korrupsion aktiv i 

funksionareve te larte 

shteterore ose te zgjedhurve 

vendore     2               

Neni 245/1 Ushtrimi i 

ndikimit te paligjshem ndaj 

personave qe ushtrojne 

funksione publike 1   1     1 4 2 5 1 

Neni 259 Korrupsion pasiv i 

personave me funksione 

publike 8 1 3 1 1 4 2 3 3 1 

Neni 259/a Korrupsioni pasiv 

i nepunesve te huaj publike                     

Neni 260 Korrupsion pasiv i 

funksionareve te larte 

shteterore ose i te zgjedhurve 

vendore                     

Neni 312 Korrupsioni aktiv i 

deshmitarit,ekspertit ose 

perkthyesit                     

Neni 319 Korrupsion aktiv i 

gjyqtarit, prokurorit dhe i 

funksionareve te tjere te 

drejtesise                     

Neni 319/a Korrupsioni aktiv 

i gjyqtarit ose i zyrtarit te 

gjykatave nderkombetare                     

Neni 319/b Korrupsioni aktiv 

i arbitrit vendas dhe te huaj                     

Neni 319/c Korrupsioni aktiv 

i anetareve te jurive 

gjyqesore te huaja                     
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Neni 319/ç Korrupsion pasiv 

i gjyqtareve, prokuroreve 

dhe funksionareve te tjere te 

organeve te drejtesise                     

Neni 319/d Korrupsioni pasiv 

i gjyqtarit ose i zyrtarit te 

gjykatave nderkombetare                     

Neni 319/dh Korrupsioni 

pasiv i arbitrit vendas dhe te 

huaj                     

Neni 319/e Korrupsioni pasiv 

i anetareve te jurive 

gjyqesore te huaja                     

Neni 328 Dhenia e 

shperblimeve dhe e 

premtimeve 1                   

Totali 15 6 11 6 6 5 6 9 14 3 

KRIMI KIBERNETIK 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 74/a Shperndarja 

kompjuterike e materialeve 

komp. pro genocitit ose 

krimeve kunder njerezimit                     

Neni 84/a Kanosja me motive 

racizmi dhe ksenofobie 

nepermjet sistemit 

kompjuterik                     

Neni 119/a Shperndarja e 

materialeve raciste ose 

ksenofobie nepermjet 

sistemit kompjuterik                     

Neni 119/b Fyerja me  motive 

racizmi ose ksenofobie 

nepermjet sist. kompj.                     

Neni 143/b Mashtrimi 

kompjuterik 4         1         

Neni 186/a Falsifikimi 

kompjuterik                     

Neni 192/b Hyrja e 

paautorizuar kompjuterik 1         1         
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Neni 293/a Pergjimi i 

paligjshem i te dhenave 

kompjuterik                     

Neni 293/b Nderhyrja ne te 

dhenat kompjuterike 4         3         

Neni 293/c Nderhyrja ne 

sistemet kompjuterike                     

Neni 293/ç Keqperdorimi  i 

pajisjeve                     

Totali 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

    

 

 

 

      
          

TRAFIKIMI 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  procd 

per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 110/a Trafikim i 

Personave           1         

Neni 128/b Trafikimi i te 

miturve                     

Neni 138/a Trafikimi i 

veprave te artit dhe kultures                     

Neni 141/a Trafikimi i 

mjeteve motorike 16   1     12   1     

Neni 278/a Trafikimi i 

armeve dhe i municionit                     

Neni 282/a Trafikimi i 

lendeve plasese, djegese, 

helmuese dhe radioaktive                     

Neni 283/a Trafikimi i 

narkotikeve           1         

Totali 16 0 0 0 0 14 0 1 0 0 

PRODHIMI DHE 

KULTIVIMI I 

NARKOTIKEVE 

2017 2018 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Nr. 

Procd 

Regj 

Nr.  

proced per 

gjykim 

Nr. i 

pand. 

Regj 

Nr. Pand 

per  gjykim 

Nr. 

Pand 

denuar 

Neni 283 Prodhimi dhe shitja 

62 39 58 47 41 85 26 86 29 12 
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e narkotikeve 

Neni 284 Kultivimi i bimeve 

narkotike 11 11 7 11 11 19 7 10 7 3 

Neni 284/a Organizimi dhe  

drejtimi i organizatave 

kriminale                     

Neni 284/c Prodhimi dhe 

fabrikimi i lendeve narkotike 

dhe psikotrope                     

Neni 285 Mbajtja, prodhimi 

dhe transportimi i 

sustancave kimike                   

 Totali 73 50 65 58 52 104 33 96 36 15 

 

 

IV. ANALIZA E TREGUESVE TE EFEKTIVITETIT TE PUNES SE PROKURORISE. 

 

 TREGUESI I EFEKTIVITETIT NE GJYKIMIN DHE NE DENIMIN E TE 

PANDEHURVE. 

Ne lidhje me çështjet penale te derguara per gjykim gjate vitit 2018, ka perfunduar gjykimi per 

387 procedime penale, me 432 te pandehur, prej te cileve 66 persona te arrestuar, ndersa per 2 

procedime penale  me 7 te pandehur jane kthyer aktet ne prokurori.Jane terhequr aktet ne gjykim 

per 2 procedime penale, me 7 te pandehur. 

Per fazen e gjykimit i është kushtuar rendesi sigurimit te provave te mjaftueshme per te vertetuar 

fajesine e te pandehurve, si dhe diferencimit te llojit e mases se denimit, ne varesi te vepres 

penale te kryer. Per veprat penale me rrezikshmeri te theksuar shoqerore si ato kunder jetes se 

personit, vjedhjet e cilesuara, veprat penale te mbajtjes apo shitjes se substancave narkotike, 

dhunes ne familje etj, kerkesat per llojin dhe masen e denimit kane qene te larta.  

 

 TE DHENA PER GJYKIMET E POSAÇME. 

 Per 316 procedime penale gjykimi është zhvilluar me proceduren e gjykimit te shkurtuar,  

me 344 te pandehur. 

 Per 56 procedime penale gjykimi është zhvilluar me proceduren e gjykimit te zakonshem, 

me 73 te pandehur             

 Per 15 procedime penale është operuar me proceduren e gjykimit te drejtperdrejte, me 15 

te pandehur. 

 

Grafiku i meposhtem tregon ne % gjykimet e posaçme 
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 TE DHENA MBI LLOJET DHE MASAT E DENIMEVE. 

 Kete vit vihet re shtimi i numrit te pafajesive te dhena nga Gjykata, ku gjithsej jane dhene 

17 pafajesi. 

 Ne numrin e pafajesive,  per 9-te prej tyre e zene pafajesite per veprat penale te perfshira 

ne Kreun e VIII -te, per 5-se vepra penale ne Kreun e III -te dhe per 3 vepra penale ne 

Kreun e II-te. Ne te gjitha rastet është ushtruar apel nga prokuroret. 

 Gjate vitit 2018 prokuroret kane apeluar vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare ne 37 

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

masat e denimit te gjykuara si te papershtatshme nga prokurori dhe ne 37 raste është bere 

apel kundershtues. 

 Mbarten ne gjykim per vitin ne vazhdim 600 procedime penale, me 793te pandehur. 

 

Grafiku i meposhtem jep nje pasqyre te llojeve dhe masave te denimeve te kerkuara nga 

Prokurori dhe te llojeve dhe masave te denimeve te dhena nga Gjykata 

 

82% 

14% 

4% 

GJYKIMET E POSAÇME 

gjykim i shkurtuar gjykim i zakonshem gjykim i drejtperdrejte
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 TENDENCA E KRIMINALITETIT SIPAS MOSHES, VENDBANIMIT, ARSIMIT 

DHE SEKSIT. 

Ne procedimet penale te hetuara gjate vitit 2018jane hetuar dhe marre te pandehur 1227 persona. 

Persa i perket te pandehurve, gjate vitit 2018, jane marre te pandehur 690 persona, nder te cilet 

639 meshkuj dhe 51 femra. 

Ne lidhje me personat e mitur nen hetim, si te pandehur, nga ana e prokuroreve te Seksionit per 

te Miturit ne Prokurorine Fier jane marre Gjithesej 10 pesona, nga keta 8 meshkuj te mitur dhe 2 

femra te mitura.  

Gjykatae Shkalles se Pare Fier per keto procedime penale me te mitur ka shpallur 

moskompetencen dhe dergimin e akteve ne gjykaten kompetente, ate te Vlores, Gjykate kjo e 

fundit e cila ka seksion per te miturit. 

Nga 690 te pandehur jane me arsim 9 vjeçar, 335 persona,  me arsim te mesem 318 persona  dhe 

me arsim te larte 37 persona. Nga personat e marre te pandehur 336persona  jane banore te 

fshatit dhe 354 persona banore te qytetit. Nga te pandehurit 57 persona kane qene te denuar me 

pare, 5 persona perserites dhe 628 persona te padenuar me pare. 
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V. TE DHENA LIDHUR ME MARREDHENIET JURIDIKSIONALE ME 

AUTORITETET E HUAJA: 

 

Persa i perket  marredhenieve juridiksionale me autoritetet e huaja, per vitin 2018 te dhenat  

paraqiten sa vijon: 

 Jane bere 4 kerkesa per ekstradim per jashte shtetit dhe jane dhene 3 vendime per 

ekstradim(Kr.VIII   V.P K/Autorit.Shtetit) . 

 Jane ekstraduar nga jashte 5persona (nga te cilet 1 person Kr.VIII   V.P K/Autorit.Shtetit 

dhe 1 Kr.III   V.P K/Pasurise dhe Ekonomise dhe 3 Kr.I V.P.K/Personit). 

 Leterporosi nga jashte shtetit kane mberritur ne total 51 kerkesa, nga te cilat 51 

disponime per pranim. 

 Leterporosi per jashte shtetit jane nisur ne total 71 kerkesa nga prokurori, dhe per te 71 

kerkesat ka patur disponime per pranim. 

Njohje vendimi penal te huaj  ne total 3 kerkesa -  është dhene 1 vendim nga Gjykata  per 

njohje vendimi penal te huaj; per 1  kerkese per njohje e vendimit penal te huaj  është 

hequr dore nga autoritetet perkatese; ndersa 1 kerkese per njohje vendimi është akoma ne 

shqytim. 

 Është marre vendim per tetransferuar 2 procedime penale ku ne shtetin Italian 1 procedim 

penal, per vepren penale te parashikuar nga neni 141/a i K.Penal dhe 1 procedim per 

vepren penale te parashikuar nga neni 293/b dhe 143/b ne shtetin Suedez. 

 Është transferuar nga shteti Slloven nje procedim penal per vepren penale te parashikuar 

nga neni 186 i K.Penal. 

 Ne vitin 2018 është miratuar transferimi i njete denuari me shtetesi islandeze per ne 

Islande. 

 Jane shpallur ne kerkim nderkombetar 16 persona dhe jane hequr nga kerkimi 

nderkombetar 6 persona. 

 

 

VI. TE DHENA PER NGARKESEN E PUNES SE PROKUROREVE DHE 

OFICEREVETE POLICISE GJYQESORE 

 

 

Ngarkesa ne pune e prokuroreve persa i perket ceshjeve penale ne hetim dhe menyren e 

perfundimit te tyre per vitin 2018,  ( 494 mosfillime dhe 2508 procedime penale) paraqiten si me 

poshte ne tabelen e detajuar (prokurori/mosfillime/procedime ne hetim ne vitin 2018, ku bejne 

pjese te regjistruara ne vitin 2018, te mbartura, te rifilluara/shfuqizuara etj, dhe menyra e 

perfundimit pushuar/pezulluar/transferuar/derguar gjyqit/procedime te bashkuara me procedime 

te tjera dhe procedimet e mbartura ne hetim per vitin 2019). 
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E.HYKA 16 91 4 4 0 15 15 3 11 54 

A.POGACE 15 142 7 42 8 0 8 2 20 63 

A.CAKAJ 41 168 4 38 4 31 35 6 27 58 

A.BARJAMAJ 20 171 6 14 3 43 46 4 44 57 

C.SINO 38 238 7 76 12 26 38 5 67 45 

D.TAFILI 41 252 3 80 21 31 52 4 54 59 

E.HOXHAJ 55 213 5 50 2 45 47 8 41 62 

E.SHEHU 41 142 4 19 1 45 46 4 23 46 

E.REOVICA 67 318 3 123 22 34 56 1 64 71 

G.MANE 14 101 5 13 2 22 24 6 25 28 

H.AJASLLARI 33 195 5 36 7 32 39 4 53 58 

S.BELULI 28 88 6 25 5 10 15 3 39 0 

P.VUKAJ 42 219 3 100 13 14 27 5 47 37 

P.VUKAJ+D.TAFIL

I 0  1 0  0  0  1 1 0  0  0 

V.SHKURTA 43 169 3 44 15 19 34 7 52 29 

TOTAL 494 2508 65 664 115 368 483 62 567 667 
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Grafiku i meposhtem tregon ne % ngarkesen e prokuroreve per vitin 2018. 
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Grafiku i meposhtem tregon ne % procedimet e mbartura ne vitin 2019, per çdo prokuror. 
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Gjate vitit 2018, treguesit e pergjithshem te volumit te punes se kryer nga Oficeret e Policise 

Gjyqesore, paraqiten si me poshte : 

O.p.gj. Alfred Stojku-- 61çështje penale dhe shqyrtim kerkesash te qytetareve. 

O.p.gj. Alket Lala --70 çështje penale. 

O.p.gj. Aurel Zotaj--77 çështje penale. 

O.p.gj. Dritan Ibro--95çështje penale. 

O.p.gj. Fotion Malaj--95 çështje penale. 

O.p.gj. Mirzan Veli--100 çështje penale. 

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

 

 
 

 

VII. INFORMACION MBI ADMINISTRIMIN E PROKURORISE 

 

-Personeli administrativ i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier ka kryer me 

korrektese detyren e vet, duke qene nje mbështëtje e rendesishme per prokuroret dhe oficeret e 

policise gjyqesore ne perballimin e kesaj  ngarkese ne pune dhe krijimin e raporteve korrekte me 

qytetaret, te cileve u ofrohen sherbime administrative nga ana jone. 

-Persa i perket marredhenieve me median dhe publikun ato jane bere duke zbatuar Kushtetuten e 

Republikes se Shqiperise, Kodin te Procedures Penale, Kodin Penal, Ligjin per Organizimin dhe 

Funksionimin e Prokurorise,  Udhezimeve te Prokurorit te Pergjithshem, Ligjin per Mbrojtjen e 

te Dhenave Personale, Ligjin per te Drejten e Informimit, etj.Ne Prokurorine Fier është caktuar 

nje prokuror per maredheniet me median si dhe nje punonjes qe koordinon ne dhenien e 

informacionit qe nuk perben sekret hetimor. 

-Persa i perket zyres se regjistrit kerkohet nje bashkepunim dhe nje bashkerendim me i mire i 

punes nga ana e prokuroreve me kete zyre.  

-Per sistemin CAMS  shprehim si gjithmone rezervat tona, pasi ky system nuk po funksionon 

prej nje kohe te gjate, duke bere ne kete menyre mosrealizimin e hedhjes ne short elektronik te 

kallezimeve penale. Gjithashtu është konstatuar qeky sistem gjate shortimit, nuk ben nje 

shperndarje te barabarte te çështjeve penale per prokuroret e çdo seksioni, dhe është dashur 
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nderhyrja duke hequr nga shortimi per nje kohe caktuar te prokuroreve qe rezultonin me nje 

ngarkese me te madhe. 

Persa i perket shortit manual te kallezimeve penale, per te qene sa me transparent ky short është 

zhvilluar ne zyren e drejtuesit dhe ne mungese ne ate te zevendesdrejtuesit, duke informuar dhe 

siguruar pjesemarrjen e te gjithe prokuroreve ne oren e zhvillimit te shortit. Materialet kallezuese 

shortohen me ane te numrit te kallezimit te marre nga zyra e regjistrit dhe te gjithe pjesemarresit 

ne short nuk kane asnje informacion ne lidhje me permbajtjen, vepren penale te materialeve qe 

shortohen. 

Prokuroret qe per arsye objektive nuk mund te jene te pranishem ne short, autorizojne verbalisht 

nje prokuror tjeter, i cili terheq ne emer te tij. 

Nje sistem shortimi elektronik, i cili ben nje shperndarje te barabarte te çështjeve penale, është 

tashme nje domosdoshmeri. 

-Buxheti financiar i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier është  administruar me 

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

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

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

Nisur nga  të dhënat e  12 - mujorit të vitit 2018,  mbi përdorimin e  fondeve  buxhetore  rezulton 

sa më  poshtë vijon: 

SHPENZIMET KORENTE  

Totali  Shpenzime personeli 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

43 480                               43 422.6                                                           99.14 % 

 

 Artikulli  600 “Paga dhe shperblime” 
 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

37800                              37 791                                                                  99.97%  

 

 Artikulli  601 “Sigurime  shoqerore” 
 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

5 680                                 5 631                                                                 99.14% % 
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Numri  i punonjesve  

 PLANI                            FAKTI                                                              

35                                  34 

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

punonjesve,punonjes  raport  nga sigurimet , (1 oficere i policise Gjyqesore, 1 Prokuror ). 

Artikulli  602 “Mallra dhe sherbime” 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

12 700                                  12 696                                                                99.97% 

 

Realizimi  ne masen  99.97 %  i planit  është si pasoje  e likujdimit te detyrimeve  te 

prapambeturave  te vitit 2018  si dhe te sherbimeve  baze  si energjia,sherbimi postar, sherbimi 

telefonik kabllor, celular,Dieta, akte  ekspertimi,Sherbime te sigurimit dhe te ruajtjes se  godines, 

akte  ekspertimi te periudhes Janar – Nentor  2018. 

Fatura te palikujduara  te kesaj periudhe jane  kryesisht  faturat e muajit   Dhjetor 2018te 

sherbimeve  baze,( posta,ujesjelles kanalizime,energjia elektrike,albtelecom vodafon ) faturat e te 

cilave kane mberitur ne institucion ne  datat e fundit te muajit  dhjetor   ose ne ditet  ne vazhdim,  

si dhe  aktet e ekspertimit (kryesisht : akte ekspertimit kontabel,teknik, autoteknik,avokat,  

perkthyes, fatura te institutit te mjeksise ligjore,   te mberritura ne zyren e finances deri me dt 

15/01/2019) 

 Artikulli  231 “Investime ” 

 

PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

350                                    205.6                                                                          58.70% 

 “Blerje  orendi  zyre”  (Rafte  arshive  ) 
PLANI                            FAKTI                                                               % REALIZIMI 

250                                    113.76                                                                45.5% 

 “Blerje materiale te tjera  teknike” (Fixe  zjarri  )  
 

 PLANI                            FAKTI                                                             % REALIZIMI 

100                                    91.8                                                                    91.8% 
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Te ardhurat (fotokopje, shpenzime proceduriale, takse pulle etj)  qe Prokuroria prane Gjykates se 

Shkalles se Pare Fier per vitin 2018  ka derdhur ne buxhetin e shtetit jane 228.130 leke. 

 

VIII. DREJTIMET DHE PERPARESITE NE LUFTEN KUNDER KRIMINALITETIT 

PER VITIN 2019 DHE REKOMANDIME. 

 

Duke u bazuar ne sa u parashtrua me lart, veme ne dukje se kete vit nuk kemi patur rritje  te 

numrit te procedimeve penale te mbartura ne raport me vitin e kaluar, kjo pasi edhe pse ne 

perqindje duket sikur ka rritje, ne fakt numri i procedimeve penale te hetuara per vitin 2018 ka 

qene me i larte. Nje pjese e konsiderueshme e ketyre procedimeve penale kane perfunduar ne 

muajin janar te vitit 2019.  

 

Duke iu permbajtur ndryshimeve ligjore te bera ne kuader te reformes ne drejtesi gjate vitit 2018 

është permbushur synimi per forcimin dhe garantimin e pavaresise se brendshme te prokurorit 

per hetimin dhe ndjekjen penale, por cmojme se kjo pavaresi e prokurorit, nga secili 

prokurorduhet vleresuar apo pare ne kornizen e ligjshmerise se veprimtarise se tij dhe 

detyrueshmerise per ushtrimin e ndjekjes penale, si dhe te rritjes se rolit aktiv te prokurorit ne 

hetimet paraprake.  

Permiresimi i treguesve te veprimtarise se prokurorise tone ka qene dhe do te jete nje nder 

prioritetet e drejtuesit te prokurorise dhe çdo prokurori, duke marre nje sere masash qe kane te 

bejne me : 

- Kryerjen e hetimeve te shpejta dhe permiresimine cilesise se hetimeve; 

Rritjen profesionale dhe forcimin e integritetit te prokuroreve dhe oficereve te policise 

gjyqesore; 

- Zbatimin e kuadrit te ri ligjor ne funksion te garantimit te procesit te rregullt ligjor per 

viktimat e vepres penale; 

- Angazhimin me te madh te prokuroreve ne kontrollin e shpështë te kryerjes se veprimeve 

hetimore te deleguara; 

- Forcim i bashkepunimit me policine e shtetit, si me agjensite e tjera ligjzbatuese, kryerjen 

e takimeve ne vijimesi me strukturat e policise gjyqesore, per ti motivuar dhe kontrolluar 

ato ne permbushjen e detyrimit procedural qe lidhet me afatin e hetimit; 

- Perdorimineinstituteve te reja proceduriale si urdheri penal, gjykimi me marreveshje, 

gjykimi i drejtperdrejte. 

 

Procedimet penale me autore konkrete dhe me prova te mjaftueshme, kane qene prioritet i punes 

se Prokurorise Fier gjate vitit 2018. Prokuroret kane treguar kujdes ne respektimin e afateve 
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hetimore,ku per ato procedime ne te cilat ka patur nje baze te mjaftueshme te dhenash hetimore 

paraprake dhe me te pandehur te arrestuar, autoret te dergoheshin para gjykates brenda afatit 3 

mujor. 

Është treguar vemendja e duhur qe per veprat penale me rrezikshmeri te theksuar shoqerore, si 

ato kunder jetes se personit, korrupsionit, ato kunder pasurise, ne fushen e mbajtjes dhe trafikimit 

te narkotikeve, mbajtjes apo perdorimit te armeve te zjarrit ( sidomos ne ambiente publike), 

aksidenteve automobilistike me pasoja te renda per jeten apo shendetin e personave, dhunes ne 

familje, etj, hetimet ndaj autoreve te derguar per gjykim te kryheshin ne gjendje arresti. Sikurse u 

permend edhe me siper, arrestimi i personave është kerkuar vetem ne ato raste kur çdo mase 

tjeter ka rezultuar e papershtatshme. Lidhur me masat e sigurimit te kerkuara per keto vepra, 

pothuajse ne te gjitha rastet edhe gjykata i ka miratuar kerkesat e prokurorit per caktimin e 

masave te sigurimit. Edhe ne ato rast kur gjykata ka vendosur ndryshe nga ana jone është 

ushtruar ankim. 

 

 DREJTIMET DHE  PËRPARËSITË E PROKURORISË FIER PËR VITIN 2019. 

 

Per te ardhmen, vitin 2019, drejtimet dhe prioritetet tona kryesore do te jene : 

1.Si për çdo vit prioritet mbetet që të punohet për të përfunduar brenda një kohe të arsyeshme, sa 

më të shpejtë të mundshme, të çështjeve penale të mbartura në hetim apo gjykim nga viti 2018. 

2.Hetim i shpejtë dhe përmirësim i cilësisë së hetimeve të kryera me qëllim rritjen e numrit të 

personave të dërguar për gjykim dhe të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë. 

3.Përdorimin në një numër më të madh procesesh penale tëinstitutive te reja proceduriale si 

urdhëri penal, marrëveshja e fajësisë, gjykimi i drejtpërdrejtë, qëdo tëshërbejnë për përshpejtimin 

e procesit penal dhe zgjidhjen përfundimtare të çështjes penale, por edhe për uljen e ngarkesës në 

punë të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. 

4.Përditësimi, njohje praktikave të reja dhe zbatimi i drejtë i ndryshimeve ligjore, që lidhen me 

procesin penal, kualifikimi  i prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore në funksion të 

njohjes dhe zbatimit të këtij legjislacioni. 

5.Trajnime të Prokurorëve dhe Oficerëve të Policisë Gjyqësore, me qëllim zbatimin e kuadrit të 

ri ligjor, legjislacionit penal dhe procedurial penal të ndryshuar dhe ligjeve të tjera, të reja apo të 

ndryshuara, në kuadër të Reformës në Drejtësi . 

6.Ndermarrje e  masave  për forcimin e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak, në funksion 

të shtimit  të rasteve të hetimeve të fillluara kryesisht nga vetë organi i prokurorisë. Rritje e 

hetimeve proaktive dhe shtim i rasteve të aplikimit të teknikave speciale  të hetimit. 
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7.Rritje e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës 

penale dhe të veprimtarisë kriminale” me qëllim rritjen e numrit të personave të dërguar për 

gjykim për kryerjen e kësaj vepre penale dhe të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë. 

8.Zbatim efektiv i parashikimeve ligjore te ligjit nr.10192, date 03.12.2009 ‘Per parandalimin 

dhe goditjen e krimit te organizuar dhe trafikimit nepermjet masave parandaluese kunder 

pasurise”. 

9.Respektimi i standarteve etike dhe profesionale, me qëllim forcimin e integritetit të 

prokurorëve. 

10.Forcim i bashkëpunimit me policinë e shtetit, policinë  gjyqësore dhe agjensitë e tjera 

ligjzbatuese, me qëllim shkëmbimin e informacionit në kohë, kryerjen e analizave dhe 

vlerësimeve të përbashkëta, me qëllim rritjen e efektivitetit të hetimeve, duke cuar në një hetim 

të specializuar, të shpejtë dhe të gjithanshëm. 

11.Rritja e hetimeve financiare.Rritje e numrit të procedimeve penale ku në përgjegjësi penale 

krahas personit fizik merret edhe personi  juridik. 

12.Respektimi i parimeve të procedimit të drejtë, të barabartë e të rregullt ligjor, në mbrojtje të 

drejtave, interesave dhe lirive të ligjshme të viktimave dhe dëshmitarëve, ashtu dhe të dyshuarve, 

personave nën hetim, pandehurve dhe të dënuarve. 

 

Duke ju falenderuar! 

                                                                                         DREJTUESI I PROKURORISE 

                                                                                            Fatmir LUSHI 

 

 

 


