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  Të nderuar  pjesëmarrës 

 

Nëpërmjet këtij materiali,Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Pukë, ju paraqet treguesit e përgjithshëm të veprimtarisë së saj, realizuar gjatë 

vitit 2017, në ushtrimin e ndjekjes penale, në hetimin e çështjeve penale, 

përfaqësimin e akuzës para gjykatës, në fazën e ekzekutimit të vendimeve 

penale, si dhe ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave të tjera të 

parashikuara në ligj nga prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore.   

 Në një vlerësim paraprak, duke marrë në konsideratë të dhënat që do të 

analizojmë në mënyrë të detajuar në vijim të këtij materiali, elementi i parë që 

evidentohet është se përgjatë vitit 2017, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pukë, ka përballuar një ngarkesë më të ulët pune krahasuar kjo me 

vitet e mëparshme.  

           Puna ne Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pukë, gjatë vitit 2017, ka synuar 

ne realizimin e detyrave të saj Kushtetuese e ligjore në ushtrimin e 

funksioneve te ndjekjes penale në hetim, ne ngritjen dhe perfaqësimin e 

akuzes ne gjykate, ne ekzekutimin e vendimeve gjyqesore, si dhe detyra te 

tjera te parashikuara me ligj.  
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 Në vitin 2017, Prokuroria e Rrethit Gjyqësore Pukë ka hyrë me 51 

procedime penale të mbartura në hetim nga viti 2016, me 2 persona nen hetim, 

me 9 te pandehur, nder te cilet 3 me mase sigurimi “arrest ne burg”. 

 Duke parë dhe analizuar gjendjen e kriminalitetit ne tërësi, rezulton se 

gjate vitit 2017, situata në rrethin e Pukës, ne aspektin penal, ka patur një 

tendencë në drejtim të uljes së numrit të ceshtjeve, ku për këtë vit janë 

rregjistruar në tërësi 207 kallezime penale të reja. Ne raport me vitin 2016 ku 

jane rregjistruar 281 kallezime, pra me  74 kallezime më pak këtë vit.  

 Nga kallezimet e rregjistruara, 9 kallezimi jane referuar nga nenpunesit 

publike, 19 kallezime jane referuar nga shtetasit, 69 kallezime jane kallezime të 

filluar me vendngjarje, 110 kallezime jane referuar nga policia e shtetit. Për tu 

theksuar është fakti qe mungojne referimet dhe kallezimet nga personeli 

mjekesor, nga policia financiare, nga policia pyjore, etj. Ku kjo ka ndodhur 

edhe per shkak të riorganizimit të Drejtorive Rajonale.  

 Gjatë vitit 2017, në lidhje me kallezimet penale të rregjistruara është 

vendosur për mosfillimin e hetimeve apo te procedimeve, për 56 kallezime, 

nga të cilat: 3 kallezime per nenin 84 të K.Penal per shkak se nuk ekziston fakti 

penal,  2 kallzim per nenin 89, 1 kallezime për nenin 90;  1 kalzim per nenin 92, 

7 raste per nenin 99;   2 raste  per nenin 110/1, 1 rast per nenin 112/1, 1 rast 

per nenin 134/1; 2 raste per nenin 143/1,  7 raste per nenin 150 ; 5 raste per 

nenin 151;  1 raste per nenin 200; 1 rast per nenin 201/1, 5 raste per nenin 205; 

3 kallzim per nenin 206/a-1;  7 raste per nenin 248 dhe 1 raste per nenin 250;  1 

raste per nenin  278/3,  4 raste per nenin 290/1 dhe 1 rast per nenin 320 te 

K.Penal. 

Vlen per tu theksuar fakti se pjesa kryesore e vendimeve te mosfillimit lidhet me nenet  

99,150, 248 e 290/1 te K.Penal. Ku rezulton se kallezimet e bera per shkaktim 

vetevrasje  ka rezutuar raste aksidentale, si dhe ne rastet e nenit 290/1 te K.Penal, kemi 

te bejme me ngjarje akisdentale dhe jo me veper penale 



 Gjatë periudhes 01 Janar deri me 31 Dhjetor të vitit 2017, Prokuroria e 

Rrethit Gjyqësore Pukë, ka regjistruar 146 procedime penale te reja, me 13 

persona nen hetim, me 52  te pandehur, nder te cilet 24 të arrestuar.  
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 Jane rifilluar hetimet per 27 procedime penale  nga 26 pezulluara dhe 1 

nga te pushuarat. 

Kane ardhur me transferim 3 procedime penale. 

 Gjate vitit  2017 kane qene ne hetim gjithesej 227 procedime penale me 

15 persona nen hetim, me 61 të pandehur, nder te cilet 27 te arrestuar. 

 Gjatë periudhës 1-vjeçare për vitin 2017, jane përfunduar procedimet 

penale si me poshte; 

     Jane pushuar 68 procedime penale. Nga procedimet penale te pushuara 

rezulton se 23 procedime penale jane pushuar per mungese fakti, ndersa  45 

procedime penale jane pushuar për shkaqe te tjera. Nga keto procedime penale 

jane, pushuar 13 procedime per Amnisti, dhe 25 te pezulluara te viteve te kaluara 

dhe te rifillura per efekt të parashkrimit te ndjekjes penale. 

 Gjatë periudhes ne fjalë, për mosnjohje të autorit të vepres penale, jane 

pezulluar hetimet për 54 procedime penale. Nga keto 19 procedime per nenin 

134,  dhe 13 procedime per nenin 284 të K.Penal, si dhe per vepra te tjera 

penale, nga ku jane  hasur probleme ne hetimin e veprave penale te vjedhjes, si 

dhe ne hetimin e vepres penale te kultivimit te bimeve narkotike per shkak te 

veshtiresive te terrenit malor dhe te perhapur te rrethit te Pukes.  

 Jane transferuar gjithesej 8 procedime penale, me 8 persona nën hetim, 

nga keta 4 persona te arrestuar. Nga këto procedime, pjesa me e madhe e tyre 

jane transferuar kryesisht per kompetencë lendore ne Prokurorine e Rrethit 

Gjyqesor Shkodër, ne seksionin per të mitur, etj.  

 Gjatë vitit 2017, janë dërguar për gjykim 55 procedime penale me 60 të 

pandehur, nder te cilet 20 me mase sigurimi “arrest ne burg”. Rezulton se 

numeri  i procedimeve penale te derguara ne gjykim ne krahasim me vitin 2016 është 

me i ulet, ku ne vitin 2016 jane derguar per gjykim 93 procedime penale me 122 te 

pandehur, nder te cilet 29 me mase sigurimi “arrest ne burg” kjo per arsyen se ne vitin 

2017 ka patur numer procedimesh  me te ulet. 



 Për gjithë periudhen 1-vjeçare ne fjale, jane perfunduar gjithsej 185 

procedime penale me 60 persona te pandehur, nder te cilet 24 me mase 

sigurimi “arrest ne burg”.   
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 Kanë mbetur në hetim te mbartura 42 procedime penale me 6 persona 

nen hetim, me 2 te pandehur, nder keta 1 person me mase sigurimi “arrest ne 

burg” dhe 1 person me mase sigurimi “arrest ne shtepi”.  

 Nga analizimi sipas krereve të K.Penal te treguesve te mësipërm 

rezulton si më poshtë; 

 

                                           VEPRA PENALE KUNDER 

                      PERSONIT (JETES, SHENDETIT DHE FAMILJES). 

 

Jane mbartur nga viti i kaluar 5 procedime penale ne hetim per veprat penale 

te parashikuara nga nenet  89, 99, 118 e 124/1-1 të Kodit Penal, me 2 te 

pandehur  pa mase sigurimi.   

 Jane regjistruar për vitin 2017 gjithsej, 23 procedime penale me 14 te 

pandehur, ndër të cilet  6 persona me mase sigurimi “arrest ne burg”.   

          Për keto grup-veprash penale gjate vitit 2017 jane hetuar gjithsej 29 

procedime penale me 3 persona nen hetim, 16 te pandehur, nder te cilet 6 me 

mase sigurimi “arrest  ne burg”. 

           Jane pushuar 5 procedime penale, nga te cilet per mungese fakti 3 

procedime, dhe 2 procedime jane pushuar per shkaqe te tjera, per veprat 

penale te parashikuara nga nenet   89, 99 dhe 124/1 te Kodit Penal.  

           Është transferuar 2 procedime penale, me 1 person nen hetim,  per 

veprat penale te parashikuara nga nenet 109/b-1 e 130/a-1 të K. Penal. 

           Jane derguar për gjykim 15 procedime penale me 16 te pandehur, nder 

te cilet 5 me mase sigurimi “arrest ne burg”, nga këto: 

- 2 procedim penale me 1 te pandehur, per nenin 84 të K.Penal; 

- 1 procedim penale me 1 te pandehur me mase sigurimi “arrest ne burg”per  

nenin 88/1 te K.Penal;  



- 3 procedim penale me 6 te pandehur 1 me ärrest ne burg” per nenin 89 te 

K.Penal; 

-2 procedim penal me 2 te pandehur per nenin 118 te K.Penal. 

-1 procedim penal me 1 te pandehur per nenin 124/b-1 te K.Penal. 
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- 5 procedime penale me 4 te pandehur, 3 te arrestuar per nenin 130/a-1 te  

K.Penal; 

- 1 procedime penale me 1 te pandehur,  per nenin 130/a-4 te  K.Penal; 

 

 Gjithesej për periudhen ne fjalë, per keto vepra penale jane perfunduar  

22 procedime penale me 16 persona te pandehur, nder te cilet 5 me mase 

sigurimi “arrest ne burg”. Ka mbetur ne hetim 7 procedime penale me 1 

persona nen hetim, per veprat penale te parashikuara nga nenet  83, 99 dhe 

130/a-1 te K.Penal. 

 Nuk ka asnje procedim penal te pezulluar per vititn 2017. 

 Duke krahasuar treguesit statistikore per keto vepra penale me vitin e 

kaluar, rezulton se veprat penale kunder personit kane patur te njejtet tregues 

perafersisht, duke perfshire edhe veprat penale per krime kunder jetes, vrasje, 

apo edhe veprat me te lehta si, plagosje, kanosje, etj.  

          

              VEPRAT PENALE KUNDËR PASURISË DHE EKONOMISË 

 

 Jane mbartur nga viti i kaluar 14 procedime penale .  

 Gjate vitit 2017 jane regjistruar 51 procedime penale me 3 persona nen 

hetim, me 11 te pandehur ,nder te cilet 2 persona me mase sigurimi ”arrest ne 

burg”.  

 Jane rifilluar 23 procedime penale nga pezullimet per keto grup 

veprash penale. 

 Gjithesej  jane hetuar  90 procedime penale me 3 persona nen hetim, 13 

te pandehur  nga te cilet  2 mase sigurimi “arrest ne burg”.  

 Ka ardhur me trasferim 2 procedim penale per keto grup veprash 

penale. 



 Për këto vepra penale, gjithesej jane pushuar 30 procedime penale. Nga 

këto, 6 procedime penale jane pushuar per mungese fakti,  dhe 24 procedime 

penale për shkaqe te tjera. Theksojme se pothuajse të gjitha procedimet penale te 

pushuara per shkaqe te tjera, jane procedimet penale te cilat jane pushuar per shkak te 

parashkrimit te ndjekjes penale, per veprat penale kryesisht te parashikuara nga nenet 

134/1,2,150, 151,, etj  të K.Penal. 
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 Për këto grup veprash penale, jane pezulluar hetimet per 28 procedime 

penale per mosnjohje te autorit te vepres penale ku pjesa me e madhe e ketyre 

procedimeve te pezulluara jane per veprat penale te parashikuara nga nenet 

134 (19 procedime),137/1 (1 procedim), 139 (1 procedim),  150 (1 procedime), 151 (2 

procedime), 152 (2 procedime) dhe 189 (2 procedime) të K.Penal. 

  

 Janë  transferuar per kompetence lëndore dhe territoriale në Prokurorite 

e tjera, 1 procedime penale, me 2 persona nen hetim, per vepren penale te 

parashikuar nga neni 134/1 i K.Penal;  

 

 Për këtë seksion veprash penale, jane derguar për gjykim 12 procedime 

penale me 12 te pandehur, ndër të cilet 2 me mase sigurimi “arrest ne burg”, 

-2 procedime per  nenin 134/1 me 2  te pandehur. 

-3 procedime per  nenin 137/1,2 me 3 te pandehur. 

-2 procedime per  nenni 139 me 2 te pandehur  me mase sigurimi “arrest ne    

    burg”. 

-1 procedim per  nenin 145  me 1 te pandehur. 

-2 procedime per  nenin 190/1 me 2 te pandehur. 

-2 procedime per  nenin 199/a -1,3  me 2 te  pandehur 

 

 Për periudhen ne fjale janë përfunduar gjithesej 71 procedime penale me 

12 te pandehur nga te cilet 2 të arrestuar.  

 Jane mbartur në hetim per vitin ne vazhdim 19 procedime penale me 1 

persona nen hetim. 

 Nga treguesit e mesiperm  krahasuar me vitin e kaluar rezulton se ka 

tendence rritje te procedimeve penale te regjistruara per veprat penale kunder 

pasurise dhe ekonomise.  



 

                               VEPRAT PENALE KUNDER MJEDISIT. 

  

 Nga viti i kaluar nuk ka pasur procedime penal te mbartura per kete 

grup veprash penale.  
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 Gjate vitit 2017, jane rregjistruar 9 procedime penal, -1 procedime penale  

per nenin 205 dhe 8 procedime penale per  nenin 206/a-1 i K.Penal. 

 Jane rifilluar 2 procedime penale nga pezullimet , 1 per vepren penale  te 

parashikuar nga neni 205 K.Penal dhe 1 per vepren penale te parashikuar nga 

neni 206/a-1 i K.Penal  

 Nga këto procedime penale, 3 procedim penal jane pushuar , 1 per  

munges fakti  , ndersa 2 per shkaqe te tjera, dhe 8 procedim penal jane  

pezulluar per mosnjohje te autorit te vepres penale.  

 

                   VEPRAT PENALE KUNDER AUTORITETIT TE SHTETIT. 

 

 Janë mbartur nga viti i kaluar 31 procedime penale  me 2 persona nen 

hetim, me 5 persona te pandehur, nder te cilet 3 te arrestuar.  

 Gjate vitit 2017, jane regjistruar 60 procedime penale me 7 persona nen 

hetim, 26 te pandehur, nder te cilet 16 të arrestuar. 

 Jane rifilluar  2 procedime penale ;  1 procedim pena nga pushimet, dhe 1 

procedim penal nga pezullimet.  

 Nga këto vepra penale per vitin 2017 jane hetuar gjithesej 93 procedime 

penale me 9 persona nen hetim, 31 te pandehur, nder te cilet 19 të arrestuar. 

 Gjatë periudhes ne fjale, jane pushuar hetimet per 28 procedime penale. 

Nga këto, 11 procedime penale jane pushuar mungese fakti,  dhe 17 procedime 

per shkaqe te tjera. Nga këto, 1 procedim për nenin 238, 4 procedime per nenin 

248, 1 procedim per nenin 250, 1 procedime per nenin 258, 2 procedim per 

nenin 272, 3 procedim per nenin 275( kryesisht per shkak te terheqjes se ankimit 

nga i demtuari), 1 procedim per nenin 277, 1 procedim per nenin 283/1.  1 

procedim per nenin 284/1 dhe 2  procedime per nenin 289/1 te K.Penal. 



 Jane pezulluar hetimet per mosnjohje te autoresise se veprave penale per 

18 procedime penale. Numrin më të madh nga keto procedime penale te 

pezulluara e ze vepra penale e kultivimit te bimeve narkotike neni 284/1 dhe 

konkretisht 12 procedime penale dhe 1 procedim per nenin 284/2 dhe 3 

procedime per nenin 278/1,2  të K.Penal.  
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 Jane transferuar ne nje Prokurori tjeter 5 procedim penal  me 4 persona 

nen hetim me 4 me mase sigurimi “arrest ne burg”.   

 Jane derguar per gjykim 27 procedime penale me 31 te pandehur nga të 

cilët 13 me mase sigurimi “arrest në burg”. 

 Nga të dhenat statistikore rezulton se jane perfunduar gjithesej 78 

procedime penale me  31 te pandehur ndër të cilet 17 me mase sigurimi 

“arrest ne burg”. 

 Kane mbetur ne hetim 15 procedime penale me 4 persona nen hetim, 

nder keta 2 me mase sigurimi “ arrest ne burg”. Nje pjese e madhe e këtyre 

procedimeve penale jane regjistruar ne periudhen e fundvitit dhe jane per 

veprat penale te parashikuara nga nenet 242, 248, 283/1,2, etj, te K.Penal,  per te 

cilen kane ndikuar vonesat ne berjen dhe administrimin e akteve te ekspertimeve 

kimike. 

Nga treguesit statistikor te mesiperm krahasuar me vitin e kaluar rezulton se 

ka me pak  procedimeve penale te rregjistruara per keto vepra penale.  

   

                               VEPRAT PENALE KUNDËR DREJTESISË. 

 

 Nuk ka te mbartur nga viti i kaluar  asnje procedim penal.  

  

 Gjate vitit 2017, është rregjistruar 2 procedime penale, me 2 te pandehur, 

per nenet 300 e 323 te K.Penal.  

 Ardhur me transferim  nuk ka asnje procedim penal per keto grup 

veprash penale. 



 Nga këto vepra penale per vitin 2017, jane hetuar gjithesej 2 procedime 

penale me 2 te pandehur.  

 Gjate periudhes ne fjale eshte pushuar 1 procedim penal per shkaqe te 

tjera per vepren penale te parashikuar nga neni 309/1 i K.Penal.  

 Gjate periudhes ne fjale nuk ka pasur çeshtje te pezulluara per kete 

grup veprash penale dhe gjithashtu nuk ka pasur procedime te transferuara.  

 Jane dërguar per gjykim 1 procedime penale me 1 te pandehur, per 

nenin 323 te K.Penal. 
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 Nuk ka procedime penale te mbartura ne hetim per kete seksion veprash 

penale.  

 Nga të dhenat statistikore, rezulton se krahasuar me vitin e kaluar ka 

pasur renie te procedimeve penale te rregjistruara per keto vepra penale. 

     

                        VEPRAT PENALE QE LIDHEN ME ZGJEDHJET 

  

 Jane  mbartur nga viti i kaluar 1 procedim penal  per vepren penale te 

parashikuar nga neni 328 i K.Penal, procedim i cili eshte pushuar per mungese 

fakti .  

  

 Gjate vitit 2017, është rregjistruar 1 procedime penale per vepren penale 

te parashikuar nga neni 325 i K.Penali, procedim i  cili eshte mbartuar ne 

hetim.  

 

- TREGUESIT STATISTIKOR TË PËRFAQESIMIT TË AKUZES NE GJYKATË 

NGA PROKURORET E PROKURORISË PUKË, PËR PERIUDHËN 01 

JANAR - 31 DHJETOR TE VITIT 2017, JANE SI ME POSHTE : 

 

 Nga çështjet e perfunduara jane derguar në gjykim 55 procedime penale 

me 60 te pandehur, nga te cilet 20 te arrestuar.  Ku krahasuar me nje vit me 

pare rezulton se ka renjie te  numer të ceshtejeve te derguara ne gjykim, (93 



procedime ne vitin 2016), per shkak te numerit me te ulet te rregjistrimit te 

procedimeve penale per vitin 2017.  

 Rezulton se jane mbartur ne gjykim 36 çështje penale, me 54 te 

pandehur nder te cilet 11 me mase sigurimi “arrest ne burg”. Gjithsej kane 

qene ne gjykim 91 procedime, me 114 te pandehur, nder te cilet 31 me mase 

sigurimi “arrest ne burg”. 

 Gjithsej jane gjykuar gjatë këtij viti 61 çeshtje, me 77 te pandehur nga te 

cilet 21 me mase sigurimi arrest ne burg.  

 Gjatë vitit 2017, jane gjykuar me proceduren e gjykimit te zakonshem 18 

ceshtje. - Me gjykim te shkurtuar  36 çeshtje, 3 çeshtje jane gjykuar ne  
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mungese te te pandehurve dhe  4 ceshtje jane gjykuar me proceduren e 

gjykimit te drejtperdrejte. Numeri i ulet  i çeshtjeve  te gjykuara me proceduren e  

gjykimit te drejtperdrejte  eshte per shkak te veshtiresive ne mbledhjen e provave, por 

krahsauar me vitin e kaluar eshte ne rritje. 

 Nga treguesit statistikor rezulton se nga ana e prokurorise eshte kërkuar 

denimi me gjobë ne 5 raste, eshte kerkuar denim minimal ne 3 rast, eshte 

kerkuar denim mesatar 41 raste dhe ne 4 raste eshte kerkuar denim ne 

maksimum. Ështe kerkuar pezullimi i denimit bazuar ne nenin 59 te K.Penal 

në 16 raste. Gjithashtu per 8 raste  eshte kerkuar pushimi i çështjes ( kryesisht 

per shkak te amnistise).  

 Nga ana e Gjykatës janë dhene dënime me gjobe në 5 raste, është dhene 

denim ne minimum në 2 raste, eshte dhene denim mesatar në 28 raste. Ndërsa 

ne 19 raste është aplikuar pezullimi i dënimit sipas nenit 59 te K.Penal. Në 8 

raste eshte vendosur pushimi i ceshtjes (kryesisht për shkak te amnistise) dhe 

në 15 raste është dhënë pafajësi.  

 Gjithsej ka përfunduar gjykimi per 61 procedime penale me 77 te 

pandehur nga te cilet 21 te arrestuar. Vazhdon gjykimi per 30 procedime me 37 

te pandehur nga te cilet 10 te arrestuar.  

 Në lidhje me kerkesat tona per llojin dhe masen e denimeve,  dënimet 

me gjobe jane kerkuar ne ato raste kur eshte vleresuar rrezikshmeria e vogel e 

veprave penale dhe e autoreve te tyre si dhe ne ato raste kur dispozita ka 



parashikuar vetem kete lloj denimi. Konkretisht, ky lloj denimi është kerkuar 

nga ana jone per veprat penale  242, 274 , 277 etj. Denimi me burgim ne 

minimum si dhe denim me kusht eshte kerkuar ne nje numer te veprave 

penale me rrezikshmeri te vogel ose per shkak te personalitetit te pandehurit si 

per nenet  84, 89, 277 etj. Gjithashtu jane marre parasysh rrethanat lehtesuese, 

kohen relativisht te gjate te kryerjes se vepres penale, moshen e te denuarit, 

pendimin e shfaqur si dhe vleren e vogel te demit te shkaktuar nga i 

pandehuri, etj. 

 Ndërsa nga ana jone eshte ndjekur nje politike e ashper denimi ndaj te 

pandehurve qe kane kryer vepra penale kunder pasurise si ato te vjedhjes,  te 

dhunes ne familje, etj. Nje qendrim relativisht i ashper eshte mbajtur per 

veprat penale qe kane cenuar rendin dhe sigurine publike si, ato te mbajtjes pa 

leje te  
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armeve luftarake sidomos ne ato raste kur armet jane mbajtur ne vende 

publike apo  kur i pandehuri  ka kanosur me arme apo ka kryer veper tjeter. 

Po ashtu, nje qendrim i ashper ne kerkesat tona per llojin dhe masen e denimit 

eshte mbajtur edhe ne veprat penale te prodhimit dhe shitjes se narkotikeve. 

Kerkesat tona per denime me burgim drejt maksimumit te saksionit kryesisht 

jane bere per veprat penale te renda,  284/2 të K.Penal, etj. 

 Janë apelur vendimet e Gjykatës, nga ana e Prokurorise per 25 çeshtje, 

për masa denimi, për pafajesi, si dhe apelime kundershtuese ndaj ankimeve të 

pandehureve dhe pales mbrojtese të të pandehurit. Nga këto, nje pjese e 

konsiderueshme jane pranuar nga Gjykata e Apelit ose eshte mbeshtetur 

ankimi i prokurorit per masat e denimit, ndersa ne  rastet e tjera çeshtjet jane 

ne gjykim. 

 Në lidhje me pafajsitë rezulton si me poshte: 

- 1 rast per nenin 118 të K.Penal, Gjykata e Pukes ka dhene pafajsi dhe 

eshte ushtruar ankim ne Gjykaten e Apelit Shkoder dhe nuk jane marre 

akoma vendimet e formes se prere. 



- 4 raste per nenin 137/1 te K.Penal, Gjykata e Pukes ka dhene 4 pafajsi  

dhe  eshte ushtruar ankim  ne Gjykaten e Apelit Shkodër dhe nuk jane 

marre akoma vendimet e formes se prere.  

- 1 çeshtje per nenin 186/1 të K.Penal, Gjykata e Pukes ka dhene pafajsi 

dhe eshte ushtruar ankim ne Gjykaten e Apelit Shkoder dhe nuk eshte 

marre akoma nje vendim i formes se prere. 

- 7 çeshtje per nenin 248 të K.Penal, Gjykata e Pukes ka dhene pafajsi dhe 

eshte ushtruar ankim ne Gjykaten e Apelit Shkoder dhe nuk eshte marre 

akoma nje vendim i formes se prere. 

- 2 çeshtje per nenin 283/2 te K.Penal, Gjykata e Pukes ka dhene pafajsi 

dhe eshte ushtruar ankim ne Gjykatene Apelit Shkoder dhe nuk eshte 

marre akoma nje vendim i formes se prere. 

 

- Jane ankimuar në Gjykatë, nga subjektet e interesuara,  3 vendime pushimi te 

procedimit penal, ku ne 1 raste gjykata ka vendosur shfuqizimin e vendimit te 

pushimit  dhe çeshtja eshte ne hetim.  
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 - Jane ankimuar ne Gjykate, 6 vendime per mosfillimin e procedimit penal, ku ne 5 

raste gjykata ka vendosur rrezimin e ankimit dhe lenien ne fuqi te vendimit te 

mosfillimit, ndersa ne 1 rast ka vendosur shfuqizimin e vendimit te mosfillimit, ku 

ndaj ketij vendimi eshte ushtruar ankim dhe Gjykata e Apelit Shkoder por akoma nuk e 

ka marre ne shqyrtim.  

 

- EVIDENCAT STATISTIKORE TË ARRESTIMEVE, NDALIMEVE DHE 

MASAVE TE SIGURIMIT TË KERKUARA DHE VENDOSURA NDAJ TE 

PANDEHUREVE PER PERIUDHEN 01 JANAR-31 DHJETOR 2017. 

 

 Gjate vitit 2017, jane arrestuar në flagrancë nga policia gjyqesore 33 te 

pandehur dhe jane ndaluar me inisiative  4 te pandehur, ne 3 raste është 

leshuar urdher ndalimi nga Prokurori. Nuk ka pasur raste nga Prokuroria që 



të kete urdheruar lirimin e menjëhershëm te të arrestuarve apo ndaluarve. Në 

total jane arrestuar dhe/ose  ndaluar 40 të pandehur. 

 

 Jane kërkuar vleftësimet si të ligjshme, për 40 arrestime dhe ndalime te 

bera nga policia gjyqesore. Në 36 raste gjykata ka vendosur vleftesimin si 

ligjshem te arrestimeve dhe ndalimeve. Ndersa ne 4 rast ka vleresuar të 

paligjshem te arrestit te bere nga policia gjyqesore. 

   

 Është kerkuar nga Prokuroria per 32 te arrestuar masa e sigurimit “arrest 

ne  burg”, per 6 te arrestuar është kerkuar masa e sigurimit “arrest ne shtepi” 

dhe per 1 te arrestuar eshte kerkuar masa e sigurimit “detyrim per paraqitje ne 

policine gjyqesore”. Gjithesej jane kerkuar masa shtrenguese per 40 te 

arrestuar. 

  

 Gjykata ne lidhje me kerkesat e Prokurorise, ka vendosur per 27 te 

arrestuar masen e sigurimit ‘’arrest ne burg’’, per 10 te arrestuar eshte 

vendosur “arrest ne shtepi”, per 1 te arrestuar “arrest ne burg me afat”, per 2 

te arrestuar eshte vendosur masa “Detyrim per paraqitje”.  
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Jane dhene gjithesej 40 masa shtrenguese. Jane apeluar nga Prokuroria masat  

per 2 te arrestuar, ku eshte kerkuar arrest ne burg dhe nga gjykata  Apelit  

eshte lene ne fuqi vendimi i gjykates per masen me te bute per veprat penale te  

parashikuara nga nent 137/1 e 283/1 te K.Penal. Ndërsa nga ana e te 

arrestuarve është bërë ankim ne 10 raste. Gjithesej jane apeluar 12 masa 

sigurimi.  

 Duhet theksuar se Gjykata ka vendosur ne raport me kerkesat e 

Prokuroreve per masat e sigurimit te kerkuar persa i perket veprave penale te 

renda si ato kunder personit, vjedhjes se pasurise, per veprat penale qe kane 

cenuar rendin dhe qetesine publike, mbajtjes pa leje te armeve luftarake, 

prodhimit dhe shitjes se narkotikeve, etj. 

 Gjate vitit 2017 nuk kemi pasur kerkesa per masa te sigurimit per veprat 

penale te korrupsionit, pastrimit te parave dhe vepra ne fushen e tatimeve. 



 Gjithashtu nga ana e prokurorise nuk eshte kerkuar caktimi i masave te 

sigurimit Garanci pasurore dhe Ndalimi i qendrimit ne nje vend te caktuar te 

parashikuara nga nenet 235, 236 të K.Pr.Penale, pasi nuk jane evidentuar 

plotesimi i kritereve per keto masa dhe gjithashtu, ato nuk jane aplikuar ne 

asnje rast nga gjykata. 

  

- TREGUESIT STATISTIKORE TË EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE 

GJATE PERIUDHES NJE VJEÇARE PER VITIN 2017. 

  

 Në lidhje me ekzekutimet jane nxjerre urdherat e ekzekutimit brenda 

afatit ligjor për të gjitha vendimet e formes se prere te ardhura ne Prokurori. 

 Kane qene të mbartura nga viti 2016 si te paekzekutuara vendimet 

penale per 33 te denuar, 2 te denuar me burgim të perjetshem, 25 te denuar 

me burgim, 3 i denuar me gjobe dhe 3 te denuar me denime alternative.   

 Gjate vitit 2017, jane nxjerre nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pukë, 

urdherat e ekzekutimit te vendimeve penale per 57 të dënuar, 30 te denuar me 

burgim, 2 te denuar me gjobë. Gjithashtu jane nxjerre edhe 25 urdhera per 

denime alternative, te cilet jane vene te gjithe ne ekzekutim. 

 Gjate vitit 2017 rezulton te jene ekzekutuar plotesisht vendimet penale 

per 8 te denuar me burgim, si dhe 2 per te denuarit me gjobe dhe 2 te denuarit 

me denime alternative. 
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 Kane mbetur te paekzekutuara vendimet penale per  22 te denuar me 

burgim dhe  23 te denuar me denime alternative. 

       

 Për sa i perket ekzekutimit te vendimeve penale per te denuarit me 

burgim ne mungese dhe me gjobe theksojme se ka permiresime ne krahasim 

me vitet e meparshme.  

  

 Nga ana e Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Pukë rezulton se per vitin 

2017, ka patur  1  kerkesa per ekzekutimin e leterporosive per jashte shteti. 

Ndersa nuk ka pasur kerkesa per ekzekutim leterporosie te ardhura nga jashte 

shteti. 



 Duke i marre ne pergjithesi, treguesit statistikore te ndjekjes penale per 

vitin 2017, rezulton se jane regjistruar nje numer procedimesh me i vogel se ne 

vitin 2016. Numrin me te madh te procedimeve penale, e zene veprat penale 

kunder pasurise (vjedhje te ndryshme) Vjedhjet e energjise elektrike, vjedhje 

duke shperdoruar detyren, e dhe pas tyre jane veprat penale kunder autoritetit 

te shtetit. Në pergjithesi verehet se ka nje tendence të pergjithshme në uljen e 

numrit të veprave penale, ne seksionet e ndryshme te veprave penale, ne 

krahasim me vitin e kaluar.  

 Per sa i perket treguesve statistikor ne hetimet paraprake dhe ne gjykim 

vlen te theksojme se ka nje rritje te cilesise dhe shpejtesise se punes ne hetimin 

e çeshtjeve penale. Kjo duke pare se pjesa me e madhe e procedimeve jane 

kryer brenda afatit tre-mujor dhe vetem ne pak raste ka patur zgjtatje te 

afateve, ndryshim kualifikimi te veprave penale dhe nuk ka pasur vendime 

per pavlefshmeri të akteve nga ana e gjykatës. Në rritjen e shpejtesise dhe 

cilesise se hetimit te veprave penale dhe perfaqesimit te akuzes ne gjykim ka 

ndikuar  numri i prokuroreve prane Prokurorise Pukë. 

 Në lidhje me zgjatjen e afateve te hetimeve eshte vendosur zgjatje 

afatesh deri ne tre muaj në 2 procedime penale me 2 te pandehur. 

 Duhet theksuar se zgjatjet kane qene te lidhura me numrin e 

procedimeve ne hetim, per shkak te vonesave ne ardhjen e akteve te 

ekspertimeve, tabulateve te numrave telefonike te kerkuar kompanive 

celulare, te pergjigjeve te institucioneve te ndryshme, si per pergjigjet nga 

institucionet e tjera shteterore  
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qendrore dhe vendore,etj. Procedimet e mesiperme jane hetuar kryesisht nga 

dy  prokuror,  dhe dy oficer i sherbimit te policise gjyqesore, gjithashtu zgjatjet 

jane  

ndikuar edhe nga ndryshimet e shpeshte te oficereve te ngarkuar me hetimin e 

procedimeve ne fjale.  

 Roli i Prokuroreve ne raport me policine gjyqesore ka qene aktiv  dhe 

efektiv  gjate hetimeve paraprake.  Një vemendje e veçante eshte kushtuar 

edhe ne kryerjen e veprimeve te para hetimore ne vendngjarje, veçanerisht ne 



ato te veprave penale kunder personit, shkeljes se rregullave te qarkullimit 

rrugor, apo ne vepra te tjera te renda, ku pjesemarraja e prokurorit ka qene 

efektive, ne drejtimin e hetimeve dhe orientimin e oficereve ne kryerjen e 

veprimeve te duhura hetimore.  

  

- PËR SA I PËRKET VOLUMIT TË PUNES SË PROKURORËVE DHE 

OFICEREVE TREGUESIT JANE SI MË POSHTË : 

 

                 Nga Drejtuesi i Prokurorise Elidjana Kasa, jane marre ne hetim 

gjithesej  94 materiale hetimore per vitin 2017 dhe mbartur 3 materile hetimore  

nga viti 2016, nga keto materiale eshte vendosur mosfillimi për 19 kallezime 

penale dhe jane hetuar 64 procedime, jane pushuar 39 procedime penale nga te 

cilit 25 procedime jane pushuar per shkak te parashkrimit, jane pezulluar 27 

procedime penale, jane transferuar 3 procedime penale, jane derguar ne gjyq 

20 procedime penale, ka mbrojtur akuzen ne gjykate per  23 procedime penale 

si dhe çeshtjet direkte. Jane mbartur ne hetim 16 procedime penale. Theksojme 

se nje pjese e madhe e procedimeve penale te pezulluara  jane per veprat 

penale te parashikuara nga neni 134 e 284 i K.Penal.  

  

 Nga Prokurori Ardian Nezha, jane marre ne hetim gjithesej 113 

materiale hetimore per vitin 2017 dhe mbartuar 8 materiale hetimore nga viti 

2016, nga keto materiale eshte vendosur mosfillimi per 37 kallezime penale 

dhe jane hetuar 79 procedime, jane pushuar 29 procedime penale, jane 

pezulluar 27 procedime penale, jane transferuar 5 procedime penale, jane 

derguar ne gjyq 35  
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procedime penale,  ka mbrojtur akuzen ne gjykate per  36 procedime penale si 

dhe çeshtjet direkte Jane mbartur ne hetim 26 procedime penale.         

Nga ana e prokuroreve jane perfaqesuar edhe nje numer i 

konsiderueshem i ceshtejeve penale te paraqitura ne gjykate bazuar ne nenin 

59 te K.Pr.Penale dhe gjithashtu edhe ne ceshtje civile, ne te cilat parashikohet 

nga ligji pjesemarrja e prokurorit (Heqje apo kufizim i zotesise per te vepruar, 

etj).  



        Në Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Pukë ka dy oficer te policise gjyqesore, 

oficeret Hasan Hasani e Ludovik Ndokaj te cilet ka pasur ne hetim te gjitha 

çeshtjet e filluara ne prokurori ne baze te kallezimeve te shtetasve apo 

institucioneve publike, por per shkak te ndryshimeve te shpeshta te oficereve 

te policise gjyqesore prane Komisariatit te Policise Puke jane ngarkuar edhe 

me hetimin e çeshtjeve te ardhura nga Komisariati Policise.  

Nga oficeri Hasan Hasani jane marre 23 procedime te mbartura nga viti 2016 

dhe  40 procedime te filluara gjate vitit  2017, gjithsej 63 procedime penale. 

Nga keto procedime 47 procedime jane perfunduar me relacionin perkates 

duke sugjeruar edhe menyren e perfundimit te çeshtjes, ndersa 16 procedime 

jane mbartur ne vitin 2018.   

Nga oficeri Ludovik Ndokaj  jane marre 32  procedime te filluara gjate vitit  

2017. Nga keto procedime 27 procedime jane perfunduar me relacionin 

perkates duke sugjeruar edhe menyren e perfundimit te çeshtjes, ndersa 5 

procedime jane mbartur ne vitin 2018.  Theksojme se ngarkesa e vogel e 

procedimeve  qe ka patur ne hetim ky oficer  ka qene per arsye se eshte 

transferuar prane kesaj prokurorie me daten 06.04.2017. 

  Për sa i perket ngarkeses se punës Prokurorëve dhe Oficereve te Policise 

Gjyqesore si dhe Oficereve te Sherbimeve te Policise Gjyqesore procedimet 

penale jane ndare ne menyre te drejte duke patur parasysh veshtiresine dhe 

volumin e punes se tyre, kompleksitetin e tyre dhe rendesine e veprave penale 

te hetuara nga sejcili Prokuror apo oficer i policise gjyqesore. 

  Gjatë periudhes  1-vjeçare nga Prokurori i Rrethit Gjyqesor Pukë, nuk ka 

pasur raste te shfuqizimit te vendimeve te Prokuroreve ose ushtrimi i 

apelimeve per vendime te themelit, ku eshte perfaqesuar akuza nga 

Prokuroret e kesaj Prokurorie. Përsa i perket stafit, ne pergjithesi eshte kerkuar 

nje zbatim me  
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korrektesi i disiplines ne pune dhe etikes se tyre gjate ushtrimit te detyres. 

Vihet ne dukje se stafi administrativ i kesaj prokurorie eshte relativisht i vogel, 

çka ka ndikuar dhe veshtiresuar perfundimin e akteve dhe ushtrimin e 

detyrave te ndryshme procedurale dhe administrative ne nje kohe sa me te 

shpejtë.  



 Gjithashtu, ne lidhje me urdherat dhe udhezimet e Prokurorit te 

Pergjithshem te ardhura ne Prokurori, jane njohur te gjithe punonjesit, 

konkretisht Prokuroret dhe Oficeret e Policise Gjyqesore dhe administrata.  

 Për sa i perket pageses se gadishmerise dhe te oreve te kryera mbi kohen 

normale, per Prokuroret, Oficeret e Policise Gjyqesore keto jane perllogaritur 

sipas nje grafiku mujor te sherbimit te gadishmerise, miratuar nga drejtuesi i 

prokurorise. 

  

        Për sa i perket marredhenieve me Drejtues te Institucioneve te tjera si:  

 

- Me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, marredheniet kane qene të mira, 

korrekte dhe institucionale, është kërkuar rritja e bashkepunimit ne 

drejtim te permiresimit ne lidhje me shpejtesine e gjykimit te 

procedimeve penale, administrimit te vendimeve te masave te sigurise 

dhe atyre te formes prere ne lidhje me ekzekutimin e tyre, etj. 

- Me Drejtorinë e Policise së Qarkut Shkodër dhe Komisariatin e Policise 

Pukë, marredheniet kane qene shume te mira, te kenaqshme, rezulton se 

ka pasur rritje te bashkepunimit mes dy intitucioneve ne  drejtim te 

rritjes se cilesise dhe shpejtesise se hetimit te kallezimeve dhe 

procedimeve penale. Problem shqetesues vazhdon te jete mungesa e 

oficereve te seksioneve, levizja e tyre e shpeshte, tranferimi, zevendesimi 

i tyre, mungesa e pervojes ne fusha te ndryshme te hetimit dhe veprat e 

reja, qe kane ndikuar ne cilesine e hetimit, shpejtesine dhe ne pezullimin 

dhe pushimin e nje numri te konsiderueshem te procedimeve penale.  

- Me zyren e Permbarimit Pukë, marredheniet kane qene shume te mira, 

eshte bashkepunuar ne vazhdimesi ne lidhje me ekzekutimin e 

vendimeve te denimit me gjobe dhe shpenzimeve gjyqesore.  

- Me Zyren e Sherbimit te Proves Pukë, marredheniet me kete institucion 

kane qene shume te mira, eshte rritur bashkepunimi dhe efiçenca si 
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rrjedhoje e afersise se saj me vendbanimin e te denuarve. Gjithashtu, ka nje 

permirsim ne lidhje me njoftimin dhe paraqitjen e te denuarve me kusht dhe 

ekzekutimin e ketyre denimeve alternative.  



- Me institucionet e pushtetit lokal, si N/prefekturen, Bashkite, Njesia 

Administrative dhe drejtorite lokale, dhe institucionet e tjera, 

marredheniet kane qene korrekte, te mira, por vleresojme se ka vend per 

me shume bashkepunim dhe eficencë.  

 

    Problematikat e punes ne vitin 2017, ka konsistuar kryesisht, por jo 

vetem; 

1. Numrin e paket dhe levizjet e shpeshte dhe problematike te oficereve te 

policise gjyqesore te Komisariatit Puke dhe Drejtorise se Policise 

Shkoder, qe ka shkaktuar vonesa ne hetim, zgjatjen e tyre si pasoje e 

zevendesimin e oficereve, si dhe tranferimi i menjehershem oficereve pa 

njoftuar Prokurorine, kur oficeri ka pasur ne hetim nje numer te 

konsiderueshem te procedimeve, procedime komplekse apo edhe ne 

perfundim te afateve . 

2. Niveli dhe profesionalizmi i nje pjese te oficereve te policise gjyqesore 

nuk eshte i kenaqshem, ku rezulton se oficeret nuk kane aftesite dhe 

eksperincen e duhur ne fusha  te ndyshme te hetimit, fakt ky qe ka 

ndikuar ne menyre te drejteperdrejte ne cilesine e hetimeve. 

3. Ardhja me shume vonese e akteve te ekspertimeve te ndryshme, 

sidomos nga D.P.SH Tirane, riekspertimet, ardhja me vonese e tabelave 

fotografike te kqyerjeve, vonesat ne pergjigjet e tabulateve te kompanive 

telefonike, deshmite e penalitetit kane ndikuar drejtperdrejte ne cilesine 

dhe kahezgjatjen e hetimeve. 

4. Mungesa e eksperteve te ndryshem dhe perkthyesve ne rrethin e Pukes, 

per kryerjen e ekspertimeve te ndryshme ligjore, perkthimeve, etj dhe 

vonesat ne gjetjen dhe kryerjen e ekspertimeve nga ekspertetet jashte 

rrethit, kane ndikuar ne afatet e hetimit, etj... 

5. Ne vitin 2017 per Prokurorine  Puke  na jane vene ne dispozicion  fondet 

si me poshte : 

 

Ne zerin  600, ku perfshihen pagat e punonjesve kemi patur  ne dispozicion  

9.181.000  leke, nga kjo shume i jane kaluar ne dispozicion te Prokurorise se  
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Pergjithshme  Tirane 908.000 leke, kjo per faktin  se ne periudhat kohore te 

ndryshme  gjate vitit 2017 kemi patur mungesa ne organik, ndersa me  shuma 

prej  8.686.082 leke  jane bere pagesat e  punonjesve . 

 

Ne zerin 601, qe perfaqeson pagesat  per sigurimet shoqerore dhe 

shendetetsore te punonjesve te kesaj Prokurorie, kemi patur ne dispozicion 

1.569.000  leke, nga shuma jane transferuar ne Prokurorine  e Pergjithshme  

shume  prej  200.000 leke, ndersa jane shpenzuar ne shumen 1.193.081 leke. 

 

Ne zerin 602, qe perfaqeson te  gjitha shpenzimet  operative te institucionit, si 

dhe pagesat e eksperteve dhe te avokateve per vitin 2017, kemi patur ne 

dispozicion  shumen prej 1.838.000  leke. Pagesat per sherbimet e ndryshme  

jane bere  sipas rregullave ne kohen e duhur,  nga ku ka rezultuar se nuk kemi  

mbart ne vitin 2018  asnje fature  financiare, apo shpenzime per pagesat e  

eksperteve dhe te avokateve  te pa paguara nga viti 2017, duke perjashtuar 

vetem fatura e sherbimit  per muajin  Dhjetor 2017 ku pasi na jene vene ne 

dispozicion ne muajn Janar 2018 eshte bere edhe likujdimi i tyre. 

 

Problem shqetesues kemi lidhur me gjendjen e arkives qe ndodhet  tek godina 

e Prokurorise se rrethit Gjyqesor Puke , ku per munges ambjenti   jemi vene ne 

veshtiresi  per  arshivimin  e  dosjeve dhe te provave materiale, pasi nuk kemi 

ambjent tjeter, ku per kete arsye  kemi bere kerkese çdo vite per shtes objekti, 

gje e cila ne vleresimin tone eshte e domosdoshme . 
 

 Per sa i perket vitit 2018, prioritetet kryesore te punes sone do te 

perqendrohen ne perfundimin sa me shpejt te procedimeve te mbartura nga 

viti i kaluar brenda afatit te hetimeve.  

 Një kujdes me i madh duhet kushtuar ne mbikqyerjen e 

ekzekutimit te vendimeve penale si ato me burgim dhe gjobe.  

 Prioritet i punes tone perveç te tjerave gjate vitit 2018, do te jete: 

 Rritja e efektivitetit te punes dhe ndjekjes penale per vepra penale te 

krimit ekonomik dhe korrupsionit, trafiqeve te paligjshme, prodhimit 

dhe shitjes se narkotikeve, kultivimit te lendeve narkotike si dhe per  
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 veprat penale te tjera te renda, si vjedhje me arme apo me dhune, shkelje 

e rregullave te qarkullimit rrugor, etj.  

 Rritja e cilesise se hetimit, duke ulur ne maksimum rastet e pafajesive 

dhe pushimit te çeshtjeve, e veçanerisht ato me te arrestuar; 

 Përfundimin e hetimeve brenda afatit 3 mujor; 

 Uljen e metejshem te procedimeve te pushuara ne pergjithesi, por 

sidomos ato per mungese provash; 

 Uljen e numrit te procedimeve te pezulluara; 

 Rritjen e numrit te procedimeve penale te ekzekutuara; 

 Rritjen e kontrollit dhe disiplines ndaj oficereve te policise gjyqesore ne 

zbatimin e legjislacionit penal dhe procedural penal, evidentimin e 

shkeljeve te kryera duke nxjerre edhe pergjegjesiete perkatese.     

 Duke ju falenderuar te gjithe te pranishmit, për pjesemarrjen dhe 

mirekuptimin, në paraqitjen e analizes së Prokurorisë Pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Pukë, për vitin 2017. Urojmë të arrijmë nje nivel më të lartë  

dhe suksese të përbashketa, per vitin 2018. 

 

     Pukë, me  31 .01.2018.  

 

      DREJTUESI I PROKURORISË 

 

       ELIDJANA KASA  
 

 

 

 

 


