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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” kanë sanksionuar se Prokuroria organizohet dhe funksionon 
pranë sistemit gjyqësor.  

Prokuroria përbëhet nga:  

a) Prokuroria e Përgjithshme;    

b) Prokuroria e Posaçme, sipas ligjit të posaçëm;  

c) prokuroritë pranë gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm; 

ç) prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm.  

Ligji 97/2016 përcakton se: “Numri i përgjithshëm i prokurorëve në juridiksionin e përgjithshëm dhe në 
Prokurorinë e Posaçme propozohet përkatësisht nga Prokurori i Përgjithshëm dhe Drejtuesi i Prokurorisë 
së Posaçme dhe miratohet nga Kuvendi.” Ndërsa me ligjin 8737/2001 të shfuqizuar tashmë, numri i 
përgjithshëm i prokurorëve miratohej me dekret të Presidentit të Republikës dhe në vitin 2016 ka qenë 
336.  

Prokurori i Përgjithshëm1 për një shpërndarje të drejtë bazuar në ngarkesën e punës së prokurorive ka 
përcaktuar në vitin 2016, 291 prokurorë të shpërndarë në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë, 
29 prokurorë në prokuroritë pranë gjykatave të apelit dhe 16 prokurorë në Prokurorinë e Përgjithshme.  

Në vitin 2016 numri i prokurorëve, oficerëve të policisë gjyqësore dhe administratës për çdo prokurori 
është si vijon: 

Prokuroritë 
pranë 
gjykatave 
të shkallës 
së parë 

       Prokurorë Oficerë të Policisë 
Gjyqësore 

      Administrata 
 

         Gjithsej 

Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja 

Tiranë 78 77 38 38 60 59 176 174 
Berat 6 6 3 3 7 7 16 16 
Dibër 6 6 2 2 6 6 14 14 
Durrës 26 25 11 11 17 17 54 53 
Elbasan 25 25 10 10 14 14 49 49 
Gjirokastër 5 5 2 2 9 9 16 16 
Fier 14 14 6 5 14 14 34 33 
Korçë 13 12 6 6 16 16 35 34 
Krujë 7 7 3 3 5 5 15 15 
Kukës 4 4 2 2 6 6 12 12 

                                                           
1 Urdhër 302-1/2016 
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Lushnje 7 7 4 3 7 7 18 17 
Lezhë 10 10 5 5 9 9 24 24 
Mat 3 3 2 2 4 4 9 9 
Përmet 2 2 1 1 2 2 5 5 
Pukë 3 2 2 1 3 3 8 6 
Pogradec 4 4 2 2 5 5 11 11 
Sarandë 5 5 2 2 5 5 12 12 
Shkodër 19 19 10 10 13 13 42 42 
Tropojë 3 3 2 2 3 3 8 8 
Vlorë 20 20 10 10 14 14 44 44 
Kavajë 7 7 3 2 6 6 16 15 
Kurbin 4 4 2 2 5 5 11 11 
Prokuroria 
për Krime 
të Rënda 

20 20 16 16 25 25 61 61 

 

 

Prokuroritë 
pranë 
gjykatave të 
apelit 

        Prokurorë Oficerë të Policisë 
Gjyqësore 

        Administrata         Gjithsej 

Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja 

Tiranë 9 8 1 1 8 8 18 17 
Durrës 5 5   5 5 10 10 
Gjirokastër 2 2   2 2 4 4 
Vlorë 5 5   3 3 8 8 
Shkodër 4 4   3 3 7 7 
Korçë 2 2   4 4 6 6 
Apeli për 
Krime të 
Rënda 

2 2   5 5 7 7 

 

 

Prokuroria e 
Përgjithshme 

      Prokurorë Oficerë të Policisë 
Gjyqësore 

      Administrata      Gjithsej 

Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja Organika Gjendja 
16 16 18 18 79 77 113 111 

 

Duke iu referuar të dhënave statistikore vjetore të përcjella nga prokuroritë, volumi i punës dhe ngarkesa 
analizohet në vijim. 
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Megjithatë duhet të theksojmë paraprakisht se numri i çështjeve nuk është treguesi i vetëm i 
ngarkesës së punës së një prokurori. Kompleksiteti dhe volumi i akteve hetimore në çështje të 
lidhura me krimin e organizuar, terrorizmin, krimin ekonomik, pastrimin e parave dhe 
korrupsionin, është shumë i lartë.  

 
I. Ngarkesa e punës së prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë  
 

I.1 Volumi në hetim 

 

Volumi i punës në hetim në shkallë vendi2 
 

Gjatë vitit 2016, në organin e prokurorisë janë trajtuar 573513 materiale kallëzuese. Janë ndjekur gjithsej 
41690 procedime penale, nga të cilat 31305 janë procedime penale të regjistruara dhe 991 procedime 
penale të rifilluara. Janë mbartur nga viti 2015, 9394 procedime penale dhe është vendosur mosfillimi për 
15661 referime dhe kallëzime penale. Grafikisht të dhënat paraqiten si vijon: 
 

 

                                                           
2 Procedimi penal nuk njësohet me vepër penale, pasi: 

1- Sistemi statistikor i prokurorisë regjistron të dhëna për veprën penale më të rëndë, pavarësisht se mund te jenë kryer disa vepra penale.  
2- Në bazë të nenit 79 e 93 të Kodit të Procedurës Penale prokurori vendos bashkimin ose ndarjen e procedimeve. 

3 Tek kjo shifër e materialeve të trajtuara përfshihen: procedimet e mbartura nga viti 2015; procedimet e reja të regjistruara gjatë vitit 2016 për veprat penale 
të parashikuara në Kodin Penal dhe Kodin Penal Ushtarak; procedimet e rifilluara gjatë vitit 2016; si dhe vendimet e mosfillimit të marra gjatë vitit 2016. 

Regjistruar 31305

Mbartur 9394

Rifilluar 991

Mosfilluar 15661
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Volumi në hetim ku përfshihen çështjet e mbartura, çështjet e reja, çështjet e rifilluara dhe ato të 
mosfilluara, për vitin 2016 sipas prokurorive të shkallës së parë është si më poshtë: 

Në prokurorinë e shkallës së parë Berat janë ndjekur 1962 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Dibër janë ndjekur 798 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Durrës janë ndjekur 4104 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Elbasan janë ndjekur 4023çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Fier janë ndjekur 2688 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Gjirokastër janë ndjekur 1442 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kavajë janë ndjekur 1203 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Korçë janë ndjekur 2346 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Krujë janë ndjekur 1229çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kukës janë ndjekur 912 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kurbin janë ndjekur 874 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Lezhë janë ndjekur 1894 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Lushnje janë ndjekur 1702 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Mat janë ndjekur 522 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Përmet janë ndjekur 279 çështje;   
Në prokurorinë e shkallës së parë Pogradec janë ndjekur 924 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Pukë janë ndjekur 322 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Sarandë janë ndjekur 1605 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Shkodër janë ndjekur 4526 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tiranë janë ndjekur 18452 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tropojë janë ndjekur 415 çështje;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Vlorë janë ndjekur 4458 çështje;  
Në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë për Krime të Rënda janë ndjekur 671 çështje; 
 

Grafikisht këto të dhëna paraqiten si vijon: 
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Në vitin 2016 volumi i punës që ka patur çdo prokuror sipas prokurorisë ku ushtron funksionet është 
mesatarisht si më poshtë: 
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I.2 Sipas prokurorive të shkallës së parë numri i procedimeve penale të regjistruara në vitin 2016 
është si vijon:  

 
Në prokurorinë e shkallës së parë Berat janë regjistruar 981 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Dibër janë regjistruar 495 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Durrës janë regjistruar 2222 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Elbasan janë regjistruar 2293 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Fier janë regjistruar 1732 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Gjirokastër janë regjistruar 863 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kavajë janë regjistruar 601 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Korçë janë regjistruar 1413 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Krujë janë regjistruar 681 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kukës janë regjistruar 582 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kurbin janë regjistruar 501 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Lezhë janë regjistruar 1002 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Lushnje janë regjistruar 913 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Mat janë regjistruar 204 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Përmet janë regjistruar 162 procedime penale;   
Në prokurorinë e shkallës së parë Pogradec janë regjistruar 496 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Pukë janë regjistruar 229 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Sarandë janë regjistruar 801 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Shkodër janë regjistruar 2196 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tiranë që është prokuroria me ngarkesën më të madhe në vend, janë 
regjistruar 9942 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tropojë janë regjistruar 238 procedime penale;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Vlorë janë regjistruar 2416 procedime penale;  
Në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë për Krime të Rënda janë regjistruar 320 procedime 
penale; 
 

Grafiku më poshtë paraqet të dhënat mbi procedimet penale të regjistruara sipas prokurorive të shkallës 
së parë në vitin 2016:  

 



Raporti vjetor mbi ngarkesën e punës së prokurorive 2016 
 

7 
 

 

Mesatarisht4 prokurorët kanë ndjekur sipas prokurorive ku ushtrojnë funksionet një numër procedimesh 
të regjistruara si vijon: 

 
                                                           
4 Mesatarja është përllogaritur si raport i numrit të procedimeve të regjistruara me numrin faktik të prokurorëve, përfshirë 
drejtuesit dhe zëvendësdrejtuesit.  
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Ndërkohë, numri i të pandehurve/personave nën hetim të regjistruar në prokuroritë e shkallës së parë, 
paraqitet në grafikun më poshtë: 

 

 

I.3 Sipas prokurorive numri i kërkesave në kuadër të marrëdhënieve juridiksionale me jashtë në 
vitin 2016 është si vijon5: 

Në prokurorinë e shkallës së parë Berat janë trajtuar 26 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë, 3 
kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 2 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Dibër janë trajtuar 28 letërporosi nga jashtë, 1 ekstradim për jashtë, 2 
kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 3 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Durrës janë trajtuar 21letërporosi nga jashtë, 23 ekstradime për jashtë, 
4 kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 6 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  

                                                           
5 Për efekt të llogaritjes së ngarkesës së punës nuk janë përfshirë kërkesat e ndihmës juridike që lidhen me hetimin e një 
procedimi penal në ndjekje.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Tira
në

Shk
odë

r

Dur
rës

Vlor
ë

Elba
san

Fier Kor
çë

Ber
at

Lus
hnj
e

Lez
hë

Kruj
ë

Pog
rad
ec

Sar
and

ë

Gjir
oka
stër

Kuk
ës

Dib
ër

Kur
bin

Kav
ajë

Kr.e
Rën
da

Puk
ë

Tro
poj
ë

Mat Për
met

Pand.Regj/nen hetim 77834492238118721729169715081342 868 814 719 691 675 674 667 550 479 467 442 236 231 203 103



Raporti vjetor mbi ngarkesën e punës së prokurorive 2016 
 

9 
 

Në prokurorinë e shkallës së parë Elbasan janë trajtuar 33 letërporosi nga jashtë, 1 ekstradim për jashtë, 6 
kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 2 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Fier janë trajtuar 24 letërporosi nga jashtë, 6 ekstradime për jashtë, 
1kërkesë për njohje vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga 
gjykatat e huaja; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Gjirokastër janë trajtuar 12 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për 
jashtë, 2 kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal me qëllim 
transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kavajë janë trajtuar 5 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë, 1 
kërkesë për njohje vendimi penal të huaj;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Korçë janë trajtuar 15 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë, 1 
kërkesë për njohje vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat 
e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Krujë janë trajtuar 6 letërporosi nga jashtë, 1 ekstradim për jashtë, 1 
kërkesë për njohje vendimi penal të huaj dhe 2 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kukës janë trajtuar 46 letërporosi nga jashtë, 13 ekstradime për jashtë, 
3 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga 
gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Kurbin janë trajtuar 16 letërporosi nga jashtë, 1ekstradim për jashtë, 1 
kërkesë për njohje vendimi penal të huaj dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Lezhë janë trajtuar 21 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë, 3 
kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Lushnje janë trajtuar 14 letërporosi nga jashtë, 1 kërkesë për njohje 
vendimi penal të huaj dhe 2 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të 
personave të dënuar nga gjykatat e huaja; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Mat janë trajtuar 6 letërporosi nga jashtë dhe 1 kërkesë për njohje 
vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Përmet janë trajtuar 3 letërporosi nga jashtë;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Pogradec janë trajtuar 10 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë 
dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal të huaj; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Pukë janë trajtuar 6 letërporosi nga jashtë dhe 1 kërkesë për njohje 
vendimi penal me qëllim transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Sarandë janë trajtuar 3 letërporosi nga jashtë dhe 2 kërkesa për njohje 
vendimi penal të huaj; 
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Në prokurorinë e shkallës së parë Shkodër janë trajtuar 34 letërporosi nga jashtë, 4 ekstradime për jashtë, 
2 kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 5 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim transferimin 
në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tiranë janë trajtuar 107 letërporosi nga jashtë, 32 ekstradime për jashtë, 
14 kërkesa për njohje vendimi penal të huaj dhe 2 kërkesa për njohje vendimi penal me qëllim 
transferimin në Shqipëri të personave të dënuar nga gjykatat e huaja;  
Në prokurorinë e shkallës së parë Tropojë janë trajtuar 22 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë 
dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal të huaj; 
Në prokurorinë e shkallës së parë Vlorë janë trajtuar 16 letërporosi nga jashtë, 2 ekstradime për jashtë 
dhe 1 kërkesë për njohje vendimi penal të huaj;   
Në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë për Krime të Rënda janë trajtuar 29 letërporosi nga 
jashtë. 
 

Garfiku në vijim paraqet ngarkesën e prokurorive në kuadër të marrëdhënieve juridiksionale me 
autoritetet e huaja: 
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II. Ngarkesa e punës së prokurorive pranë gjykatave të apelit me juridiksion të 
përgjithshëm 
 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Durrës ka shqyrtuar 918 çështje themeli dhe 225 çështje lidhur me 
masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka shqyrtuar 242 çështje themeli dhe 147 çështje lidhur 
me masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Korçë ka shqyrtuar 174 çështje themeli dhe 181 çështje lidhur me 
masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Shkodër ka shqyrtuar 617 çështje themeli dhe 662 çështje lidhur me 
masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë ka shqyrtuar 1895 çështje themeli dhe 2024 çështje lidhur me 
masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë ka shqyrtuar 795 çështje themeli dhe 641 çështje lidhur me 
masat e sigurimit; 
Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda ka shqyrtuar 138 çështje themeli dhe 296 çështje 
lidhur me masat e sigurimit. 
 
Grafikisht të dhënat paraqiten si vijon, ku siç vërehet Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tiranë ka 
ngarkesën më të madhe: 
 

 
 
Raporti i numrit të çështjeve6 me numrin e prokurorëve sipas prokurorisë përkatëse paraqitet në grafikun 
në vijim: 
 
                                                           
6 Përllogaritje mesatare e raportit të totalit të çështjeve të trajtuara me numrin faktik të prokurorëve. 

Prokurori
a e Apelit

Durrës

Prokurori
a e Apelit
Gjirokastë

r

Prokurori
a e Apelit

Korçë

Prokurori
a e Apelit
Shkodër

Prokurori
a e Apelit

Tiranë

Prokurori
a e Apelit

Vlorë

Prokurori
a e Apelit
për Krime
të Rënda

Masa sigurimi 225 147 181 662 2024 641 296
Çështje  themeli 918 242 174 617 1895 795 138

Masa sigurimi Çështje  themeli
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III. Ngarkesa e punës së Prokurorisë së Përgjithshme 

 
III.1 Përfaqësimi në Gjykatë të Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese 

Prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme kanë përfaqësuar akuzën në emër të shtetit shqiptar pranë 
Gjykatës së Lartë për 259 gjykime themeli (nga të cilat 241 të përfunduara brenda vitit 2016), 17 çështje 
të juridiksionit fillestar, 24 masa sigurimi personal dhe në cilësinë e subjektit të interesuar pranë Gjykatës 
Kushtetuese për 17 çështje.  

III.2 Juridiksioni fillestar 

Prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme gjatë vitit 2016, kanë patur në kompetencë lëndore, që të 
hetojnë në shkallë të parë veprat penale të kryera nga subjektet për të cilat Gjykata e Lartë ka juridiksion 
fillestar në bazë të nenit 141 të Kushtetutës dhe nenit 75/b të Kodit të Procedurës Penale.  
Treguesit statistikor të kësaj veprimtarie paraqiten më poshtë: 
Gjatë vitit 2016, në Prokurorinë e Përgjithshme janë regjistruar 16 kallëzime e referime ndaj gjyqtarëve, 
deputetëve, ish-deputetëve apo ish-ministrave. 
Janë mbartur nga viti 2015, 2 procedime penale në hetim dhe 3 procedime penale në gjykim. 
Janë regjistruar 4 procedime penale. 
Vendimarrja e prokurorit lidhur me procedimet rezulton si vijon:  

Prokuror i
Apelit
Durrës

Prokuror I
Apelit

Gjirokastër

Prokuror i
Apelit
Korçë

Prokuror i
Apelit

Shkodër

Prokuror i
Apelit
Tiranë

Prokuror i
Apelit Vlorë

Prokuror i
Apelit për
Krime të

Rënda

229 195 178

320

490

287
217

Ngarkesa mesatare për çdo prokuror sipas prokurorive të apelit
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-1 procedim është ende në hetim;  
-1 procedim është pushuar;  
-1 procedim është transferuar;  
-1 procedim është dërguar për gjykim.  
Ndërkohë është vendosur mosfillimi i procedimit penal për 13 kallëzime/referime.  

III.3 Kontrolli i hetimit  

Prokurorët e drejtorive të kontrollit të hetimit, ndjekjes penale, përfaqësimit në gjykim dhe mbikëqyrjes 
së ekzekutimit të vendimeve penale në Prokurorinë e Përgjithshme, gjatë vitit 2016 kanë shqyrtuar 1360 
praktika.  
Në përfundim të shqyrtimit janë marrë 74 vendime e më konkretisht: 

− 35 vendime për shfuqizimin e vendimeve të pushimit;  
− 14 vendime për shfuqizimin e vendimeve të mosfillimit;  
− 20 vendime për zgjidhje të mosmarrëveshjeve për kompetencën tokësore apo lëndore; 
− 2 vendime për mospranim zëvendësimi prokurorit të çështjes;  
− 1 vendim për mospranim të ankimit të prokurorit ndaj drejtuesit të prokurorisë; dhe  
− 2 vendime për shfuqizime vendimesh pezullimi.  

 
 
III.4 Inspektimi 

Kontrolli i brendshëm i prokurorive të shkallës së parë dhe i prokurorive të apeleve, ka qenë një ndër 
prioritetet e punës së Prokurorisë së Përgjithshme në vitin 2016. Prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme 
në përmbushje të këtij funksioni, për vitin 2016 ka përfunduar kontrollin e përgjithshëm mbi veprimtarinë 
e punës së Prokurorisë së Shkallës së Parë Korçë e Pogradec. 
Në disa prokurori të tjera, gjatë vititi 2016, janë bërë kontrolle të pjesëshme, bazuar  në informacionet e 
ardhuara nga Drejtoria e Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale,  nga Drejtoria Gjyqësore pranë 
Prokurorisë së Përgjithshme si dhe informacionet e ardhura nga drejtuesit e prokurorive. 
 
Në total, janë kontrolluar 2490 procedime penale, vendime mosfillimi, dosje të gjykuara dhe masa 
sigurimi në Prokuroritë e Shkallës së Parë.  

 
 

III.5 Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja 

Prokuroria e Përgjithshme nëpërmjet Drejtorisë së Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë përcjell dhe 
në raste të caktuara ekzekuton letërkërkesa në kuadër të marrëdhënieve juridiksionale me jashtë. Ajo 
shërben si një hallkë e rëndëishme në bërjen efektive të ndihmës së ndërsjellë juridike në fushën penale. 



Raporti vjetor mbi ngarkesën e punës së prokurorive 2016 
 

14 
 

Gjatë vitit 2016, prokurori dhe oficerët e Drejtorisë së Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë, kanë 
trajtuar: 

Ekstradime nga jashtë - 132 kërkesa 
Ekstradime për jashtë -  99 shtetas 
Letërporositë nga jashtë - 524 letërporosi 
Letërporositë për jashtë -574 kërkesa 
Njohjet e vendimeve penale të huaja  - 47 kërkesa 
Njohjet e vendimeve penale shqiptare jashtë vendit - 30 kërkesa 
Transferimet e procedimeve nga jashtë- 5 raste 
Transferimet e procedimeve për jashtë - 5 procedime penale 
Transferimet e personave të dënuar nga jashtë - në 33 raste 
Transferimet e personave të dënuar për jashtë-14 kërkesa 

Gjatë vitit 2016 prokuroria ka shpallur në kërkim ndërkombëtar gjithsej 377 shtetas dhe ka kërkuar që 
Zyra Qëndrore Kombëtare Interpol Tirana të procedojë me heqjen e 172 subjekteve nga listat e kërkimit 
ndërkombëtar. 

Vlerësojmë të theksojmë se, përveç volumit të punës të trajtuar specifikisht sipas fushave të mësipërme të 
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në 
Prokurorinë e Përgjithshme ka trajtuar në kohë reale gjatë vitit 2016 edhe 449 kërkesa të ndryshme të 
ardhura nga autoritetet gjyqësore vendase e ato ndërkombëtare.  

 

III.6 Përgjimet  

Gjatë vitit 2016 janë ekzekutuar gjithsej 2283 vendime për lejimin e përgjimit aplikuar në lidhje me 676 
procedime penale, marrë nga prokurorët në kushtet e emergjencës si dhe vendime të autorizuara nga 
gjykata në hetimet paraprake. 

Sa sipër është mundësuar interceptimi për 3943 persona të dyshuar si të përfshirë në vepra penale.  

 

III.7 Dekriminalizimi 

Sektori i verifikimit të integritetit pranë Prokurorisë së Përgjithshme ka filluar funksionimin pas hyrjes në 
fuqi të ligjit 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 
funksione publike” dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë  nr. 17/2016. Pasi institucionet 
përgjegjëse sipas ligjit administruan formularët e vetëdeklarimit të subjekteve përkatës deri në datë 
04.05.2016, në Prokurorinë e Përgjithshme për periudhën qershor-dhjetor 2016, janë administruar, 650 
raste për verifikim të thelluar. 
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Për vitin 2016 - (Janar Shkurt) 2017 janë, marrë vendime për 327 subjekte vetëdeklarues të sjella për 
verifikim në vitin 2016. 
Nga këto, për 225 raste, është përfunduar verifikimi dhe janë përcjellë rezultatet në vitin 2016, dhe për 
102 raste, përfundimet e rezultateve janë mbyllur në periudhën, (janar-shkurt) 2017. 
 
 

IV. Rekomandime 

Duke patur në vëmendje analizën e punës së gjithë strukturave të prokurorisë, arritjet dhe nevojat për 
përmirësim, Strategjinë Afatmesme 2015-2017, rekomandimet e Këshillit të Ministrave, dokumentat 
strategjikë kombëtarë, tendencat e kriminalitetit gjatë vitit 2016 dhe prioritetet e caktuara për vitin 2017 
përmirësimi dhe rritja e efektivitetit të veprimtarisë së prokurorive do të arrihet nëpërmjet:  
 

- Forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, si edhe rritjes së kapaciteteve profesionale nëpërmjet 
trajnimeve, infrastrukturës, teknologjisë, etj; 

 
- Forcimit të luftës kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve, nëpërmjet bashkëpunimit të 

vazhdueshëm me autoritetet vendase, forcimit të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar dhe 
bashkëpunimit me agjensitë e huaja të zbatimit të ligjit, përmirësimin e teknikave hetimore, rritjen 
e kapaciteteve investiguese, si edhe mbështetjen me logjistikë të strukturave përkatëse; 

 
- Rritjes së rezultateve në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që 

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, me qëllim sigurimin e pastërtisë së figurës 
së punonjësve publikë; 

 
- Rritjes së mëtejshme të efiçencës së hetimeve proaktive, sidomos në goditjen e grupeve kriminale, 

rritjen e numrit të hetimeve pasurore dhe sekuestrimin  e mjeteve të veprës penale dhe produkteve 
të veprës penale; 

 
- Ndjekjes së një politikë penale të përshtatshme ndaj të miturve, grave, personave me aftësi të 

kufizuara që procedohen penalisht, apo edhe ndaj personave që akuzohen për kryerjen e veprave 
penale me rrezikshmëri të ulët shoqërore, si në caktimin e masave të sigurimit, në kërkesat për 
caktimin e dënimit edhe në aplikimin e dënimeve alternative; 
 

- Garantimit të shërbimeve të nevojshme për trajtimin e subjekteve që gëzojnë status të posaçëm 
sipas ligjit, kur ata janë të dëmtuar apo viktima të një vepre penale; 
 

- Rritjes së kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme dhe rritja e integritetit 
të prokurorit dhe oficerëve të policisë gjyqësore në arritjen e standardeve më të mira në aktivitetin 
institucional, performancën dhe efektivitetin në punën e tyre; 
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- Rritjes së shpejtësisë dhe efektivitetit të hetimeve duke siguruar marrjen e aksesit të bazës së të 

dhënave shtetërore kryesore; rritjen e rasteve të gjykimit të drejtpërdrejtë; kontrollin e respektimit 
të afateve të hetimit dhe marrjen e masave ligjore kur konstatohen zvarritje; 

- Rritjes së numrit të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore me qëllim rritjen e cilësisë 
dhe shpejtësisë  së veprimeve hetimore; 

- Zhvillimit të mëtejshëm të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve në Prokurori dhe integrimi i disa 
databazave shtetërore kryesore në këtë sistem; 

- Përdorimit me efektivitet të fondeve buxhetore për përmirësimin e kushteve e ambienteve të 
punës për prokurorët dhe për sigurimin e aksesit të shtetasve në shërbimin e prokurorisë. 
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