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“Kodi Penal bazohet në parimet kushtetuese të
shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit, të
drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, të
mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijëve, si dhe
të humanizmit. “

Neni 1/c, §
1“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”

Ky raport u prodhua nga Instituti për Kontratën Shoqërore-SCI, në kuadër të projektit: “Përmirësimi i
Dhënies së Vendimeve dhe Zbatimit të Dënimeve Alternative”si pjesë e skemës së granteve të projektit
“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në
Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet
me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e vetme e Institutit për Kontratën Shoqërore dhe jo
domosdoshmërisht paraqet pikëpamjet e Bashkimit Evropian, Save the Children dhe Qendrës së
Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
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SHKURTIM I TERMAVE

SCI

Instituti për Kontratën Shoqërore, OJF, me seli në Tiranë

KP

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

KPrP

Kodi Procedurës Penal i Republikës së Shqipërisë

AD

Alternativa të dënimit me burgim

ShP

Institucioni i Shërbimit të Provës

OSBE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

EURALIUS

Projekt i asistencës teknike të Bashkimit Evropian në fushën e së drejtës për
Shqipërinë titulluar “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri" .

OJF

Organizata jofitimprurëse, pjesë e shoqërisë civile

HYRJE
Shoqëria demokratike krijon kushte reale për të mundësuar trasparencën e veprimtarisë së
organeve publike, përfshirë dhe institucionet e drejtësisë që përfaqësojnë forcën shtrënguese të
shtetit. Transparenca e organeve të pushtetit shtetëror dhe administratës publike është pjesë e
parimeve bazë të këtij sistemi, prandaj për ta garantuar zbatimin e këtij parimi, ai është
sanksionuar nga Kushtetuta, në nenin 23 të tij, dhe legjislacionin specifik, që rregullon
veprimtarinë e këtyre organeve. Në këtë kuadër, duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek organet
e drejtësisë, konstatojmë se përveç kontrollit që ushtrohet brenda sistemit dhe kontrollit
kushtetues nga pushtetet e tjera, organet e drejtësisë mund ti nënshtrohen dhe vëzhgimit të
organizmave ndërkombëtare dhe organizatave te shoqërisë civile. Ky vëzhgim përqëndrohet,
kryesisht, në respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut gjatë procesit të procedimit penal,
shqyrtimit gjyqësor të çështjeve dhe deri në mënyrën e ekzekutimin përfundimtar të vendimeve
të formës së prerë.
Në këtë kuadër, ekzekutimi i vendimeve penale ka qenë një nga fushat ku është
vëzhguar në vazhdimësi dhe ku janë konstatuar probleme të shumta. Konstatimet, së bashku me
rekomandimet për përmirësimin e situatës, u janë referuar jo vetëm organeve të vëzhguara por
dhe Kuvendit të Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe publikut të gjerë.
Me kalimin e kohës problematikat e referuara, pas diskutimeve dhe ballafaqimeve të nevojshme,
nxitën nevojën për ndryshime ligjore, të cilat duhet të përmirësonin situatën legjislative,
institucionale e organizative, të strukturave që janë përfshirë në ekzekutimin e vendimeve penale,
me qëllim përmirësimin e situatës.
Përfundimisht, më 27 nëntor 2008, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një sërë ndryshimesh në
KP, të cilat krijuan mundësinë që, në kuadër të dhënies së drejtësisë penale, të zgjerohej gama e
alternativave të dënimit me burgim (AD), ndërkohë që disa shtesa e ndryshime, të ligjit
nr.8331/1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, mundësuan krijimin e institucionit të ri, të
emërtuar Shërbimi i Provës (ShP), i cili do të duhej të vepronte për ekzekutimin e këtyre masave
alternative të dënimit me burgim. Në vazhdim, për të plotësuar kuadrin ligjor e institucional të
nevojshëm, aktet nënligjore që pasuan, përcaktuan se institucioni i ShP përfaqësonte një shërbim
shtetëror të centralizuar, i financuar nga Buxheti i Shtetit dhe nën mbikëqyrjen e Ministrisë së
Drejtësisë. Gjithashtu, me këto akte nënligjore të miratuara nga Këshilli i Ministrave dhe
Ministria e Drejtësisë, u rregulluan dhe mjaft aspekte të veprimtarisë, metodologjisë dhe
praktikave të punës për ekzekutimin dhe mbikëqyrjen e AD nga ky institucion i ri, i sapo krijuar.
Kjo nismë për përmirësimin e kuadrit ligjor, që përbënte dhe një reformë të rëndësishme
në fushën e drejtësisë penale, pati disa objektiva. Së pari ajo tentonte të përmirësonte
funksionimin efektiv të AD dhe të zgjeronte aplikimin e tyre, me qëllim që ato të zënë një vend
më të rëndësishëm në politikat penale, sikundër në shtetet evropiane dhe më gjerë, ku AD
shihen si një faktor i rëndësishëm, në kuadër të zhvillimeve të kohëve të fundit, lidhur me
drejtësinë penale, me qëllim që fokusi i dënimit penal nga ndëshkim dhe izolim, të kalojë
tek drejtësia restauruese dhe riintegruese për individin. Së dyti këto ndryshime ligjore e
institucionale kishin dhe qëllim të mundësonin përshtatjen sa më të mirë të masave, që merren

ndaj personave që deklarohen fajtorë për kryerjen e veprave penale, me rrethanat specifike
vetjake, familjare e jetësore, siç janë situata sociale e tyre, ajo shëndetësorë, shoqërore,
ekonomike, etj. Objektivi i tretë, ishte për të ndikuar në uljen e mbipopullimit të burgjeve,
problem që ka shqetësuar në vazhdimësi, sepse mbipopullimi krijon kushte për cënimin e lirive
dhe të drejtave të personave të burgosur, ose të paraburgosur.
Realizimi i këtyre tre objektivave do të na përqaste më shumë me praktikat e vendeve të
përparuara demokratike, të cilat për një sërë veprash me rrezikshmëri të vogël shoqërore zbatojnë
vetëm masa të tjera alternative të burgimit. Në mënyrë të veçantë, vendet e Bashkimit Europian
përpiqen të kufizojnë sa të jetë e mundur burgimin, duke tentuar drejt formave zëvëndësuese të
një trajtimi jo-shtrëngues. Kjo bazohet në premisën se, burgimi përveçse jep efekte negative tek
shkelësit e ligjit dhe familjet e tyre, nuk ndikon sa duhet në rehabilitimin e tyre, ndërkohe që ka
një kosto financiare shumë të lartë për shoqërinë.
Me ndryshimet që solli, kryesisht, ligji nr.10 023/2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale” dhe më pas me ligjin
144/2013, datë 2.5.2013, me ligjin nr. 36/2017, datë 30.3.2017, aktualisht, KP parashikon gjashtë
alternativa dënimi: “Gjysmëliria” (neni 58’); “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
vënia në provë” (neni 59); “Qëndrimi në shtëpi” (neni 59/a); “Detyrimi për të hequr dorë nga
përdorimi i alkoolit ose drogës” (neni 60/a); “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik” (neni 63); dhe “lirimi me kusht” (neni 64).
Në vijim të ndryshimeve të mësipërme legjislative, në maj të vitit 2009 u krijua Drejtoria
e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, si dhe katër zyra rajonale, të vendosura në Tiranë, Durrës,
Shkodër dhe Fier, me një numër të përgjithshëm punonjësish prej 50 vetësh. Më pas, Këshilli i
Ministrave dhe Ministria e Drejtësisë nxorrën aktet nënligjore përkatëse, të cilat përmirësuan dhe
plotësuan më mirë kuadrin ligjor të kësaj veprimtarie, si dhe shtuan zyrat vendore, numrin e
punonjësve, përcaktuan standarde profesionale për stafin që do të punonte në këtë institucion etj.
Aktualisht sistemi i ShP përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme dhe 22 zyra vendore pranë çdo
gjykate të rrethit gjyqësor.
Në muajt shtator-dhjetor 2009, Prezenca e OSBE, në bashkëpunim me EURALIUS
organizuan seminare trajnuese për të gjithë specialistët e sapo emëruar në organet e shërbimit të
provës dhe botuan një Manual për këta punonjës, titulluar “Për aplikimin e Alternativave të
dënimit me burgim”, me autorë Prof. Dr. Arta MANDRO-BALILI, Marsida XHAFERLLARI,
Gerd HOXHA, Gjyqtar-Magjistrat, M.A. Admir BELISHTA, Gjyqtar-Magjistrat, botuar nga
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, më 2010. Kontribut të vyer në këtë drejtim ka dhënë dhe
Shkolla e Magjistraturës, e cila ka përfshirë në sesionet e trajnimit vazhdues, veç gjyqtarëve dhe
prokurorëve të karrierës dhe punonjës të SHP.
Përmirësimi i mëtejshëm i veprimtarisë së SHP dhe i legjislacionit që rregullon
veprimtarinë e tij u trajtuan si nevojë e domosdoshme dhe në kuadër të Reformës në Drejtësi.
Ndër të tjera, rritja e transparencës dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile janë detyra që do të

demokratizonin më tej këto organe, do të rritnin llogaridhënien e tyre dhe do të garantonin
veprimtari më cilësore.
Megjithë rëndësinë e përmirësimeve normative e organizative të mësipërme, që kishin për
qëllim zgjerimin dhe përmirësimin e aplikimit të AD, mendojmë se është e rëndësishme që në
asnjë rast të mos anashkalohet fakti se këto masa janë një trajtim “i zbutur” për autorin e veprës
penale, prandaj është tepër e rëndësishme që aplikimi i këtyre masave të bëhet me objektivitet
nga gjykatat, në përputhje me kërkesat ligjore dhe në mënyrë të unifikuar në të gjithë vendin, në
të kundërt mund të na krijohen premisa për zbatim korruptiv të këtyre masave penale, ose
shtrëmbërime të zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër është po aq e rëndësishme mbikëqyrja e
plotësimit të rregullt të AD dhe masave të tjera të urdhëruara nga gjykata, me qëllim që autori i
veprës penale, por dhe mjedisi shoqëror që i rrethon ata, të mos krijojnë mendimin se fajtori i
shpëtoi “lehtë” përgjegjësisë për veprën penale të kryer. Kjo do të binte ndesh me ligjin dhe
interesin shoqëror.
Kanë kaluar rreth 10 vjet nga përmirësimi i legjislacionit dhe fillimi i ushtrimit të
funksioneve nga institucioni i Shërbimit të Provës, por nuk na ka rezultuar që kjo veprimtari të
jetë bërë objekt shqyrtimi, ose të jetë vëzhguar praktika e punës së ndjekur nga subjekte që
veprojnë jashtë sistemit, me qëllim që të njihet më mirë situata dhe të përcaktohet shkalla e
realizimit të pritshmërive që shoqëria e shteti kishin nga kjo veprimtari.
Në këtë drejtim tenton të kontribuojë projekti i ndërmarrë nga organizata SCI, financuar
nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimevepër
Praktika Ligjore të Integruara, i cili ka si qëllim të bëjë një vlerësim sasior dhe cilësor të
vendimeve gjyqësore, që kanë caktuar AD, si dhe të hartojë një raport me gjetje dhe
rekomandime mbi legjislacionin dhe veprimtarinë për ekzekutimin e këtyre masave penale nga 6
zyra vendore të SHP, konkretisht ajo e Dibrës, Krujës, Përmetit, Pogradecit, Sarandës dhe
Tropojës. Në përcaktimin e objektivave të këtij projekti janë mbajtur parasysh rregullimet ligjore
për këtë fushë, si dhe objektivat e detyrat e përcaktuara nga strategjia sektoriale e SHP, me
qëllim që monitorimi i veprimtarisë të fokusohet në drejtimet themelore të veprimtarisë së
institucionit të SHP dhe plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar këtij organi.
Përpara se të trajtojmë gjetjet e konstatuara nga zbatimi i këtij projekti duam të
falenderojmë drejtuesit dhe punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të ShP, të zyrave rajonale të
ShP, drejtuesit e Gjykatave të Rretheve Gjyqësore dhe titulllarët e Prokurorive pranë këtyre
gjykatave, gjyqtarët e prokurorët e kontaktuar, punonjësit e sekretarive gjyqësore e të
prokurorive, të cilët na dhanë të gjitha mundësitë të njiheshim me punën e kryer, me statistikat e
kësaj veprimtarie, që na vunë kohë në dispozicion për të disktutuar rreth situatës dhe
problematikave të legjislacionit dhe të praktikave të punës. Ne i falenderojmë për kuptimin e
drejtë që manifestuan në lidhje me trasparencën dhe bashkëpunimin me ne si përfaqësues të një
organizate të SHC, për besimin dhe bashkëpunimin që na ofruan, duke shpresuar se ky qëndrim
do të manifestohet dhe në leximin me kujdes të gjetjeve tona, si dhe rekomandimeve që
parashikon ky raport.

I. QËLLIMET E PROJEKTIT DHE METODOLOGJIA

Bashkëpunimi i institucionit të SHP me organizatat e SHC është sanksionuar nga
legjislacioni që rregullon veprimtarisë e tij, konkretisht nga neni 31/7 i ligjit Nr.8331, datë
21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, si dhe Rregullorja “Për bashkëpunimin e
Shërbimit të provës me OJF-të dhe Shërbimin e Ndërmjetësimit”, miratuar me Urdhrin nr. 6325,
dt. 31.07.2009 të Ministrit të Drejtësisë. Qëllimi i këtij bashkëpunimi përcaktohet nga neni 1 i
kësaj rregulloreje, ku përcaktohen si fusha veprimi:
a) Mbikëqyrjen e të dënuarit në përputhje me programin individual të trajtimit;
b) Asistencën dhe mbështetjen e të dënuarit për kapërcimin e vështirësive në lidhje me
riintegrimin social dhe për përmbushjen e nevojave shoqërore të edukimit, arsimimit,
punësimit, strehimit dhe nevojave të tjera të ngjashme;
si dhe të ndërhyrjeve të tjera me ndikim potencial në rehabilitimin e të dënuarit;
c) Hartimi dhe realizimi i programeve efiçente të sjelljes për të dënuarit, bazuar në nevojat e
identifikuara të tij, realizimin e programeve dhe veprimtarive në qendra ditore, si dhe të
ndërhyrjeve të tjera me ndikim potencial në rehabilitimin e të dënuarit;
ç) Vlerësimin e të dënuarve, kur për hartimin e raportit nevojiten analiza të specializuara mbi
shëndetin e tyre mendor, abuzimin me substanca alkoolike, narkotike apo psikotrope ose analiza
të tjera të cilat mund të kryhen nga OJF;
d) Sistemimin e të dënuarve të liruar me kusht duke përgatitur dhe ofruar programe të lirimit,
mundësi strehimi, arsimi, trajnimi dhe punësimi, veprimtari në qendra ditore, programe
terapeutike apo të kujdesit dhe çdo ndërhyrje tjetër të nevojshme për rehabilitimin e ish- të
dënuarve;
dh) Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis të dëmtuarve nga vepra penale dhe të dënuarve;
e) Reduktimin dhe parandalimin e kriminalitetit.
Megjithatë, nëpërmjet këtij projekti, për herë të parë u mor përsipër të monitorohej veprimtaria e
6 zyrave vendore të këtij institucioni nga një OJF. Për këtë qëllim midis organizatës
jofitimprurëse SCI, që zbaton projektin dhe Drejtorisë së Përgjithshme të ShP u nënëshkrua
Marreveshja e Bashkëpunimit nr. prot.2552, datë 07.06.2018. Qëllimi i marrëveshjes ishte
përcaktimi i angazhimit të ndërsjelltë mes palëve për një bashkëpunim dypalësh në realizimin e
projektit “ Përmirësimi i dhënies së vendimeve dhe zbatimit të dënimeve alternative”, i cili synon
të bëjë një vlerësim të kësaj veprimtarie, të kryer në vitin 2016 e më gjerë, në rrethet gjyqësore
Tropojë, Dibër, Krujë, Përmet, Pogradec dhe Sarandë.
Në këtë rast me termin “Monitorim”, ose “vëzhgim” kemi patur parasysh grumbullimin aktiv të
të dhënave, verifikimi dhe përdorimi i mëtejshëm i informacionit të marrë, me qëllim nxitjen e
përmirësimit të situates.
Në fakt, organizatat e Shoqërisë Civile, si subjekte që adresojnë këndvështrimin e
shtetasve mbi problemet e interesit publik e privat, janë më se të legjitimuara për të parë e
ndjekur nga afër veprimtarinë e institucioneve publike, sepse Kushtetuta e R.SH, në Neni 2 të

saj, sanksionon se “1. Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. 2. Populli e
ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejtpërsëdrejti. “
Kushtetuta u garanton shtetasve, gjithashtu, të drejtën, që në përputhje me ligjin, të
marrin informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë
funksione shtetërore.
Organizata SCI, nëpërmjet zbatimit të këtij projekti synonte të kontribuonte që:
(i)

Të nxitë rritjen e sasisë dhe cilësisë së aplikimit e zbatimit të AD në rrethet e vëzhgimit
Tropojë, Dibër, Krujë, Përmet, Pogradec Sarandë.

(ii)

Të rrisë mundësitë e respektimit të të drejtave të personave, ndaj të cilëve është dhënë
nga gjykata një AD dhe të rritë mundësitë e riintegrimit të këtyre personave në shoqëri,
me qëllim që më pas të mos përfshihen më në veprimtari kriminale.

Gjatë zbatimit të projektit u mbajt një qasje gjithëperfshirëse, duke u kontaktuar dhe
bashkëbiseduar me të gjithë punonjësit e drejtësisë, të përfshirë në caktimin e AD dhe në
ekzekutimin e tyre, me vetë personat ndaj të cilëve ishte dhënë ndonjë masë e tillë, si dhe
subjekte të tjerë që, direkt apo indirekt, janë pranë kësaj veprimtarie.
Kjo qasje u përzgjodh pasi kishim bindjen se ndryshimet dhe pritshmëritë të projektit
tonë mund të realizoheshin vetëm kur gjyqtarët, prokurorët, stafi i SHP, pushteti vendor,
organizatat e specializuara të shoqërisë civile, të përfshirë në këtë veprimtari, do të ndanin me
sinqeritet me ne vlerësimet dhe përvojën e tyre, lidhur me këtë fushë të së drejtës.
Reforma në Drejtësi, në zhvillim e sipër në vendin tonë, thekson përditë e më shumë se
çështjet e mbarëvajtjes së sistemit të drejtësisë nuk janë vetëm një interes shtetëror, por dhe një
çështje me rëndësi për të gjithë shtetasit. Rritja e trasparencës dhe llogaridhënies së këtyre
organeve u përcaktua qartazi, që në fillim, si një detyrë bazike që duhet të kryejnë organet e
drejtësisë, me qëllim që të parandalohen shtrëmbërimet e zbatimit të ligjit dhe korrupsioni në
veprimtarinë e këtyre organeve.
Ekspertët e organizatës, zbatues të këtij projekti, u ndërgjegjësuan se nëpërmjet
përfshirjes në këtë veprimtari do të rritnin rolin e tyre aktiv si shtetas të shoqerisë demokratike,
se do të kontribuonin për mirëfunksionimin e organeve të drejtësisë dhe për pasojë edhe
demokratizimin e mëtejshëm të jetës së vendit.
Vëzhgimi dhe monitorimi i veprimtarisë gjyqësore dhe të zyrave vendore të SHP u
realizua duke mbajtur parasysh legjislacionin në fuqi, që rregullon caktimin dhe ekzekutimin e
AD. Për këtë qëllim ekspertët (të gjithë juristë) rifreskuan edhe njëherë dijet e tyre, duke ndalur
vëmendjen veçanërisht në dispozitat ligjore përkatëse të fushës si꞉
•

Kodin Penal

•

Kodin e Procedurës Penale

•

Ligji “Për ekzekutimin e vendimeve penale”

•

Ligji “Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise në RSH”

•

Aktet nënligjore përkatëse, që rregullojnë veprimtarinë e SHP dhe strategjitë e zhvillimit,
të miratuara nga KM dhe Ministria e Drejtësisë.

Vëzhgimi i veprimtarisë së kryer, diskutimi, por dhe nxjerrja e problematikave, gjatë
zbatimit të projektit u trajtuan dhe u vlerësuan nga perspektiva e të drejtave të njeriut. Kjo do të
thotë se u mbajt në konsideratë se personat e përfshirë në procesin e gjykimit dhe të vuajtjes së
AD janë subjekte dhe bartës të të drejtave të njeriut, të cilat mund tu kufizohen vetëm me ligj,
ose me vendim gjyqësor, në të kundërt veprimet e kryera nga çdo subjekt, tej këtij definicioni,
do të përbënin cenim të të drejtave të tyre.
Të drejtat e njeriut u vlerësuan në aspektin normativ, pra si të drejta reale, mbrojtja e të
cilave mund të sigurohet edhe nepërmjet procesit të rregullt ligjor, administrative, ose gjyqësor.
Mosdiskriminimi dhe mundësitë e barabarta, respektimi i dinjitetit njerëzor, informimi
me materialet që përmban dosja e tij, e drejta për kërkesë dhe ankesë, përfshirja dhe pjesëmarrja
e subjekteve të detyruar të zbatojnë AD kanë qenë disa nga aspektet specifike të të drejtave
njerëzore që janë mbajtur parasysh gjatë zbatimit të projektit.
 Parimet bazë të monitorimit
Me qëllim që nga ekspertët e SCI të zbatohej i njëjti standard vëzhgimi dhe të garantohej
efektivitet e korrektësi në kryerjen e detyrës u përcaktuan hapat dhe standardet e veprimtarisë si
vijon꞉
-

Konsultohu me, standardet ligjore dhe të të drejtave të njeriut para dhe gjatë vëzgimit,

-

Kontakto drejtuesit e institucionit që është planifikuar të vëzhgohet dhe shpiegoju atyre
qëllimin e projektit,

-

Kryej detyrën tënde të vëzhguesit pa u shkaktuar dëm punonjësve të institucionit dhe
veprimtarisë së tyre,

-

Sillu në mënyrë korrekte, me qëllim që të krijosh besim tek punonjësit e institucionit dhe
personat e përfshirë në procesin që vëzhgon,

-

Realizo të gjitha hapat e parashikuara për këtë vëzhgim,

-

Ji konsistent, këmbëngulës, i duruar, i saktë dhe i paanshëm gjatë kryerjes së detyrës.

-

Mblidh informacion të besueshëm dhe shëno burimin e tij,

-

Konsultohu me kolegun, por dhe me punonjësit e stafit të institucionit, për çështje që nuk
të rezultojnë të qarta,

-

Ruaj integritetin tend gjatë gjithë procesit të monitorimit dhe trego profesionalizëm dhe
korrektësi, ruajtja e qetësisë dhe komunikimi me kulturë me të gjithë personat.

-

Referoju indikatorëve të përcaktuar paraprakisht për vlerësimin e situatës së respektimit
të standardeve të punës për caktimin dhe ekzekutimin e AD.

-

Mblidh informacion nga shumë burime për të njëjtën çështje.

-

Evito pyetjet sugjestive, ose keqdashëse.

-

Mba parasysh se monitorohet vetëm për të përmirësuar situatën

-

Nëse do të regjistrohet biseda duhet marrë më parë leje nga bashkëfolësi.

-

Të bëhet kujdes për respektimin e privatësisë dhe të të dhënave personale e sensitive të
personave të përfshirë në procesin e ekzekutimit të AD (ligji nr. 9887 “Për mbrojtjen e të
dhënave personale” i ndryshuar)

• Metodat dhe mjetet e punës
Gjatë zbatimit të projektit, u zbatuan metodat dhe mjetet në vijim:
-

Trajnimi (i LRs) për të rritur kapacitetet e tyre dhe për një përgatitje më të mirë për
zbatimin e detyrave të projektit;

-

Takimi me personat përgjegjës dhe marrja e informacionit prej tyre. Prezantimi qëllimit
të monitorimit. Marrje e informacionit për shërbimet që ofrohen (sa janë të sigurta, sa
efektive, si janë në përputhje me standardet, a ju përgjigjen nevojave të përfituesve)

-

Këqyrje e dokumentacionit dhe statistikave, që lidhen me objektivat e monitorimit

-

Observim i sjelljes së stafit gjatë kryerjes së detyrës dhe kushteve të punës që ju janë
krijuar.

-

Vizita vrojtuese në mjediset ku zbatohen AD.

-

Studimi i kuadrit ligjor për të vlerësuar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e tij;

-

Studimi i vendimeve gjyqësore dhe raporteve të përgatituara nga punonjësit e SHP;

-

Zhvillimi i intervistave gjysmë të strukturuara, ballë për ballë me punonjës të ShP,
gjyqtarë e prokurorë ;

-

Fokus grupe me subjekte të përfshirë në caktimin dhe ekzekutimin e AD;

-

Pasqyrimi në një raport përmbledhës i gjetjeve, arritjeve, problematikave dhe
rekomandimeve për përmirësimin e situatës.

-

Takimi konsultativ (tryeza e rrumbullakët me aktorët kryesorë për të marrë opinione mbi
projekt-raportin mbi AD);

-

Avokimi përmes takimeve individuale dhe prezantimeve në grup (sipas rekomandimit të
Raportit mbi AD).

Vlerësimi i SCI për vendimet gjyqësore, ku është caktuar një AD dhe i raporteve të
punonjësve të SHP është bërë bazuar në kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të
dhënave personale.

II. BAZA LIGJORE QË RREGULLON APLIKIMIN DHE EKZEKUTIMIN E AD

Aktualisht, në vendin tonë, ekziston një legjislacion i gjerë, i cili rregullon caktimin e
AD nga gjykatat, ashtu dhe ekzekutimin e tyre. Këto dispozita kanë shtrirje të gjerë, si në
drejtimin vertikal të hierarkisë së normave, ashtu dhe në shtrirjen horizontale, duke përfshirë veç
dispozitave kushtetuese, e ligjore edhe akte nenligjore të KM, Ministrit të Drejtësisë, apo të
organeve drejtuese të Shërbimit të Provës. Gjithashtu, një sërë akte ndërkombëtare, që veprojnë
në këtë fushë, janë të zbatueshme në vendin tonë, pas ratifikimit nga Kuvendi i Shqipërisë, të
cilat do ti trajtojmë më me hollësi më poshtë.
Parë në aspektin historik, masat e AD kanë qenë parashikuar në Kodin Penal (KP) prej
shumë kohësh, por ato, fillimisht, ishin më të kufizuara numerikisht dhe nga pikëpamja
normative pa trajtim të plotë e të qartë.
Në KP të miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 parashikoheshin katër lloje AD si
më poshtë vijon,
i. copëzimi i dënimit me burgim (neni 58 KP);
ii. pezullimi i dënimit me burgim dhe vënia në provë (i njohur si dënimi me kusht (neni
59 KP);
iii. pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në
interes publik (neni 63 KP);
iv. lirimi para kohe me kusht (neni 64 KP).

Veç problematikave të tjera, deri më 2008, sanksionimi i këtyre masave penale nuk u
shoqërua me krijimin e ndonjë strukture të posaçme publike, që do të vepronte për ekzekutimin
dhe mbikëqyrjen e tyre, në mënyrë të vazhdueshme, si dhe nuk u miratuan aktet ligjore
përkatëse, që do të rregullonin, hollësisht, procedurat e ekzekutimit dhe të mbikëqyrjes së këtyre
masave. Këto mangësi janë përcaktuar, midis të tjerave, si faktorët dominues për mosaplikimin
në masën e duhur të AD, si dhe për moszbatimin korrekt të tyre, për një periudhë të gjatë.
Në parathënien e shkruar nga Ioana VAN NIEUËKERK, Këshilltare e Lartë Ligjore
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, për Manualin “Për aplikimin e Alternativave të dënimit me
burgim”, botuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, më 2010, në faqen 7 të parathënies,
theksohet se “ ndonëse në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë ekzistonin një sërë
alternativash të dënimit me burgim, ato nuk zbatoheshin për shkak se nuk kishte asnjë agjenci të
ngarkuar me mbikëqyrjen e të dënuarve gjatë ekzekutimit të dënimit alternativ.”
Jemi të mendimit se lidhur me këtë situate, veç sa më sipër, ka ndikuar dhe fakti që, në
20 vitet e fundit, pushteti ekzekutiv dhe ai legjislativ, kanë ndërmarrë disa nisma ligjore për
rëndimin e politikës penale, duke ashpërsuar masat e dënimit me burgim të parashikuara për një
kategori të gjerë veprash penale, ndërkohë që, përfaqësues të këtyre pushteteve, me retorikën e
tyre politike kanë bërë thirrje të hapura për aplikimin, si përparësi, të dënimeve me burgim. Pa
dyshim që edhe këto qëndrime të politikës kanë kontribuar në stepjen e prokurorëve dhe
gjyqtarëve për aplikimin në masë më të madhe të AD.
Për arsyet e sipërshënuara, por jo vetëm, jurisprudenca shqiptare, deri në vitin 2008,
nuk mundi të krijojë një traditë të mirë në aplikimin e AD dhe as mundi ti përqasej praktikave që
zbatoheshin në vendet e BE.
Në Nëntor të vitit 2008 startoi zbatimi i një programi që tentonte ndryshimin e situatës,
i cili pati si fillesë kryerjen e disa përmirësimeve legjislative të fushës penale, kryesisht të atyre
që trajtonin caktimin dhe ekzekutimin e AD.
Më poshtë po trajtojmë, në mënyrë të përmbledhur, dispozitat ligjore më të
rëndësishme që aktualisht rregullojnë caktimin dhe ekzekutimin e AD, duke treguar dhe historinë
e ndryshimit të tyre në vite, nga ku rezulton se Kuvendit të Shqipërisë i është dashur t’i marrë në
shqyrtim në shumë raste këto dispozita.


Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

KP, miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, i ndryshuar, është dispozita ligjore
kryesore që sanksionon AD dhe i jep të drejtën sistemit gjyqësor ti aplikojë ato, duke shmangur
vuajtjen e dënimit me burgim. KP përcakton se këto masa gjykata mund ti aplikojë ndaj
personave të gjykuar dhe të gjetur fajtorë për kryerjen e veprave penale, në rast se vërtetohet
ekzistenca e disa kushteve e rrethanave të përcaktuara shprehimisht nga vetë ky ligj për
aplikimin e secilës lloj të AD.

Lidhur me caktimin dhe zbatimin e AD kanë një rëndësi të veçantë ndryshimet e
përmirësimet që iu bënë KP me Ligji nr. 10 023, datë 27.11.2008 “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” sepse
ato ndryshime e përmirësime, i përkasin Kreut të VII të KP, titulluar “Alternativat e dënimit me
burgim “. Pasi ndryshimet ligjore hynë në fuqi AD morën, përgjithësisht formën dhe kuptimin që
kanë sot, sepse ndryshime të vogla janë bërë dhe në vitet në vazhdim. Po citojmë, në mënyrë të
përmbledhur, aspektet kryesore të ligjit, duke pasqyruar, veçanërisht, përmirësimet e plotësimet e
kryera nga ligji i sipërcituar꞉
-

Neni 58 i Kodit Penal “Copëzimi i dënimit me burgim”. Kjo dispozitë e KP ka pësuar një
ndryshim të thellë në vitin 2008, ndryshim që ka prekur jo vetëm përmbajtjen e
dispozitës, por dhe e ka riemërtuar atë me termin “Gjysmëliria”.

Gjysmëliria është një AD, që i mundëson të dënuarit me burgim deri në një vit, të ketë
mundësi të dalë jashtë burgut, për të kryer detyrimet e tij për punën, arsimin, kualifikimin ose
aftësimin profesional, përgjegjësitë thelbësore familjare, apo për nevojat për trajtim ose
rehabilitim mjekësor dhe më pas të kthehet në burg, brenda periudhës kohore të përcaktuar nga
gjykata. Pra të dënuarit që përfitojnë nga kjo AD do të mund ta kryejnë dënimin me burg duke
qëndruar pjesërisht të mbyllur në institucionin penitenciar dhe pjesërisht jashtë tij, sipas
përcaktimit nga gjykata që shqyrton çështjen në ngarkim të të pandehurit. Kur personi i dënuar
nuk përmbush detyrimet, sipas vendimit përkatës gjyqësor, ndaj tij merren sanksionet e
parashikuara nga neni 62 i KP.
Ky ndryshim i dispozitës ligjore, përveç mundësimit për një rehabilitim më efektiv të të
dënuarit dhe trajtimit më human të tij, në përputhje me rrethanat e kushtet specifike vetjake,
familjare dhe shoqërore, synon, gjithashtu, përqasjen e dispozitës me standardet e vendeve
demokratike dhe me traditat më të mira të legjislacioneve penale të vendeve evropiane, si dhe
përmbushjen e rekomandimit të adresuar nga Këshilli i Evropës për vendin tonë.
-

Ndryshimet e nenit 59 të KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
vënia në provë “e kanë trasformuar dispozitën, që ekzistonte dhe më parë në KP, duke e
plotësuar atë.

Ndryshimi ligjor i dispozitës ka rritur mundësinë e aplikimit të kësaj lloj AD, sepse përveç
rrezikshmërisë së paktë të personit, ka shtuar si kushte, që mundësojnë aplikimin e saj dhe
moshën e të dënuarit, kushtet shëndetësore apo mendore, mënyrën e jetesës dhe të nevojave,
veçanërisht atyre që lidhen me familjen, shkollimin ose punën, rrethanat e kryerjes së veprës
penale, si dhe sjelljen pas kryerjes së veprës penale.
Me ndryshimet e mësipërme është përcaktuar dhe afati i proves mund të jetë nga 18 muaj
deri në 5 vjet.
-

Neni 60 KP “Detyrimet e të dënuarit të vënë në provë” është një tjetër dispozitë e
ndryshuar në vitin 2008 nga ligji i sipërshënuar. Ndryshimet janë të pjesëshme dhe prekin

pikën 2,10 e 11 të dispozitës, si dhe kanë shtuar një pikë të re me nr.12. Shtesat kanë këtë
përmbajtje të re꞉
“2. Shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave të tjera, ose i pasurisë, për përmbushjen e
detyrimeve financiare.
…
10. Të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë.
11. Mjekimi ose rehabilitimi në një institucion shëndetësor ose nënshtrimi në një program të
trajtimit, mjekësor apo rehabilitues.
12. Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës.
Në përcaktimin e detyrimeve për të dënuarin, gjykata merr parasysh moshën e të dënuarit,
gjendjen mendore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht ato të lidhura me familjen,
edukimin ose punën, motivet e kryerjes së veprës penale, qëndrimin pas kryerjes së veprës
penale, si dhe rrethana të tjera, që ndikojnë në vendosjen e detyrimeve, sipas këtij neni dhe
mbikëqyrjen e tyre.”
-

Neni 61 KP “Detyrimet e të dënuarit gjatë kohës së proves” pas ndryshimeve të bëra
më 2008 ka sot këtë përmbajtje꞉

“Gjatë kohës së provës i dënuari është i detyruar:
a) të paraqitet rregullisht dhe të informojë në vazhdimësi shërbimin e provës për përmbushjen
e kushteve dhe detyrimeve të caktuara nga gjykata;
b) të marrë pëlqimin nga shërbimi i provës për ndryshimin e vendbanimit, qendrës së punës
apo për lëvizjet e shpeshta brenda vendit.”
Siç mund të vihet re, këto ndryshime kanë mundësuar hapësirën e duhur për të treguar rolin dhe
detyrën e SHP në fazën e ekzekutimit të AD.
-

Neni 62 KP “Shkelja e kushteve dhe e detyrimeve gjatë kohës së proves” është
ndryshuar si vijon꞉

Ndryshimet në nenin 62 të KP, i cili më parë titullohej “Revokimi i vendimit të pezullimit
me vënie në provë”, konsiston në zgjerimin e mundësive për vendimmarrje nga gjykata ndaj
personit të vënë në provë, i cili gjatë kohës së provës kryen një vepër tjetër penale. Sot gjykata,
ndryshe nga më parë kur ishte e detyruar të revokonte AD, ka mundësi të vlerësojë më mirë
masën që do të duhet të marrë ndaj këtyre personave dhe sipas kushteve e rrethanave konkrete
mund të ndryshojë detyrimet që ka vendosur, ta zëvendësojë dënimin e dhënë me një dënim
tjetër, apo ta revokojë, tërësisht ose pjesërisht, vendimin e pezullimit.
Gjithashtu ndryshimet janë plotësuar duke përcaktuar se për shkelje të lehta dhe për herë
të parë të kushteve ose të detyrimeve që i janë vendosur nga gjykata, prokurori ka të drejtë të
japë paralajmërim, i cili regjistrohet në dosjen personale të të dënuarit.
-

Neni 63 KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për
kryerjen e një pune në interes publik”

Ndryshimet kanë prekur paragrafin e dytë të dispozitës, duke saktësuar se për vendosjen e
kësaj mase duhet dhe pëlqimi i të dënuarit, si dhe paragrafin e pestë e të shtatë, duke
caktuar dhe detyrën e ShP për caktimin e llojit të punës dhe ditët kur i dënuari do t’i
kryejë ato, duke pasur parasysh, për aq sa është e mundur, punësimin e rregullt të të
dënuarit apo detyrimet e tij familjare. Kohëzgjatja e punës me interes publik nuk duhet
të kalojë tetë orë në ditë.
Ligji nr. 10 023, datë 27.11.2008, i sipërcituar, përveç ndryshimeve e plotësimeve ka
sjellë edhe disa dispozita të reja, të cilat nuk parashikoheshin më parë nga KP dhe që ndihmojnë
për rregullimin më të mirë të institutit të AD. Këto shtesa kanë zgjeruar gamën e AD, si dhe
parashikojnë kushte e rrethana të qarta për aplikimin e këtyre masave penale, ose për zbatimin
më të mirë të tyre.
-

Neni 59/a i KP me emërtimin “Qëndrimi në shtëpi” ꞉

Kjo dispozitë në zbatimin saj është përjashtimore dhe për pasojë mund të përfitojnë
nga zbatimi i saj vetëm disa kategori shtetasish, që ndodhen në kushte të veçanta, si p.sh. kur të
dënuarit janë gra shtatzëna, ose nëna me fëmijë nën moshën 10 vjeç, që jetojnë me të; persona
me kushte të rënda shëndetësore, që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm nga shërbimi shëndetësor
jashtë burgut; persona mbi 60 vjeç dhe që janë të paaftë nga ana shëndetësore; apo të rinj nën
moshën 21 vjeç me nevoja të dokumentuara shëndetësore studimore, të punës apo përgjegjësive
familjare. Përveç kushteve specifike, speciale të të pandehurit, dispozita parashikon dhe kushtin
që lidhet me masën e dënimit të dhënë, ose të mbetjes së vuajtjes së burgimit. Konkretisht
parashikohet se kjo AD mund të aplikohet vetëm për të dënuarit me burgim deri në dy vjet
burg, ose kur kjo kohë është pjesë e mbetur e dënimit, sipas një vendimi për një periudhë më
të gjatë burgimi. I dënuari në rast se aplikohet AD “Qëndrimi në shtëpi”, mund të qëndrojë në
shtëpinë e tij, në një shtëpi tjetër private apo në një qendër të kujdesit dhe të shëndetit publik,
ashtu si do të vendosë gjykata që shqyrton çështjen.
Dispozita parashikon se gjykata mund të lejojë që personat e dënuar me qëndrim në
shtëpi të largohen nga vendbanimi, për plotësimin e nevojave të domosdoshme familjare, për t’u
angazhuar në veprimtari pune, veprimtari edukimi apo arsimimi, ose për programe rehabilitimi,
për të cilat shërbimi i provës është dakord.
-

Neni 60/a KP “Detyrimi për të hequr dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës”,
dispozitë e shtuar gjithashtu më 2008,

Për shkak të ndikimit në rritje të alkolit dhe lëndëve narkotike, si faktorë që çojnë
përdoruesit e tyre në kryerjen e veprave penale, legjislatori mendoi të shtojë, si një lloj të ri AD,
detyrimin për t’iu nënshtruar trajtimeve mjekësore për heqjen dorë nga përdorimi i alkoolit apo
drogës.

Dispozita përcakton gjithashtu se trajtimi mjekësor për heqjen dorë nga përdorimi i
alkoolit apo drogës bëhet në institucionin mjekësor të specializuar, sipas përcaktimit që bën
Ministria e Shëndetësisë, në bazë të kërkesës së ShP.
Kreut përkatës të KP, që trajton AD, i janë bërë ndryshime të mëtejshme edhe gjatë viteve
2012 e 2013, të cilat i pasqyrojmë në vijim.
Neni 59/a “Qëndrimi në shtëpi”, të cilin e kemi përmendur më lart si dispozitë e shtuar
nga ligji nr.10 023, datë 27.11.2008, gjatë vitit 2013 ju shtua paragrafi i dytë me anë të ligjit
nr.144.
Neni 64 KP, që trajton AD “Lirimi me kusht”, ka pësuar mjaft ndryshime. Ai është
ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001; me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008; i janë shtuar
disa fjalë në paragrafin e tretë me anë të ligjit nr.144, datë 2.5.2013, si dhe janë bërë përmirësime
të mëtejshme me Ligjin nr.36/2017.
Përmbajtja aktuale e dispozitës ëshë si vijon꞉
“I dënuari me burgim mund të lirohet me kusht, nga vuajtja e dënimit vetëm për arsye të
veçanta, nëse me sjelljen dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur i është arritur qëllimit
për edukimin e tij, si dhe të ketë vuajtur:
- jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për kundërvajtje penale;
- jo më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi gjer në pesë vjet
burgim;
- jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi mbi 5 vjet deri në
maksimumin e parashikuar nga ligji, me përjashtim të parashikimeve në paragrafin 3 të këtij
neni.
Në masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet koha e përfituar me amnisti ose falje.
Nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuarin përsëritës për krime të kryera me dashje si dhe për
të dënuarit për kryerjen e veprave penale të parashikuara në nenet 78/a, 79/a, 79/b, 79/c apo
paragrafi i tretë i nenit 100.
Lirimi me kusht revokohet nga gjykata, kur i dënuari për një vepër penale të kryer me dashje,
gjatë kohës së kushtit, kryen një vepër tjetër penale me dashje, duke u zbatuar dispozitat për
“bashkimin e dënimeve.”
Gjykata e urdhëron të dënuarin të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës gjatë periudhës së
provës dhe të përmbushë një ose disa nga detyrimet e parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi.
Kur i dënuari nuk mban kontakte me Shërbimin e Provës ose kur nuk i përmbush detyrimet e
parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi, të urdhëruara nga gjykata, kjo e fundit vendos
zëvendësimin e dënimit të parë me një dënim tjetër, zgjatjen e afatit të mbikëqyrjes gjatë
periudhës së provës ose revokimin e vendimit për lirimin para kohe me kusht.
Neni 65/a KP emërtuar “Periudha e sigurisë” është një dispozitë e shtuar me ligjin
nr.23/2012, datë 1.3.2012 dhe përcakton se, gjykata mund të vendosë edhe caktimin e një
periudhe sigurie, gjatë së cilës nuk lejohet zbatimi i nenit 64 të këtij Kodi, konkretisht kur
ekziston një nga këto rrethana: a) vepra penale, masa e dënimit të së cilës është mbi pesë vjet; b)

kryerja e veprës penale është bërë me egërsi dhe mizori; c) kur vepra është kryer kundër
fëmijëve, grave shtatzëna ose personave që, për shkaqe të ndryshme, nuk mund të mbrohen; ç)
kur vepra është kryer duke përfituar nga marrëdhëniet familjare ose të bashkëjetesës; d) kur
kryerja e veprës penale është shtyrë nga motive që kanë të bëjnë me gjininë, racën, fenë,
kombësinë, gjuhën, bindjet politike, fetare ose sociale.
Dispozita përcakton dhe se periudha e sigurisë shtrihet për afatin kohor nga tre të katërtat e
dënimit të dhënë nga gjykata deri në kohëzgjatjen e plotë të dënimit penal.


Ligji Nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar.
Në kreun e I-rë të këtij ligji, në nenin 3, titulluar “Objekti i veprimtarisë së Prokurorisë”
është përcaktuar se꞉
“1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të
shtetit, merr masa dhe mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve penale, drejton dhe kontrollon
veprimtarinë e Policisë Gjyqësore, si dhe kryen detyra të tjera të caktuara me ligj. “
Ky ligj, por jo vetëm, përcakton rolin e veçantë të organit të Prokurorisë në ekzekutimin e
vendimeve gjyqësore penale. Këtij organi, që vepron në emër të interesit publik, i është
ngarkuar edhe detyra e rëndësishme për të ndjekur dhe mbikëqyrur ekzekutimin e
vendimeve penale. Zbatimi me korrektësi i këtyre vendimeve ka rëndësi për forcimin e
shtetit të së drejtës, riedukimin e të dënuarit, por dhe për parandalimin e veprimtarisë
keqbërëse në tërësi.



Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7905, datë
21.3.1995, I ndryshuar.
Neni 462 “Vendimet e ekzekutueshme” (Ndryshuar pika 3 me ligjin nr. 35/2017, datë
30.3.2017)
1. Vendimi penal i gjykatës vihet në ekzekutim menjëherë pasi të ketë marrë formë të prerë.
2. Vendimi i pafajësisë, i përjashtimit të të gjykuarit nga dënimi dhe ai i pushimit të
çështjes, vihet në ekzekutim menjëherë pas shpalljes.
Neni 463 “Veprimet e prokurorit”
1. Prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë që ka dhënë vendimin, merr masa për
ekzekutimin e vendimit. Ai bën kërkesa në gjykatën kompetente dhe ndërhyn në të gjitha
veprimet e ekzekutimit.

2. Vendimet e prokurorit i njoftohen, brenda tridhjetë ditëve, mbrojtësit të caktuar nga i
interesuari ose, kur nuk ka të tillë, atij të caktuar nga prokurori.
3. Kur është e nevojshme, prokurori mund të kërkojë kryerjen e veprimeve të veçanta nga
prokurori i një rrethi tjetër.
4. Kur fillon ekzekutimi, prokurori njofton me shkrim gjykatën që ka dhënë vendimin.…
Dispozitat ligjore të mësipërme, përsëritin rolin e rëndësishëm e të pazëvendësueshëm
te Prokurorit për ekzekutimin e vendimeve penale, përfshirë dhe ato që parashikojnë masa të
AD. Në mënyrë më të hollësishme, ekzekutimi i vendimeve penale, që përmbajnë AD, i trajton
ligji “Për ekzekutimin e vendimeve penale”


Ligji nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale” (Ndryshuar me
ligjin nr.10 024, gatë 27.11.2008 dhe me Ligjin nr. 80/2018,)

Ky ligj ka për objekt vënien në ekzekutim të vendimeve penale dhe urdhërimeve të tjera
ligjore.
Me ekzekutim të vendimit penal kuptohet zbatimi i urdhërimeve që përmban vendimi penal i
formës së prerë dhe i vendimeve, që sipas Kodit të Procedurës Penale, kanë ekzekutim të
menjëhershëm, me synimin e riedukimit sa më të shpejtë e më të plotë të të dënuarve.
Ky ligj përcakton se organet dhe punonjësit që ekzekutojnë vendimet, janë të detyruar të
ushtrojnë me korrektësi kompetencat, duke respektuar të drejtat, nderin dhe dinjitetin e personit,
pa diskriminim për asnjë shkak.
Ligji orienton kujdes e mbrojtje të veçantë gjatë ekzekutimit të vendimeve penale për të
miturit dhe gratë. Ai përcakton se ekzekutimi i vendimeve për të miturit bëhet në përputhje me
rregullat procedurale të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, Kodin e
Procedurës Penale dhe nga ky ligj, për aq sa parashikimet e këtij ligji nuk bien ndesh me Kodin e
Drejtësisë Penale për të Mitur. Gjithashtu ky ligj orienton që ekzekutimi i vendimeve penale për
gratë të kryhet duke pasur parasysh mbrojtjen e dinjitetit, nevojat e tyre fizike, sociale,
profesionale, shëndetësore dhe psikologjike.
Prokurori si autoriteti i ngarkuar për të marrë masa dhe për të mbikëqyrur ekzekutimin e
vendimeve penale, sipas ligjit, është i detyruar të kujdeset që ekzekutimi i vendimit penal të
kryhet në përputhje me urdhërimet e gjykatës dhe kërkesat e këtij ligji, të kontrollojë
rregullsinë e ekzekutimit, të ndërhyjë në organet kompetente, ose të paraqesë kërkesë në
gjykatë për rivendosjen e ligjit e të së drejtës së shkelur, si dhe vënien e shkaktarëve para
përgjegjësisë ligjore.

Në mënyrë të veçantë, ligji përcakton se Prokurori është organi që vë në lëvizje
procedurën e ekzekutimit të të gjithë vendimeve të tjera penale dhe në mbështetje të neneve
463 dhe 468 të Kodit të Procedurës Penale, procedon vetë ose urdhëron organet e tjera për
vënien në ekzekutim të vendimit sipas këtij Kodit dhe dispozitave të tjera ligjore.
Prokurori mban evidencë të veçantë për vendimet në ekzekutim dhe për të gjitha
faktet e ndodhura gjatë ekzekutimit. Për këtë qëllim ai nxjerr Urdhrin e Ekzekutimit mbi
bazën e të cilit prokurori nis procedurën e ekzekutimit të vendimit penal. Ligji përcakton se
Urdhri i ekzekutimit përmban vendimin penal që vihet në ekzekutim, identitetin e të dënuarit,
vendndodhjen e tij, llojin dhe masën e dënimit kryesor që do të vihet efektivisht, llojin e dënimit
plotësues dhe kriteret e zbatimit të tij, organet që do të ekzekutojnë ose mbikëqyrin ekzekutimin
e vendimit etj.
Ekzekutimi i AD rregullohet nga nenet 29 deri 31/9 të këtij ligji, duke përcaktuar
detyrimet specifike për gjykatën, prokurorin dhe SHP, komunikimet midis këtyre organeve të
drejtësisë, si dhe afatet ligjore për secilin lloj të AD, njoftimet e detyrueshme, apo masat që
merren në rast të moszbatimit të masës së urdhëruar nga gjykata.
Me shumë rëndësi janë përcaktimet e këtij ligji në lidhje me format e punës që përdor
prokurori për të mbikëqyrur ekzekutimin e vendimeve gjyqësore penale. Ai përveç se merr
njoftime për fillimin dhe përfundimin e ekzekutimit nga organi përkatës, shqyrton kërkesa
dhe ankesa të të dënuarve dhe mbrojtësit të tij, bën verifikime të drejtpërdrejta mbi
dokumente ose në vendin e vuajtjes së dënimit, merr mendim nga specialistë të fushave të
ndryshme dhe bashkëpunon me kontrollin e brendshëm të organit ku ekzekutohet vendimi,
ose të institucioneve shtetërore të kontrollit administrativ.
Nga neni 31/7 deri tek neni 31/12, që janë dispozita të shtuara me ligjin nr.10 024, datë
27.11.2008, trajtojnë çështje të organizimit e funksionimit të Institucionit të ShP për ekzekutimin
e AD.
Neni 31/7 përcakton natyrën e institucionit të ShP si organ shtetëror, që mbikëqyr zbatimin
e dënimeve alternative, paraqet informacion dhe raporte para prokurorit ose gjykatës, sipas këtij
ligji dhe ndihmon në ekzekutimin e dënimit alternativ, si dhe ndihmon personin e dënuar në
kapërcimin e vështirësive për riintegrimin social. Dispozita përcakton, gjithashtu se organet
shtetërore, qendrore dhe vendore, i japin ShP ndihmën e nevojshme për përmbushjen e detyrave
që i ka caktuar ligji, por ky organ duhet të bashkëpunojë dhe me OJF-të dhe shërbimin e
ndërmjetësimit, në bazë të rregullave të hollësishme, të përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë.
Në mungesë te një ligji organik për ShP këto dispozita ligjore janë tepër të rëndësishme
sepse vendosin piketa e veprimtarisë së këtij organi dhe mundësojnë fillimin e funksionimit të tij,
përcaktojnë mënyrën e organizimit. Dispozitat përcaktojnë se Drejtoria e Përgjithshme e ShP ka
vartësi nga Ministrinë e Drejtësisë dhe përbën nivelin qendror të institucionit, ndërsa zyrat
vendore të shërbimit të provës veprojnë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore.

Ndryshimet e shumta që iu bënë ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale” me Ligjin
nr. 80/2018 përcaktuan rregulla e procedura që u dhane zgjidhje problemeve të evidentuara ndër
vite gjatë veprimtarisë së institucionit të ShP për ekzekutimin e AD.


Ligji nr. 37/2017, Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur.

Ky ligj përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve,
rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e
vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt
me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale. Kodi përmban
rregullime edhe për të rinjtë nga grupmosha 18 deri në 21 vjeç, sipas parashikimeve në nene të
veçanta të tij.
Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur është një zhvillim i ri në legjislacionin vendas, që
përputhet me standardet Kushtetuese, të Konventës së OKB për të Drejtat e Fëmijëve dhe
standardet e normat e tjera ndërkombëtare që kanë për qëllim mbrojtjen e të miturit dhe
mbrojtjen efektive të interesit më të lartë të të miturit.
Ky Kod zbatohet për procedurat e drejtësisë për të miturit në konflikt me ligjin, si dhe për të
miturit viktima dhe/ose dëshmitarë të veprave penale. Organet kompetente në çdo vendim dhe
veprimtari të ndërmarrë në zbatim të këtij Kodi, duhet të vlerësojnë me përparësi interesin më të
lartë të të miturit.
Në nenet 14 e 15 të këtij Kodi sanksionohet se në proceset e drejtësisë penale, për të
miturit, përparësi u jepet masave alternative të shmangies nga procedimi penal, ose zbatimi i
masave të drejtësisë restauruese vlerësohen si mundësia e parë. Arrestimi, ndalimi, ose burgimi I
një të mituri duhet të përdoren vetëm si një masa të fundit, për një kohë sa më të shkurtër, si dhe
të jenë objekt i rishikimit të rregullt dhe periodik nga gjykata.
Kodi kërkon që personat, të cilët punojnë me të miturit, të kenë njohuritë e nevojshme,
ndërgjegjësimin profesional më të lartë për mbrojtjen e të drejtave të të miturive në konflikt me
ligjin, viktimë ose dëshmitarë, si dhe marrin të gjitha masat e duhura për qëndrueshmërinë e tyre
në këto pozicione pune.
Gjatë procedimit penal të të miturit merr rëndësi të veçantë Raporti i vlerësimit individual,
i cili duhet të përshkruajë nevojat e veçanta të të miturit, rrezikun e kryerjes së veprës penale, si
dhe elemente të tjera në varësi të rastit. Ky raport rekomandon dhe masat e duhura për të nxitur
zhvillimin dhe integrimin e të miturit në shoqëri. Kodi përcakton se Prokurori/gjykata kërkojnë
në mënyrë të detyrueshme përgatitjen dhe mbajtjen parasysh të raportit të vlerësimit individual
kur: a) përcaktohet masa alternative e shmangies; b) caktohet lloji i dënimit; c) ekzekutohet
vendimi i dënimit; si dhe ç) shqyrtohet kërkesa për lirimin me kusht. Institucionit të ShP i

ngarkohet një rol I veçantë për hartimin e këtyre raporteve sipas kërkesës së gjykatës ose
prokurorit.
Neni 55 i Kodit orienton, përgjithësisht, marrjen e masës së shmangies ndaj të miturit në
konflikt me ligjin, duke përcaktuar dhe kriteret e vlerësimit për këtë qëllim. Zbatimi i masës së
shmangies nga prokurori është rrethanë për mosfillimin e procedimit penal, nëse procedimi penal
nuk ka filluar, dhe pushimin e tij nëse procedimi penal ka filluar. Marrja e masës së shmangies
nga ndjekja penale bëhet vetëm me pëlqimin me shkrim të të miturit dhe, kur është e
përshtatshme, edhe nga përfaqësuesi i tij ligjor. ShP ngarkohet nga Kodi me rol të veçantë për
zbatimin e programit të drejtësisë restauruese për këtë kategori të të miturve. Përmbushja e
masës së shmangies nga ndjekja penale realizohet dhe mbikëqyret nga Shërbimi i Provës, në
bashkëpunim me shërbimin e ndërmjetësimit. Nëse i mituri i përmbush detyrimet, sipas
marrëveshjes së shmangies, prokurori vendos menjëherë pushimin e çështjes dhe I mituri që ka
përmbushur një masë alternative për shmangien nga ndjekja penale nuk do të konsiderohet si i
dënuar për një vepër penale dhe nuk do të trajtohet si person me të kaluar kriminale.
Kodi përcakton se në rastet përjashtimore kur I mituri do ti nënështrohet gjykimit penal
dhe rezulton fajtor për kryerjen e një ose më shumë veprave penale, ndaj tij, sipas rastit mund të
aplikohen dënime kryesore (burgimi; kufizimi i lirisë; gjoba) dhe plotësuese ( ndalimi për
kryerjen e një veprimtarie; kryerja e një pune me interes publik; përmbushja e detyrimeve të
caktuara; qëndrimi në shtëpi). Ndaj të miturit mund të jepet vetëm një dënim kryesor, por ai
mund të jepet së bashku me jo më shumë se një dënim plotësues dhe një ose disa masa të
parashikuara nga kreu VII i këtij Kodi.
Neni 107 I Kodit përcakton se Ekzekutimi i vendimit të dënimit jo me burgim, të
parashikuar prej këtij Kodi, zbatohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.
Ekzekutimi I këtyre vendimeve bëhet në përputhje me standardet e veçanta për të miturit, të
parashikuara shprehimisht nga Kodi. Në qoftë se brenda periudhës së vuajtjes së dënimit jo me
burgim ose dënimit me kusht i mituri kryen një vepër penale, Shërbimi i Provës njofton
prokurorin, i cili, sipas rastit, i drejtohet gjykatës.
Kodi parashikon kushte më lehtësuese për lirimin me kusht të të dënuarve të mitur.
Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të miturit, jo më vonë se tre muaj nga data
më e afërt e lirimit me kusht, njofton Shërbimin e Provës mbi mundësinë e lirimit të të miturit.
Shërbimi i Provës analizon sjelljen e të miturit gjatë kryerjes së dënimit, faktet e të dhënat
kriminale të veprimeve të kryera në të kaluarën, personalitetin e të miturit, kushtet familjare,
natyrën e krimit të kryer prej tij dhe rrethana të tjera, të cilat mund të ndikojnë në dhënien e
vendimit për lirimin e parakohshëm. Rishikimi i mundësisë për lirim me kusht të të miturit
shqyrtohet çdo tre muaj nga gjykata me kërkesë të të miturit të dënuar.

Kodi përcakton , gjithashtu, se pas lirimit me kusht të të miturit, Shërbimi i Provës dhe
administrata e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale për të mitur, bashkëpunon me
Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, organet e qeverisjes vendore të
njësisë administrative dhe Njësia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës ku i mituri banon apo ka
planifikuar të banojë.
Brenda datës 1 janar 2019 fillojnë të zbatohen dhe hyjnë në fuqi dispozitat që lidhen me
veprimtarinë e institucioneve dhe autoriteteve kompetente që kryejnë funksione lidhur me
vendosjen e të miturit në mbikëqyrje, sipas parashikimeve të neneve 83 dhe 84, të këtij Kodi; që
ofrojnë shërbim të specializuar për zbatimin e vendosjes nën kujdes, sipas nenit 69, të këtij Kodi;
që kujdesen për përmbushjen e detyrimeve nga të miturit, sipas nenit 102, pika 3, të këtij Kodi;
për kufizimin e lirisë, sipas nenit 98 të këtij Kodi; që ofrojnë shërbimet që garantojnë sportin dhe
ripërtëritjen e personave me aftësi të kufizuara, sipas parashikimeve të nenit 119 të këtij Kodi; si
dhe krijohet Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, sipas parashikimeve
të nenit 133, pika 4, të këtij Kodi.



Akte ndërkombëtare që lidhen me caktimin dhe ekzekutimin e AD, të zbatueshme në
RSh.
1. Ligji nr. 8497, datë 10.6.1999 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për
transferimin e procedimeve në çështjet penale”
2. Ligji nr. 8498, datë 10.6.1999 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për
ndihmën e ndërsjellë juridike në fushën penale”
3. Ligji nr. 8499, datë 10.6.1999 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për
transferimin e personave të dënuar”
4. Ligji nr. 8724, datë 26.12.2000 “Për ratifikimin e konventës Evropiane për mbikëqyrjen e
personave të dënuar ose të liruar me kusht”
5. Ligji nr. 9068, datë 15.5.2003 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane për vlefshmërinë
ndërkombëtare të gjykimeve penale”



Akte nënligjore të kësaj fushe
1. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 302, datë 25.03.2009 “Për miratimin e rregullores
‘Për organizimin
dhe funksionimin e shërbimit të provës dhe për përcaktimin e standardeve e procedurave

për
mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”
2. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 406, datë 18.06.2014 “Për shtrirjen e mbikëqyrjes
elektronike në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë”

3. Urdhër i Kryetarit të Këshillit të Ministrave nr. 55, datë 26.04.2017 “Për miratimin e
strukturës dhe organikës së ShP”
4. Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 6325, dt. 31.07.2009 “Për miratimin e Rregullore “Për
bashkëpunimin e Shërbimit të provës me OJF-të dhe Shërbimin e Ndërmjetësimit”
5. Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 6224, dt. 17.09.2014 “Për caktimin e vendndodhjes
dhe konpetencave tokësote të zyrave vendore të SHP”
6. Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të ShP nr.1474/1, datë 19.09.2014 “Për marrjen në
dorëzim të dosjeve të mbikëqyrjes nga zyrat vendore të ShP, sipas kompetencave
tokësore të tyre”
III. PROBLEME TË LEGJISLACIONIT DHE NEVOJAT PËR PËRMIRËSIMIN E
TIJ

1. Vlerësojmë si nevojë urgjente përshpejtimin e punës për miratimin e një ligji organik për
Shërbimin e Provës. Edhe pse ky institucion është përcaktuar si një institucion i pavarur
në sistemin e Ministrisë së Drejtësisë, veprimtaria e tij ka lidhje të ngushta me
veprimtarinë proceduese e të gjykimit, që ushtrohen nga pushteti gjyqësor, prandaj
miratimi i ligjit për organizimin e funksionimit të ShP, nga Kuvendi, do të ndihmonte në
balancimin e dy pushteteve dhe do të pengonte çdo mundësi ndërhyrjeje të pushtetit
ekzekutiv në veprimtarinë e gjyqësorit.
2. Duket se përmbajtja e neneve 59 dhe 60 të KP ka kundërshti. Dispozita e pare (n.59 KP),
që është dhe dispozita përcaktuese e AD “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim
dhe vënia në prove” është urdhëruese dhe e detyron gjykatën të caktojë një apo më shumë
detyrime nga ato të parashikuara në nenin 60 të KP. Konkretisht në këtë dispozitë thuhet
“Gjykata urdhëron që i dënuari të përmbushë një apo më shume detyrime, të
parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi”, ndërsa neni 60 KP, që është një dispozitë me
karakter ndihmës sepse përmban llojet e masave që mund të aplikojë gjykata në plotësim
të një AD, përcakton se “i dënuari i vënë në provë, mund të detyrohet nga gjykata të
plotësojë një apo më tepër prej detyrimeve të mëposhtme”
Jemi të mendimit që legjislatori duhet ti përmirësojë këto dispozita e ti unifikojë ato në
përmbajtje.
3. Organet e drejtësisë, institucionet e edukimit dhe kualifikimit, si dhe jurisprudence duhet
të punojnë më shumë në drejtim të një kuptimi të unifikuar dhe një praktike të njësuar për
zbatimin e alternativave të dënimit me burgim, me qëllim për të shmangur sa më tepër që
të jetë e mundur pabarazinë në aplikimin e tyre. Vërehen diferenca të mëdha në lidhje me
vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale. P.Sh. Në veri të vendit për të

pandehurit e gjetur fajtorë për kultivimin e bimëve narkotike aplikohen AD ndërsa në jug
të vendit dënohen, përgjithësisht, me burgim.
4. Sipas përmbajtjes aktuale të dispozitave përkatëse të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës
Penale rezulton se Shërbimi i Provës nuk përmendet si një ndër subjektet proceduralë
gjatë procedimit penal, ose shqyrtimit gjyqësor të çështjes. Për të kapërcyer këtë mangësi
të legjislacionit kryesor, në praktikë, ShP është vendosur në një situatë të ngjashme
juridike me ekspertët. Kjo del dhe nga përmbajtja e dispozitave të VKM-së nr. 302, datë
25.03.2009, të cilat e trajtojnë raportin e përpiluar nga Shërbimi i Provës si “…ekspertim
të personit nën hetim, të pandehurit apo të dënuarit brenda kompetencave të Shërbimit të
Provës”. Mirëpo në praktikën gjyqësore punonjësi i ShP nuk merr pjesë në gjykim dhe
akti i tij nuk i nënështrohet vlerësimit kontradiktor, sikundër akti i ekspertit, ai nuk i
nënshtrohet rregullave për caktimin e ekspertit të parashikuara nga nenet 178 e vijues të
Kodit të Procedurës Penale.
Jemi të mendimit se kjo situatë ka nevojë të studiohet me detaje dhe më pas të shikohen
mundësitë për të përcaktuar qartë në legjislacion, veçanërisht KPrP, pozitën procedurale
të Shërbimit të Provës dhe të raportit të përgatitur nga ky institucion gjatë procedimit dhe
gjykimit penal.
5. Vënia në ekzekutim menjëherë e AD pa marrë vendimi formë të prerë ka krijuar
probleme në praktikë. Prokurorët nuk kanë veprim të unifikuar në këtë drejtim.
Punonjësit ShP shprehën shqetësim se prokurorët jo gjithmonë u vënë në dispozicion,
menjëherë urdhërin e ekzekutimit, pasi ata nuk marrin gjithmonë nga gjykata shkurtimin
e vendimit, që ditën që përfundon gjykimi dhe shpallet vendimi që cakton AD. Nga ana e
tyre disa nga prokurorët na shprehen shqetësimin se ka raste që vendimet e gjykatave të
rretheve gjyqësore, të cilat përmbajnë AD, prishen nga gjykatat e apelit, të cilat dënojnë
përfundimisht të pandehurin me burgim. Sipas tyre, për shkak të kalimit të një kohe
relativisht të gjatë nga gjykimi i çështjes në shkallë të parë deri në përfundimin e
shqyrtimit në gjykatën e apelit, shpesh kur gjykata e Apelit jep vendimin e saj i pandehuri
e ka shlyer AD dhe për pasojë duhet të vuaj dy dënime ( AD dhe burgimin që i cakton
gjykata e apelit).
Jemi të mendimit se kjo çështje duhet diskutuar e studiuar mirë, duke marrë dhe
mendimet e punonjësve të drejtësisë dhe më pas duhet të miratohet një zgjidhje e
përshtatshme.
6. Gjithashtu sugjerojmë që të shikohet e studiohet mundësia e ndryshimit të KP, me qëllim
që, kushtin e rrezikshmërisë së veprës penale të kryer nga i pandehuri, të mos e vlerësojë
me masën e dënimit me burgim që cakton gjykata, por me masat e sanksioneve që
parashikojnë dispozitat e KP. Kjo do të kufizojë diskrecionin e madh që kanë gjyqtarët
për caktimin e AD. Praktika tregon se përmbajtja aktuale e dispozitave të KP ka

mundësuar zbatim të paunifikuar të legjislacionit, apo zbatimin e tyre edhe për recitivistë
ose për krime të rënda, që të lënë dyshimin se kjo politikë penale, në ndonjë rast, mund të
zbatohet edhe për motive korruptive.
7. Me këtë rast shprehim dhe sugjerimin se është e nevojshme të studiohet legjislacioni dhe
praktika gjyqësore e zbatuar në zbatim të neneve 64 e 65 KP, sepse ka vend që të
zgjerohet më tepër mundësia e aplikimit të AD “Lirim me kusht”, veçanërisht për
dënimet deri në 5 vjet burg, për të patur një qasje më llogjike me llojet e tjera të AD, që
aplikohen për të dënuarit e tjerë me burgim deri 5 vjet, të cilët përjashtohen fare nga
vuajtja e burgimit.

IV. APLIKIMI I ALTERNATIVAVE TË DËNIMIT NGA GJYKATAT E RRETHEVE
GJYQËSORE DIBËR, KRUJË, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, TROPOJË
Përmirësimi i legjislacionit penal në vitin 2008 dhe krijimi i institucionit të Shërbimit të
Provës, krijuan kushte për zgjerimin e aplikimit të AD nga gjykatat. Megjithatë, doktrina e të
drejtës nënvizon se masat alternative të dënimit me burgim përfaqësojnë një qëndrim të zbutur
ndaj autorit të veprës penale, të shpallur fajtor nga gjykata, duke i konsideruar këto masa si një
lloj “shmangie” nga dënimi. Për këtë arsye legjislacioni parashikon që AD aplikohen, si rregull,
ndaj autorëve të veprave penale që shkelin për herë të parë ligjin, që e pranojnë akuzën, që
ndihen të penduar dhe ndodhen në rrethana të veçanta familjare ose jetësore. Gjykata cakton
fillimisht një dënim me burgim, sipas të gjitha rregullave të përgjithshme të parashikuar nga KP
dhe kur vlerëson se plotësohen kushtet e parashikuara në ligj, mund të aplikojë një nga AD, që e
gjykon më të përshtatshme për rastin.
Kusht i domosdoshëm është që vepra penale e kryer dhe rrezikshmëria shoqërore e
personit fajtor të mos jenë shumë të rënda. Për ta përcaktuar kufirin e shkallës së rrezikshmërisë
së veprës penale të kryer dhe të autorit të saj, legjislacioni ynë sanksionon që AD mund të jepet
nga gjykata vetëm në ato raste kur dënimi me burgim, i caktuar fillimisht prej saj, për secilin rast
konkret të shqyrtuar, të mos e kalojë një masë të caktuar, që varion për secilën lloj AD, por jo më
shumë se 5 vjet burgim.
Në 10 vitet e fundit, treguesit numerikë të aplikimit të AD janë positive dhe gjithnjë në
rritje, megjithatë, nuk duhet të harojmë se mision i drejtësisë penale është mbrojtja e komunitetit
nga veprimtaria keqbërëse dhe parandalimi i recidivizmit, si dhe asistimi dhe kujdesi për
riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të shkelësve të ligjit, prandaj shifrat nuk
përfaqësojnë gjithshka, por vetëm një nga faktorët për realizimin e objektivave në këtë drejtim.
Në 6 gjykatat e rretheve gjyqësore, ku u shtri monitorimi ynë, janë aplikuar një numër i
konsiderueshëm AD përkatësisht siç tregohet në tabëlën e poshtëshënuar. Për ti bërë më të qartë
treguesit sasiorë të AD të aplikuara nga gjykatat shifrat i kemi krahasuar dhe me numrin e

përgjithshëm të personave të gjykuar e të gjetur fajtorë për kryerjen e veprave penale, në të
njëjtën periudhë kohore të trajtuar.
Edhe pse objekt i drejtpërdrejtë shqyrtimi i projektit tonë ishte veprimtaria e vitit 2016,
në statistikat e mëposhtme kemi përfshirë dhe reztultatet e vitit 2015 dhe 2017, me qëllim që të
shihet më qartë trendi i aplikimit të AD nga secila gjykatë e rrethit gjyqësor të marrë në
shqyrtim. Këto statstika mundësojnë dhe një vështrim krahasues në lidhje me aplikimin e AD
midis 6 gjykatave të vëzhguara.
Të dhënat e përdorura janë marrë nga Vjetarët Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë të
viteve përkatëse, sepse informacioni që na u servir nga zyrat e SHP, prokuroritë dhe gjykatat e
rretheve përkatëse nuk ishin të unifikuara.

Gjykatat
Rrethi Gjyqësor Dibër

Rrethi Gjyqësor Krujë

Rrethi Gjyqësor Përmet

Rrethi Gjyqësor Pogradec

Rrethi Gjyqësor Sarandë

Rrethi Gjyqësor Tropojë

Gjithsej

Viti 2015

Viti 2016

Shpallur fajtorë
AD -

382,
74

Shpallur fajtorë

Viti 2017

Shpallur fajtorë 299,

Shpallur fajtorë 258,

AD - 108

AD - 78

250,

Shpallur fajtorë 348,

Shpallur fajtorë 225,

AD -

46

AD -

AD -

Shpallur fajtorë

54,

Shpallur fajtorë

49,

Shpallurfajtorë

40,

AD-

15

AD -

25

AD -

35

146

107

Shpallur fajtorë 195,

Shpallur fajtorë

225,

Shpallur fajtorë 179,

AD -

AD -

122

AD -

97

Shpallur fajtorë 306,

Shpallur fajtorë

370,

Shpallur fajtorë

276,

AD -

AD -

89

AD -

Shpallur fajtorë 197,

Shpallur fajtorë

88,

Shpallur fajtorë

AD -

121

AD -

72

AD -

88

AD

319

AD

562

AD

487

22

41

82
106,

Aplikimi i AD nga gjykatat e vëzhguara, në raport me numrin e përgjithshëm të personave të
shpallur fajtorë për kryerjen e veprave penale, e japim më poshtë edhe në përqindje, me qëllim

që të bëhet më i lexueshëm trendi i zhvillimit, si dhe për ta krahasuar me mesataren e gjithë
vendit.
Rrethet gjyqësore

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Dibër

AD 19,3%

AD 36,4%

AD 30,2%

Krujë

AD 18,4%

AD 42%

AD 47,5%

Përmet

AD 27,8%

AD 51%

AD 87,5%

Pogradec

AD 11,3%

AD 54,2%

AD 54,1%

Sarandë

AD 13,4%

AD 24%

AD 29,7%

Tropojë

AD 61,4%

AD 88,8%

AD 88%

Mesatare e 6 rretheve

25,2%

49,3%

55,3%

Mesatare Republikes

36,9%

38,2%

55,4%

Nga statistikat e sipërshënuara rezulton se në rrethet gjyqësore të vëzhguara, nga
pikpamja numerike, ka një aplikim të mire të AD. Dallohet qartë një trend drejt rritjes së këtyre
masave penale, në të gjashta rrethet gjyqësore, që janë vëzhguar, i cili është i përqasur gjithnjë e
më mirë dhe me mesataren e Republikës.
Pavarësisht nga konkluzioni i mësipërm, i dhënë për tërësinë e situatës, mendojmë se
duhet parë me shqetësim aplikimi tepër i gjerë i AD nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë,
gjatë të tre viteve në shqyrtim (2015-61,4%, 2016-88,8%, 2017-88%), si dhe Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Përmet për vitin 2017 (87,5%), të cilat, siç shihet, tejkalojnë së tepërmi mesataren e
Republikës. Shifrat e larta të aplikimit të AD duken shqetësuese për rrethin e Tropojës edhe për
faktin se gjatë vitit gjyqësor 2016, rreth 61% e veprave penale të shqyrtuara nga ajo gjykatë
kanë qenë krime dhe vetëm rreth 39% kondravajtje penale, gjatë vitit 2017 rreth 74,6% e
çështjeve të shqyrtuara kanë qenë krime dhe vetëm 25,4% kondravajtje penale, gjë që tregon
se kriminaliteti në këtë zonë është me rrezikshmëri të lartë shoqërore, prandaj ka vend për tu
parë me më shumë vëmendje e kujdes aplikimi AD në masë të gjerë. Situata në këtë rreth
gjyqësor ka nevojë të shqyrtohet më me thellësi, duke studiuar të gjitha vendimet konkrete të asaj
gjykate, që kanë aplikuar AD, për të parë e vlerësuar më me detaje plotësimin e kushteve ligjore
për këtë qëllim.
Shqetësuese konsiderojmë edhe statistikat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë e cila,
në tre vitet e marra në shqyrtim, ka shifra tepër të ulëta të aplikimit të AD, krahasuar me rrethet e

tjera, ose me mesataren e Republikës. Shifrat e ulta të aplikimit të AD duken shqetësuese për
rrethin e Sarandës edhe për faktin se gjatë vitit gjyqësor 2016, rreth 65% e veprave penale të
shqyrtuara nga ajo gjykatë kanë qenë kondravajtje penale dhe vetëm rreth 35% krime, ndërsa në
vitin 2017 31,4% kanë qenë krime e 68,6% kondravajtje penale, gjë që tregon se kriminaliteti në
këtë zonë ka rrezikshmëri të ulët shoqërore, prandaj dhe është e justifikuar aplikimi më i gjerë i
AD.


Situata e aplikimit të AD sipas llojeve

Tabela e mëposhtme na jep një pasqyrë të aplikimit të AD në 6 rrethet gjyqësore të
vëzhguara për vitin 2016.
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Siç shihet, gjatë vitit gjyqësor 2016, në 6 rrethet gjyqësore të marra në shqyrtim, është
preferuar që të aplikohet AD e parashikuar nga neni 59 i KP “Pezullimi i ekzekutimit të
vendimit me burgim dhe vënia në provë” , në total, në 93 % të rasteve, duke ju dhënë pak
hapësirë AD të tjera të parashikuara nga nenet 60/a, 63, të KP, ndërsa për ato të parashikura nga
nenet 58, 59/a, nuk kemi asnjë aplikim. Meqenëse në 6 rrethet gjyqësore, të përzgjedhura për
vëzhgim, vetëm rrethi i Krujës është vendndodhje e një institucioni penitenciar, është normale

mosaplikimi i AD të parashikuar nga neni 64 KP (lirimi nga burgu e vënia në provë) për gjykatat
e tjera.
Shifrat e konstatuara në 6 rrethet gjyqësore në shqyrtim, nuk tregojne diferenca të mëdha
midis rretheve, jo vetem për faktin se përgjithësisht është preferuar aplikimi i n. 59 KP, por edhe
nga përqindja që zenë këto masa në raport me dënimet me burgim.
Më poshtë do të ndalemi për të analizuar situatën e aplikimit, për secilën AD, në 6
rrethet gjyqësore të marra në shqyrtim.
1. Gjysëmliria Neni 58 KP (Ndryshuar me ligjin nr.10 023, ADtë 27.11.2008,)
(Për dënimin deri në një vit burgim, gjykata, për shkak të detyrimeve të personit të dënuar për
punën, arsimin, kualifikimin ose aftësimin profesional, përgjegjësitë thelbësore familjare apo
për nevojën për trajtim ose rehabilitim mjekësor, mund të vendosë ekzekutimin e vendimit me
burgim me gjysmëliri. Personi i dënuar, që vuan dënimin me gjysmëliri, është i detyruar te
kthehet në burg, pasi të ketë kryer detyrimet jashtë burgut, brenda periudhës kohore të
përcaktuar nga gjykata.
Kur personi i dënuar nuk përmbush detyrimet, sipas këtij neni, zbatohet neni 62 i këtij Kodi.)
Kjo lloj AD përfaqëson një nga risitë e sjella në KP nga Ligji nr.10 023, datë 27.11.2008.
Ndryshimi ligjor kishte për qëllim tu ofronte një mundësi specifike personave të dënuar, të cilët
kanë detyrime, ose nevoja që lidhen me punën, arsimin, kualifikimin, ose aftësimin profesional;
që kanë përgjegjësi thelbësore familjare; nevoja të posaçme për trajtim, ose rehabilitim mjekësor.
Dispozita ofron mundësi që këta të dënuar, krahas vuajtjes së dënimit me burg, të mund të
plotësojnë dhe detyrimet, apo nevojat e sipërshënuara.
Kjo risi ligjore u mirëprit jo vetëm nga opinioni shoqëror, por dhe nga specialistët e të
drejtës dhe ata të shkencave sociale, sepse u vlerësua si një kontribut që dënimi penal të zgjerojë
aspektin e vet social dhe si orientim për ta parë ndëshkimin më qartë në optikën e drejtësisë
restauruese dhe riintegruese për individin. Ky ndryshim është dhe një shembull konkret i
përqasjes së legjislacionit me atë të vendeve të Europës Perëndimore ku drejtësia penale përpiqet
të kufizojë, sa të jetë e mundur, burgimin.
Edhe pse kane kaluar 10 vjet nga miratimi ligjor i këtij lloi AD, aplikimi i tij është ende në
përmasa minimaliste, gjë që lë shumë për të dëshiruar. Në 6 rrethet gjyqësore të marrë në
shqyrtim, kjo masë penale nuk ka gjetur aplikim, jo vetëm gjatë vitit 2016, por edhe gjatë viteve
2015 dhe 2017. Në fakt ky problem shtrihet në gjithë vendin. Nga 5.577 AD të aplikuara në
vitin 2016, në gjithë vendin, vetëm 4 janë të llojit “Gjysmëliri”. Ne i pyetëm gjyqtarët dhe
prokurorët e rretheve gjyqësore në vëzhgim për këtë situatë dhe ata na u përgjigjën se ende nuk

ekzistojnë kapacitetet dhe mjetet e duhura për të bërë mbikqyrjen e të dënuarve gjatë kohës që do
të duhet të rrinë jashtë burgut për plotësimin e nevojave të tyre, siç parashikon “Gjysmë liria” .
Jemi të mendimit se këto justifikime nuk qëndrojnë, por tregojnë mungesën e
përgjegjshmërisë së institucioneve të ngarkuera nga ligji për aplikimin e zbatimin e kësaj AD, si
një detyrim ligjor. Mjafton të përmendim situatën e menaxhimit me sukses të qindra e mijëra
lejeve që u jepen të dënuarve me burgim për të shkuar pranë familjeve të tyre, dhe kuptohet se
eksperienca dhe mjetet ekzistojnë, por ka mungesë ndërgjegjësimi e organizimi, si dhe mungesë
bashkëpunimi midis institucioneve që luajnë rol në përcaktimin dhe ekzekutimin e AD, mungesë
mbikëqyrjeje, si dhe mungesë të ndjekjes studimit në praktikën e ndjekur në këto 10 vjet nga
gjykatat.
2. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë, Neni 59,
60, KP
(Neni 59_Për shkak të rrezikshmërisë së paktë të personit, moshës, kushteve shëndetësore apo
mendore, mënyrës së jetesës dhe të nevojave, veçanërisht atyre që lidhen me familjen, shkollimin
ose punën, rrethanave të kryerjes së veprës penale, si dhe të sjelljes pas kryerjes së veprës
penale, gjykata, kur jep dënim me burg deri në pesë vjet, mund të urdhëroj¸ që i dënuari të mbajë
kontakte me shërbimin e provës dhe të vihet në provë, duke pezulluar ekzekutimin e dënimit, me
kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale.
Gjykata urdhëron që i dënuari të përmbushë një apo më shume detyrime, të parashikuara në
nenin 60 të këtij Kodi.
Afati i provës është 18 muaj deri në 5 vjet.
Nëse i dënuari nuk mban kontakte me shërbimin e provës apo nuk përmbush detyrimet e
parashikuara në nenin 60, siç është urdhëruar nga gjykata, gjykata vendos zëvendësimin e
dënimit të parë me një dënim tjetër, zgjatjen e afatit të mbikëqyrjes, brena periudhës së provës,
ose revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit.);
“Pezullim ekzekutim të vendimit me burgim dhe vënia në provë” parashikuar nga neni
Neni 59 KP, është AD që ka gjetur aplikimin më të gjerë në të 6 rrethet gjyqësore të vëzhguara,
gjatë vitit 2016. Konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër e ka aplikuar këtë masë në 109
raste, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë e ka aplikuar në 143 raste, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Përmet e ka aplikuar në 21 raste, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec e ka aplikuar këtë masë
në 108 raste, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë e ka aplikuar masën në 82 raste, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Tropojë në 71 raste.
Shprehur në përqindje, situata e aplikimit të nenit 59 të KP në raport me numrin total të
aplikimit të AD, për vitin 2016, është si vijon꞉ Dibër 100% e AD të aplikuara; Krujë 97,9% e

AD të aplikuara; Përmet 84% e AD të aplikuara; Pogradec 88,5% e AD të aplikuara; Sarandë
92,1% e AD të aplikuara; Tropojë 98,6% e AD të aplikuara. Shifrat tregojnë një preferencë
absolute të këtyre gjykatave për këtë lloj mase dhe shmangie masive të aplikimit të AD të tjera
që parashikon KP.
Nga vëzhgimi i situatës në këto rrethe gjyqësore na rezultoi se aplikimi i AD të
parashikuar nga neni 59 i KP ka qenë preferencë edhe e prokurorëve, që veprojnë pranë këtyre
rretheve gjyqësore. Statistikat tregojnë se, për vitin 2016, prokurorët e Dibrës i kanë kërkuar
gjykatës aplikimin e n.59 KP në 73 raste; ata të Krujës në 47 raste; ata të Përmetit në 18 raste;
të Pogradecit në 31 raste, të Sarandës në 63 raste dhe të Tropojës në 88 raste.
Preferenca e treguar nga gjyqtarët e prokurorët për aplikimin e n.59 të KP është
gjithashtu dhe tregues i shmangies së tyre për të vlerësuar me shumë kujdes që të aplikohet AD
më e përshtatshme për secilin person të deklaruar fajtor, sepse dihet që rrethanat personale,
familjare dhe kushtet jetësore mdryshojnë për çdo të pandehur.
Kodi Penal e lidh aplikimin e nenit 59 dhe me caktimin nga gjykata të një ose më shumë
detyrimeve, të parashikuara nga n.60 KP, të cilat gjykata duhet t’i përzgjedhë me kujdes, me
qëllim që të shërbejnë sa më mirë për riedukimin e të pandehurit, që i caktohet masa, për
formimin dhe edukimin e tij, luftimin e veseve , zëvendësimin e dëmit që ka shkaktuar etj.
Neni 60 KP ka parashikuar një larmi masash për këtë qëllim, të cilat i parashtrojmë më
poshtë꞉
“I dënuari i vënë në provë, mund të detyrohet nga gjykata të plotësojë një apo më tepër prej
detyrimeve të mëposhtëme:
1. Të ushtrojë një veprimtari profesionale ose të marrë një arsim apo formim profesional.
2. Shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave të tjera ose i pasurisë për përmbushjen e detyrimeve
financiare.
3. Të riparojë dëmin civil të shkaktuar.
4. Të nda lohet të drejtojë automjete të caktuara.
5. Të mos ushtrojë veprimtari profesionale kur vepra penale ka lidhje me këtë veprimtari.
6. Të mos frekuentojë vende të caktuara.
7. Të mos frekuentojë lokale që shërbejnë pije alkoolike.
8. Të qëndrojë në banesën e tij në orare të caktuara.
9. Të mos shoqërohet me persona të caktuar, kryesisht me të dënuar apo bashkëpunëtorët e
veprës penale.

10. Të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë.
11. Mjekimi ose rehabilitimi në një institucion shëndetësor ose nënshtrimi në një program të
trajtimit, mjekësor apo rehabilitues.
12. Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës.
Në përcaktimin e detyrimeve për të dënuarin, gjykata merr parasysh moshën e të dënuarit,
gjendjen mendore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht ato të lidhura me familjen,
edukimin ose punën, motivet e kryerjes së veprës penale, qëndrimin pas kryerjes së veprës
penale, si dhe rrethana të tjera, që ndikojnë në vendosjen e detyrimeve, sipas këtij neni dhe
mbikëqyrjen e tyre.
Shoqërimi i aplikimit të nenit 59 KP me një, ose disa nga masat e sipërshënuara,
mendojmë se është tepër e rëndësishme, sepse përmbushja e tyre me korrektësi nga personi i
deklaruar fajtor, do të jetë një tregues konkret për ti treguar organeve të drejtësisë dhe shoqërisë,
pendimin dhe rehabilitimin e tij. Ai edhe pse nuk do ta vuajë dënimin me burg, do të ndjejë më
mirë përgjegjësinë ndaj shoqërisë dhe shtetit dhe forcën e ligjit. Aq më tepër kur si në aspektin
ligjor, ashtu dhe në atë praktik, zbatimi i masës “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim
dhe vënia në provë”, parashikuar nga neni 59 KP, mbikëqyret vetëm nëpërmjet paraqitjes
periodike të personit fajtor në zyrën lokale të SHP.
Duke ju kthyer vlerësimit të situatës konkrete në rrethet gjyqësore në vëzhgim,
konstatojmë se këto gjykata, pëgjithësisht, nuk e kanë shoqëruar aplikimin e n.59 të KP me
ndonjë nga masat e parashikuara në nenin 60.
Konkretisht rezulton se në rrethin gjyqësor Dibër aplikimi i n.59 KP është shoqëruar
me caktimin e masave të parashikuara nga n.60 KP vetëm në 17% të rasteve, në Krujë vetëm në
11% të rasteve, në Përmet në 64% të rasteve, në Pogradec në 20% të rasteve, në Sarandë në
44% të rasteve dhe në Tropojë në 70% të rasteve. Shifrat tregojnë se duhet të punojnë më mirë
në këtë drejtim gjykatat e rrethit gjyqësor Krujë, Dibër dhe Pogradec.
Por edhe përzgjedhja e masës plotësuese të aplikuar është tepër e kufizuar e selektive.
Rezulton që në 70% të rasteve këto gjykata kanë përzgjedhur për ti caktuar si masë plotësuese
personit fajtor të vënë në provë atë të parashikuar nga pika 9 e nenit 60 KP “Të mos shoqërohet
me persona të caktuar, kryesisht me të dënuar apo bashkëpunëtorët e veprës penale” dhe vetëm
në 30% të rasteve është përzgjedhur një nga 11 masat e tjera, si ndalimi për të drejtuar automjete,
heqja dorë nga pirja e alkolit, ose mos frekuentimi i lokaleve ku tregtohen pije alkolike, mos
pasjen e të drejtës për të mbajtur e përdorur armë, etj.
Mendojmë se për këtë situatë, që tregojnë statistikat e mësipërme, ka ndikuar dhe
pasaktësia e legjislacionit, konkretisht mospërputhja midis përmbajtjes së nenit 59 dhe 60 të KP.
Dispozita e parë është urdhëruese dhe e detyron gjykatën që në aplikim të nenit 59§ II të KP të

caktojë një apo më shumë detyrime nga ato të parashikuara në nenin 60 të KP (Gjykata
urdhëron që i dënuari të përmbushë një apo më shume detyrime, të parashikuara në nenin 60 të
këtij Kodi), ndërsa neni 60 KP përcakton se “I dënuari i vënë në provë, mund të detyrohet nga
gjykata të plotësojë një apo më tepër prej detyrimeve të mëposhtme”
3. Qëndrimi në shtëpi, Neni 59/a (Shtuar me ligjin nr.10 023, datë 27.11.2008;
ndryshimet e ligjt nr. 144/2013.)
(Për dënimet me burgim deri në dy vjet ose kur kjo kohë është pjesë e mbetur e dënimit, sipas një
vendimi për një periudhë më të gjatë burgimi, gjykata mund të vendosë vuajtjen e dënimit të
dhënë me qëndrimin në shtëpi të të dënuarit, në një shtëpi tjetër private apo në një qendër të
kujdesit dhe të shëndetit publik, kur ekzistojnë rrethanat e mëposhtme:
a) Për gratë shtatzëna ose nëna me fëmijë, nën moshën 10 vjeç, që jetojnë me të.
b) Për baballarët, që kanë përgjegjësi prindërore për fëmijën, që jeton me të, nën moshën 10
vjeç, kur nëna e tij ka vdekur apo është e pazonja për t’u kujdesur për të.
c) Për persona, në kushte të rënda shëndetësore, që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm nga
shërbimi shëndetësor, jashtë burgut.
ç) Për personat mbi 60 vjeç, që janë të paaftë nga ana shëndetësore.
d) Për të rinj, nën moshën 21 vjeç, me nevoja të dokumentuara shëndetësore, studimore, të punës
apo përgjegjësive familjare.
Gjykata, në rrethanat e parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të paragrafit të parë të këtij
neni, nuk mund të vendosë vuajtjen e dënimit të dhënë me qëndrim në shtëpi, të dënuarve që kanë
kryer një krim ndaj bashkëshortit, bashkëjetuesit apo fëmijës.
Gjykata mund të lejojë personat e dënuar me qëndrim në shtëpi të largohen nga vendbanimi, për
plotësimin e nevojave të domosdoshme familjare, për t’u angazhuar në veprimtari pune, edukimi
apo arsimimi ose për programe rehabilitimi, për të cilat shërbimi i provës është dakord.
Në këtë rast gjykata përcakton masat që duhet të marrë shërbimi i provës.
Gjykata revokon qëndrimin në shtëpi dhe e zëvendëson atë me një ndëshkim tjetër, kur nuk
ekzistojnë më kushtet e parashikuara në paragrafin e parë të këtij neni. Në qoftë se personi i
dënuar largohet pa autorizimin e gjykatës nga vendbanimi apo shkel detyrimet e caktuara në
vendimin e gjykatës, zbatohet neni 62 i këtij Kodi.)
Edhe kjo AD është një alternativë ndaj dënimit me burgim e sjellë si risi me
ndryshimet që pësoi KP në vitin 2008 dhe plotësimet e bëra në dispozitë në vitin 2013. Nga

përmbajtja e dispozitës kuptojmë se zbatimi i saj mund të jetë një ndihmë e madhe për personat e
familjeve me probleme të rënda sociale. Në mënyrë të veçantë, ligji ka dashur të orientojë
organet e drejtësisë, për të përzgjedhur llojin dhe mënyrën e trajtimit të një personi, që është
gjetur fajtor për kryerjen e një vepre penale, në mënyrë të tillë që të mos shkaktojë pasoja të
rënda sociale tek fëmijët e tij apo dhe për shëndetin e vetë personit fajtor.
Siç tregon edhe tabela e mësipërme, në rrethet gjyqësore ku ne shtrimë vëzhgimin
tonë, nuk rezulton të jetë aplikuar në ndonjë rast kjo lloj AD. Situata lë për të dëshiruar edhe në
nivelin nacional, ku rezulton që kjo AD është aplikuar vetëm në masën 1,3%. Ne u interesuam të
dinim mendimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të këtyre rretheve në lidhje me këtë situatë. Ata na
thanë se nuk e kanë vlerësuar të arsyeshme aplikimin e saj. Jemi të mendimit se mosaplikimi i
AD të parashikuar nga n.59/a vjen si pasojë e ndjekjes së një rutine e tradite që nuk merr në
konsideratë ndryshimet ligjore të vitit 2008 në KP. Gjithashtu mendojmë se në këtë drejtim ka
ndikuar dhe mungesa e sensibilizimit dhe e edukimit të gjyqtarëve për të kuptuar më mirë
rëndësinë e aplikimit të kësaj forme të AD, e cila jo vetëm ndikon për të shmangur problemet e
shpenzimet publike, që do të jenë të nevojshme për të përballuar problemet sociale e
shëndetësore, që mund të krijojnë në disa raste dënimi me burgim i disa të pandehurve, por do të
ndikonte dhe për të ulur mbipopullimin e burgjeve.
4. Detyrimi për të hequr dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës, Neni 60/a
(Shtuar me ligjin nr.144, datë 2.5.2013 dhe ndryshuar me ligjin nr. 36/2017, datë
30.3.2017)
(Gjykata, ndaj të dënuarit të vënë në provë, i cili është në kushtet e varësisë kronike ndaj alkoolit
apo lëndëve narkotike, vendos detyrimin për t’iu nënshtruar trajtimeve mjekësore për heqjen
dorë nga përdorimi i alkoolit apo dënuarit të vënë në provë, i cili është në kushtet e varësisë
kronike ndaj alkoolit apo lëndëve narkotike, vendos detyrimin për t’iu nënshtruar trajtimeve
mjekësore për heqjen dorë nga përdorimi i alkoolit apo drogës. Trajtimi mjekësor për heqjen
dorë nga përdorimi i alkoolit apo drogës bëhet në institucionin mjekësor të specializuar, sipas
përcaktimit që bën Ministria e Shëndetësisë, në bazë të kërkesës së shërbimit të provës. Shërbimi
i provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit të gjykatës dhe i raporton menjëherë prokurorit, kur
personi i dënuar nuk përmbush detyrimin e vendosur.)
AD e parashikuar nga neni 60/a, tenton të shmangë vesin e personit të shpallur fajtor
për kryerjen e një vepre penale, sepse kjo do të ndikojë në rehabilitimin e tij të shpejtë e do të
parandalojë përfshirjen e tij përsëri në kriminalitet, në të ardhmen. Në fakt, largimin nga vesi i
pirjes së pijeve alkolike dhe përdorimit të drogave e gjejmë dhe si një nga detyrimet, që mund të
shoqërojnë aplikimin e nenit 59 të KP, e parashikuar nga pika 12 e nenit 60 e KP. Ndonëse në
pamje të parë mund të na duket sikur legjislatori ka bërë një përsëritje në këto dispozita, por duke
i parë ato më me kujdes, konstatojmë se midis tyre ka një dallim esencial. Kur gjykata aplikon

pikën 12 të nenit 60 të KP ajo urdhëron personin fajtor të mos konsumojë pije alkoolike ose
drogë, pra i kërkon atij të mbajë qëndrim negativ ndaj këtyre produkteve të dëmshme. Ndryshe
nga kjo, neni 60/a i kërkon personit fajtor, që për të shmangur vesin e përdorimit të pijeve
alkoolike, ose drogave, të kryejë veprime aktive për t’iu nënshtruar trajtimeve mjekësore për
heqjen dorë nga përdorimi i alkoolit apo drogës. Pra legjislatori në këtë rast ka vlerësuar se
ardhja e rezultatit të shmangies nga vesi i konsumimit të alkoolit, ose drogave, nuk mund të
garantohet vetëm nga vullneti i personit që e mbart këtë ves, prandaj është i nevojshëm trajtimi
mjekësor. Me sa duket kjo është dhe arsyeja që kjo dispozitë i është shtuar KP në një kohë të
mëvonshme (Maj 2013) kur edhe në vendin tonë ishin bërë të mundura ndërhyrje të tilla
mjekësore.
Ndonëse legjislatori e ka vlerësuar në mënyrë të shtuar rrezikun e përdorimit të pijeve
alkoolike dhe të drogave, si një ves që nxit rritjen e përfshirjes së personave në veprimtari
keqbërëse, fatkeqësisht ne nuk konstatuam një reflektim të tillë në organet e drejtësisë të rretheve
gjyqësore që vëzhguam. Statistikat na treguan se gjatë vitit 2016 neni 60/a ishte aplikuar vetëm 3
herë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe 1 herë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë,
ndërkohë që edhe si detyrim plotësues, sipas pikës 12 të nenit 60 të KP nuk na rezulton të ketë
patur aplikim të gjerë.
Jemi të mendimit se edhe aplikimi i nenit 60/a ka mbetur jashtë vëmendjes së
sensibilizimit dhe edukimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim për ta kuptuar më
mirë dhe për ta aplikuar më gjerë atë AD. Për këtë situatë vlerësimi tregon dhe përmbajtja e
Vjetarit Statistikor, që emeton çdo vit Ministria e Drejtësisë, e cila nuk e trajton fare këtë lloj
AD, ndonëse ajo ka hyrë në fuqi që në Maj të vitit 2013.
5. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e
një pune në
interes publik, n.63 KP.
(Gjykata, për shkak të rrezikshmërisë së pakët të personit dhe të rrethanave të kryerjes së
veprës penale, kur ka caktuar një dënim deri në një vit burgim, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij me detyrimin që i dënuari të përmbushë
një punë në interes publik. Puna me interes publik nënkupton kryerjen nga i dënuari të një pune,
me pëlqimin e tij dhe pa shpërblim, në favor të interesit publik apo shoqatës së caktuar në
vendimin e gjykatës, për një kohë nga dyzet deri në dyqind e dyzet orë. Ky detyrim nuk mund të
vendoset kur i dënuari refuzon pezullimin në seancë gjyqësore. Puna në interes publik kryhet
brenda afatit prej gjashtë muajsh. Në vendimin e saj gjykata përcakton numrin e orëve të punës
dhe detyrimin që i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e provës. Shërbimi i provës vendos
llojin e punës që do të kryhet, përcakton vendin e kryerjes së punës dhe ditët e javës kur do të
kryhet ajo, duke pasur parasysh, për aq sa është e mundur, punësimin e rregullt të të dënuarit

apo detyrimet e tij familjare. Kohëzgjatja e punës me interes publik nuk i kalon tetë orë në ditë.
Pas përfundimit të punës, dënimi konsiderohet i paqenë. Nëse i dënuari nuk kryen punën me
interes publik, nuk mban kontakte me shërbimin e provës apo shkel kushtet ose detyrimet e tjera,
të vendosura nga gjykata, prokurori informon menjëherë gjykatën. Gjykata, në këtë rast, vendos
sipas nenit 62 të këtij Kodi.)
Kjo lloj AD ka ekzistuar prej kohësh në legjislacionin tonë penal, por me ndryshimet e
vitit 2008 neni 63 KP, që e parashikon atë është plotësuar e qartësuar më tej. Sigurisht që kjo
është një AD që aplikohet për vepra penale dhe persona me rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe
ofron një mundësi konkrete që personi fajtor t’i tregojë me vepra shoqërisë pendimin për veprën
penale të kryer, duke dhënë dhe një kotribut, pa shpërblim për interesin publik.
Nga vëzhgimi në 6 rrethet gjyqësore të përfshira në projekt na rezultoi se edhe kjo AD
nuk ka patur aplikim të gjerë. Kokretisht, gjatë vitit 2016, në rrethet gjyqësore Dibër e Tropojë
ajo masë penale nuk ka patur asnjë aplikim, ndërsa në Rrethin Gjyqësor Krujë është aplikuar në
3 raste, në Përmet në 4 raste, në Pogradec në 14 raste dhe në Sarandë në 3 raste. Në këto rrethe
gjyqësore kjo AD është përdorur vetëm në masë 8.1% të rasteve, ndërkohë që në rang vendi ajo
është aplikuar në 16,8% të rasteve, pra rreth 2 herë më tepër.
Ndonëse për aplikimin e kësaj AD kërkohet dhe pëlqimi paraprak i personit të deklaruar
fajtor, ndërkohë që mundësia për kryerjen e një pune me interes publik është e kushtëzuar nga
gatishmëria e strukturave të pushtetit vendor, ose organizatave jofitimprurëse, të cilat duhet të
pranojnë shërbime të tilla. Megjithatë, situata që tregojnë statistikat, është tregues i mos
vlerësimit sa duhet i kësaj mase alternative të dënimit me burg, si dhe e efekteve pozitive që ajo
mund të sjellë për riedukimin e personit që i nënshtrohet kësaj mase, por dhe për shoqërinë në
tërësi.
6. Lirimi me kusht, neni 64, KP, i ndryshuar
( I dënuari me burgim mund të lirohet me kusht, nga vuajtja e dënimit vetëm për arsye të
veçanta, nëse me sjelljen dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur i është arritur qëllimit
për edukimin e tij, si dhe të ketë vuajtur: - jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për
kundërvajtje penale; - jo më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi
gjer në pesë vjet burgim; - jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me masa
dënimi nga pesë gjer në njëzet e pesë vjet burgim. Në masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet
koha e përfituar me amnisti ose falje.
Nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuarin përsëritës për krime të kryera me dashje si dhe për
të dënuarit për kryerjen e veprave penale të parashikuara në nenet 78/a, 79/a, 79/b, 79/c apo
paragrafi i tretë i nenit 100. Lirimi me kusht revokohet nga gjykata, kur i dënuari për një vepër

penale të kryer me dashje, gjatë kohës së kushtit, kryen një vepër tjetër penale me dashje, duke u
zbatuar dispozitat për bashkimin e dënimeve.
Nga vëzhgimi në rrethe na rezultoi se kjo AD nuk ka gjetur aplikim në asnjë rast në
Rrethin Gjyqësor të Krujës, ndonëse në territorin ku ajo shtrin juridiksionin ndodhet një
institucion i vuajtjes së dënimit me burgim. Përsa u përket gjykatave të vëzhguara, të rretheve të
tjera gjyqësore, nuk kishim pritshmëri për rezultate të AD “Lirim me kusht”, sepse në territoret e
tyre nuk ka institucione të vuajtjes së denimit me burgim.
Megjithatë, duke e vlerësuar si tepër të rëndësishme këtë lloj AD, sepse ajo mban të
gjallë shpresën tek të dënuarit, që vuajnë dënimin me burgim dhe i motivon për të manifestuar
sjellje korrekte dhe riedukim, gjatë vuajtjes së dënimit me burgim, e vlerësuam me vend të
analizojmë situatën sipas statistikave të përgjithshme në vend. Siç është përmendur edhe më lart,
gjatë vitit 2016 AD të llojeve të ndryshme janë aplikuar për 5.577 të dënuar me burgim, nga këto
vetëm në 101 raste, ose 1,8% ju përkasin aplikimit të “lirimit me kusht”, parashikuar nga neni 64
i KP.
Në fakt është më logjikë që aplikimi i AD “Lirim me kusht” të shihet në raport me
numrin e të dënuarve që gjatë vitit 2016 vuanin burgimin, në institucionet penitenciare vendase,
sepse vetëm ata mund të përfitonin nga “Lirim me kusht”. Vjetari Statistikor i Ministrisë së
Drejtësisë tregon se gjatë vitit 2016 ka patur rreth 2.760 persona që vuanin dënimin me burg,
shifër kjo që kapërcen me 9% kapacitetin strehues të institucioneve tona penitenciare. Nga ky
total të burgosurish 883 ishin të dënuar për masa nga 1 muaj deri në 5 vjet burgim. Në këtë shifër
përfshihen dhe 98 të mitur.
Nisur nga fakti se këta persona kanë marrë dënime deri në 5 vjet burgim, në kuptimin
e legjislacionit penal, potencialisht, nëse plotësoheshin dhe kushtet e tjera të kërkuara nga ligji,
që lidhen me rrezikshmërinë shoqërore të të dënuarit, mund të ishin përfitues të ndonjerit lloj të
AD dhe të përjashtoheshin nga vuajtja e dënimit me burgim. Ndonëse gjykatat për këto raste nuk
vlerësuan aplikimin e ndonjë lloj AD, kjo kategori të dënuarish me burgim duhen parë si
potencial për të përfituar “Lirimin me kusht” nëse aplikojnë kërkesë dhe plotësojnë të gjitha
kushtet e parashikuar nga ligji. Nënvizojmë faktin se kjo kategori të dënuarish, të paktën, e ka
vuajtur një pjesë të dënimit me burgim, pra ata kanë patur mundësi për ta ndjerë direkt forcën
shtrënguese të ligjit, prandaj ka tepër mundësi që të vlerësojnë humanizmin e “Lirimit me kusht”
dhe kjo të ndikojë në rehabilitimin dhe largimin e tyre përfundimisht nga rruga e krimit.
Duke mos i dhënë të drejtë vetes të diskutojmë vendimmarrjen e gjykatave përkatëse,
shprehim sugjerimin tonë për të nxitur sistemin gjyqësor që në të ardhmen, të shikojnë më me
kujdes mundësinë për të përdorur më gjerë AD të parashikuar nga neni 64 KP” Lirimi me kusht”,
sepse statistikat tregojnë se ka hapësira në këtë drejtim.

Me këtë rast shprehim dhe sugjerimin se nenet 64 e 65 KP duhen riparë, me qëllim që
të zgjerohet më tepër mundësia e aplikimit të “Lirim me kusht”, veçanërisht për dënimet deri në
5 vjet burg, për të patur një qasje më logjike me llojet e tjera të AD, që aplikohen për të dënuarit
e tjerë me burgim deri 5 vjet, të cilët përjashtohen fare nga vuajtja e burgimit.
V.

ARSYETIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE QË KANË APLIKUAR AD

Vendimi gjyqësor është mjeti me të cilin shprehet gjykata për dhënjen e drejtësisë. Ky akt
ka rëndësi të veçantë si për subjektet e përfshira në gjykim, për organet që kanë detyrë të vënë në
ekzekutim këto akte, por edhe për publikun e gjerë. Drejtësia jepet në bazë të ligjit e në emër të
Republikës, prandaj ajo duhet të jetë e drejtë, por dhe duhet të duket si e tillë në sytë e opinionit
shoqëror. Arsyetimi i plotë dhe i qartë i vendimit gjyqësor ndihmon për këtë qëllim.
Për këtë arsye vlerësuam se, në kuadër të projektit tonë, të shqyrtonim edhe një pjesë të
vendimeve gjyqësore që përmbajnë AD të dhëna gjatë vitit 2016 nga gjykatat e rretheve
gjyqësore objekt vëzhgimi. Nga ekspertët e aktivizuar në projekt u studiuan rreth 140 vendime
gjyqësore të kësaj natyre. Konstatuam se përgjithësisht gjykatat janë të kujdesshme që në
arsyetimin e vendimeve gjyqësore tu referohen me kujdes dispozitave ligjore ku janë bazuar për
dhënien e vendimeve, si dhe të shprehen në lidhje me elementët e veprës penale, të trajtojnë
provat që janë administruar, rrethanat rënduese, ose lehtësuese, kushtet dhe rrethanat e veçanta
personale, apo familjare të të pandehurit, si dhe plotësimin e kushteve, apo rrethanave, që
kërkohen në mënyrë eksplicite nga ligji për aplikimin e AD, që gjykata përzgjedh të aplikojë.
Megjithatë konstatuam dhe vendime që, në vlerësimin e ekspertëve tanë, nuk kishin
një arsyetim të plotë e të qartë. Të tilla mund të përmendim vendimin nr.282, dt.5.10.2016,
vendimi nr. 23, dt.2.6.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, vendimet nr.194,
dt.11.10.2016 dhe nr.153, dt.14.7.2016, vendimi nr.39, dt. 2.03.2016 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Krujë, vendimet nr.183, dt.7.3.2018 dhe nr. 324, dt.14.6.2017 të Gjykatës Tropojë,
etj., të cilët janë tepër skematikë, nuk arsyetojnë qartë përse gjykata ka aplikuar, fillimisht,
dënimin minimal të parashikuar nga dispozita penale për të cilën akuzohej i pandehuri, si dhe
nuk shpjegojnë se si është hetuar e arsyetuar rreth plotësimit të kushteve e rrethanave të
parashikuara nga neni 59 i KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë
“, që gjykatat kanë vendosur të aplikojnë në këto raste.
Sipas KP, gjykata është organi kompetent për të vlerësuar dhe vendosur nëse i dënuari
duhet të vuajë dënimin me burgim, apo një masë tjetër alternative nga ato që parashikon ligji. Pra
ligji në këtë rast i mundëson diskrecion të gjerë gjyqtarëve, që shqyrtojnë çështjet penale, sepse
KP nuk e ka kushtëzuar aplikimin e AD me kufijtë e sanksioneve penale, që parashikojnë vetë
dispozitat konkrete të KP, por me masën e dënimit me burg që cakton gjykata, e cila shqyrton
akuzën.
Po ti hedhim një sy KP konstatojmë se në më shumë se 80% të veprave penale, të
parashikuara nga ky ligj përmbajnë masa dënimi me burgim që kanë të përcaktuar vetëm kufirin

maksimal të dënimit, pa patur një minimum të përcaktuar nga legjislatori, ose janë dispozita që
parashikojnë dënime me më pak se 5 vjet burgim. Potencialisht, në të gjitha këto raste gjykatat,
nëse krijojnë bindje, mund të caktojnë dënime që shkojnë deri në 5 vjet burgim dhe për pasojë
mund të aplikojnë ndonjë nga AD, sigurisht nëse ekzistojnë dhe kushtet specifike që parashikon
ligji për këtë qëllim. Kushtet që lidhen me rrezikshmërinë shoqërore të të pandehurit, të cilat
përshkruhen nga ligji në mënyrë specifike për secilin lloj të AD, kanë natyrë detyruese, sepse
mungesa e tyre e pengon gjykatën të aplikojë masën alternative ndaj dënimit me burg. Për këto
arsye gjykata jo vetëm duhet të hetojë mbi ekzistencën e këtyre kushteve e rrethanave, por dhe
duhet të arsyetojë, në vendimin e saj, se si është provuar ekzistenca e kushteve ligjore, të
shprehet mbi provat e administruara për këtë qëllim, si dhe lidhjen e kushteve e rrethanave të
pranishme në jetën personale e familjare të të gjykuarit, me konkluzionin për të shmangur
vuajtjen e dënimit me burgim nga i pandehuri.
Ndryshe nga sa më sipër gjykatat kanë qenë të kujdesshme që në të gjitha rastet kur kanë
vlerësuar aplikimin e nenit 63 të KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi
për kryerjen e një pune në interes publik” kanë arsyetuar mirë vendimet e tyre dhe gjithmonë
kanë marrë paraprakisht edhe pëlqimin e të pandehurit, në përputhje me ligjin.


Roli i prokurorit gjatë gjykimit të çështjes

Më lart, në këtë raport, duke cituar legjislacionin, trajtuam rolin e veçantë të prokurorit gjatë
shqyrtimit gjyqësor të çështjeve penale. Për këtë arsye, gjatë studimit të vendimeve gjyqësore që
përmbanin AD pamë dhe kërkimet e prokurorit, ushtrimin e të drejtës së ankimit, si dhe
vlerësimin e tyre për dënimin e të pandehurve që gjykoheshin.
Prokurori është mbrojtësi i akuzës në gjykim dhe shprehet në emër të interesit publik,
megjithatë gjykata duhet të shqyrtojë çështjet me objektivitet, bazuar në ligj, duke zhvilluar një
proces të rregullt ligjor që midis të tjerave nënkupton dhe ofrimin e mundësive të barabarta edhe
për mbrojtësin e të pandehurit për të bërë kërkesa e prapsime, si dhe për të parashtruar provat e
nevojshme, sipas rastit.
Lidhur me marrëdhëniet e gjykatës me prokurorin në gjykimin e çështjeve ku është aplikuar
AD, në 6 rrethet gjyqësore të vëzhguara, në 140 vendimet e studiuara na rezultuan situata të
ndryshme. Në disa raste si në Rrethin Gjyqësor Dibër e Përmet të gjitha kërkimet e prokurorit
nuk janë pranuar nga gjykata përkatëse, ndërsa në Rrethin Gjyqësor Pogradec e Tropojë nuk ka
asnjë mosmarrëveshje midis gjykatës dhe prokurorisë.
Në Rrethin Gjyqësor Sarandë
prokurori ka parashtruar pretendime në 3 raste prej të cilave gjykata ka pranuar që nuk është
shprehur fare në vendim për një kërkim tjetër dhe ka rrëzuar pretendimin e çështjes së tretë.
Prokurorët e Rrethit Gjyqësor Përmet e Sarandë kanë apeluar, përkatësisht nga 2 vendime
gjyqësore të dhëna nga gjykatat përkatëse gjatë vitit 2016, dhe kanë kërkuar ndryshimin e tyre.
Gjykatat e apelit kanë pranuar kërkesat e tyre.

Më poshtë po paraqesim një tabelë me kërkimet e prokurorëve për aplikimin e n.59
KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia në provë” dhe vendimet që gjykata
ka dhënë me këtë masë për vitin 2016.
n.59 KP
Prokurori
Gjykata

Dibër
73
109

Krujë
47
143

Përmet
18
21

Pogradec
31
108

Sarandë
63
82

Tropojë
134
71

Siç vihet re në të gjitha rrethet gjyqësore prokurorët janë paraqitur, në më të shumtën e
rasteve, me kërkesa më të ashpra lidhur me ndëshkimin e të pandehurve që janë deklaruar
fajtorë, me përjashtim të prokurorit të Rrethit Gjyqësor Tropojë, i cili ka kërkuar gati dy herë më
tepër aplikimin e n.59 KP në raport me sa ka pranuar të aplikojë gjykata me vendimet e saj.
VI. ARRITJE DHE PROBLEME TË EKZEKUTIMIT TË
GJYQËSORE QË KANË APLIKUAR ALTERNATIVA DËNIMI

VENDIMEVE

Shërbimi i Provës në Republikën e Shqipërisë mbush 10 vjet nga krijimi si një institucion,
në vartësi të Ministrisë së Drejtësisë. Kjo është një periudhë e përshtatshme për të vlerësuar
situatën dhe për të nxjerrë konkluzione, jo vetëm për funksionimin e institucionit dhe degët e tij
në rrethe, por dhe për të vlerësuar efektet që kanë dhënë AD të aplikuara nga gjykatat në vend,
pas masave ligjore të marra më 2008.
Misioni i këtij institucioni publik është mbrojtja e komunitetit dhe parandalimi i
recitivizmit, asistimi dhe konsultimi për riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të
personave shkelës të ligjit, duke ndihmuar nëpërmjet metodave dhe instrumenteve më
bashkohore, në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin shoqëror dhe sjelljen e ndryshimeve
pozitive në jetën e tyre.
Qëllimet e veprimtarisë së ShP në vendin tonë janë꞉
a)
b)
c)
d)

Zbatimi i AD me qëllim mbrojtja e interesave publikë,
Parandalimi i kryerjes së veprave penale,
Asistimi i personave të dënuar për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga AD
Bashkëpunimi dhe paraqitja e informacionit dhe raporteve para prokurorisë dhe gjykatave

Rol të veçantë për përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë së SHP ka dhënë Vendim i
KM nr.519, datë 20.7.2011 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe të
planit të veprimit të saj “, në të cilin përcaktohen në mënyrë më të qartë objektivat strategjikë të
këtij institucioni. Konkretisht ato janë꞉

a) Rritja e pavarësisë, përgjegjshmërisë transparencës dhe efikasitetit në sistemin e
rehabilitimit të të dënuarve me masa alternative
b) Qëndrueshmëria e stafit të kualifikuar nëpërmjet trajnimeve dhe përmirësimit të
kushteve të punës për rritjen e aftësive të tyre
c) Forcimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, duke përfshirë edhe shoqërinë
civile
Ndërsa si detyra specifike nënvizohen꞉


Mbikëqyrja e të dënuarve me dënim alternativ, shqyrtimi i kërkesave, vlerësimet,
përfaqësimi në gjykata



Kompletimi me pajisje pune bashkëkohore, për punonjësit e Zyrave të Shërbimit të
Provës



Rritja e pavarësisë, përgjegjshmërisë transparencës dhe efikasitetit në sistemin e
rehabilitimit të të dënuarve me masa alternative



Ndryshimi i strukturës dhe organikës së Shërbimit të Provës



Krijimin e 14 zyrave të reja vendore të Shërbimit të Provës, me vendndodhje pranë 14
gjykatave të rretheve gjyqësore



Trajnimi i punonjësve të rinj të zyrave të reja vendore të Shërbimit të Provës dhe
trajnimi i mëtejshëm i punonjësve aktuale 2011- 2013 (i vazhdueshëm)



Krijimi i regjistrit elektronik të Shërbimit të Provës në nivel qendror dhe lokal



Konsolidimi i bazës së të dhënave, automatizimit të sistemit 2011- 2013 (i
vazhdueshëm)



Trajnimi i specialistëve të zyrave vendore mbi mënyrën e përdorimit dhe administrimit
të këtij regjistri 2011- 2013 (i vazhdueshëm)



Zhvillimi dhe zbatimi i Strategjisë për marrëdhënie me publikun dhe informimit të
gjyqtarëve, prokurorëve, policisë, sistemit të burgjeve, autoriteteve lokale dhe OJF-ve
në lidhje me sistemin e Shërbimit të Provës. 2011- 2013 (i vazhdueshëm)

Tashmë, prej shumë vitesh Shërbimi i Provës është funksional dhe po bën përpjekje
maksimale për rritjen profesionale të vazhdueshme të stafit të tij, në qendër e në rrethe, për të

patur kuptim të qartë mbi institucionin e tyre, rolin dhe detyrat që duhet të përmbushin në kuadër
të sistemit të drejtësisë penale dhe format e punës që duhet të përdoren.
Shërbimi i Provës, punon në komunitet me personat që kanë kryer vepra penale me
rrezikshmëri të çdo niveli, kryen të gjitha proçedurat ligjore për mbikqyrjen e të dënuarit në
komunitet, në periudhën e
provës; i dërgon raport prokurorit për rastet e shkeljeve të kushteve të kohës së provës.
Punonjësit punojnë me përkushtim për rivendosjen e harmonisë, kur është e mundur, midis
autorit të veprës penale dhe atyre që janë prekur nga vepra penale; për nxitjen e nivelit të
përgjegjësisë dhe të llogaridhënies të autorit të veprës penale për veprimet e kryera prej tyre;
mbrojtjen e shoqërisë nëpërmjet shmangies së autorit të veprës penale nga sjellja e
mëtejshme kriminale; si dhe për rritjen e përfshirjes së komunitetit në procesin e riedukimit e
riintegrimit të të dënuarit.
Gjatë këtyre 10 vjetëve të veprimtarisë institucioni ka kryer një veprimtari të
konsiderueshme. Janë vënë në ekzekutim 38.462 vendime gjyqësore që përmbajnë AD, prej të
cilave 31074 vendime përmbanin AD të parashikuar nga neni 59 i KP, 5306 përmbanin AD të
parashikuar nga n.63 i KP, 1498 përmbanin AD e parashikuar nga neni 64 I KP dhe pjesa tjetër
AD të parashikuara nga nenet 58 dhe 59/a të KP.
Gjatë kësaj periudhe janë përgatitur e derguar raportet e ekzekutimit të vendimeve, për
çdo praktikë të ndjekur, në adresë të prokurorit e gjykatës përkatëse.


Arritjet kryesore në periudhën 10 vjeçare

Duke parë informacionin e bërë publik, por dhe nga vëzhgimi i drejtëpërdrejtë në kuadër
të zbatimit të projektit tonë, vlerësojmë se gjatë këtyre 10 vjetëve të ushtrimit të veprimtarisë
institucioni i ShP ka disa arritje të rëndësishme dhe se po vazhdon përpjekjet për të përmirësuar
më tej rezultatet e tij të punës. Më poshtë po i radhitim arritjet jo detyrimisht sipas rëndësisë.
1. Shtrirja e shërbimit në gjithë territorin e vendit, me njësi pranë të gjitha gjykatave të rretheve
gjyqësore.
Aktualisht ShP ka 22 njësi vendore, duke mbuluar të gjithë territorin e vendit. Këshilli i
Ministrave me vendimin nr.55, datë 20.04.2017, ka miratuar strukturën dhe numrin e punonjësve
të këtij institucioni. Sipas këtij akti në sistemin e ShP do të punojnë gjithsej 148 punonjës, prej të
cilëve 33 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ShP dhe pjesa tjetër në njesitë vendore të këtij
institucioni. Zyrat vendore, në përshtatje me ngarkesën e punës kanë nga 2 punonjës për zyrat më
të vogla, deri në 28 punonjës për zyrën e Tiranës, më e madhja në vend.
Kohët e fundit Ministria e Drejtësisë ka urdhëruar largimin nga detyra të 63 punonjësve
të sistemit të Shërbimit të Provës, të cilët nuk ishin rekrutuar sipas procedurave të konkurimit të
organizuar nga DAP.
Ky vendim është mbështetur në rekomandimet e DAP, njësia përgjegjëse për Shërbimin
Civil në organet shtetërore, sipas ligjit “Për Nëpunësin Civil”.





Konkretisht lidhur me këtë çështje DAP ka kërkuar:
Shpalljen të pavlefshme të aktit të emërimit apo komandimit të këtyre punonjësve, të
emëruar në kundërshtim me ligjin.
Ndërprerje e menjëhershme të marrëdhënieve të punës për punonjësit që vazhdojnë të
jenë në detyrë të emëruar në kundërshtim me ligjin.
Vendet vakante të plotësohen sipas ligjit “Për nëpunësin civil”.

Kjo ndërhyrje institucionale, ndonëse e drejtë ligjërisht, krijoi disa probleme në
veprimtarinë e institucionit, pasi largimi i menjëhershëm i 63 punonjësve dhe zëvendësimi
gradual i stafit me punonjës të rinj, jo vetëm që rriti ngarkesën me punë të stafit në detyrë,
por dhe uli nivelin e kompetences së punonjësve, pasi punonjësve të rekrutuar rishtazi u
duhet kohë të fitojnë përvojën e duhur.
2. Unifikimi i procedurave të punës nëpërmjet përcaktimit të formularëve tip, që plotësohen
për çdo praktikë pune.
Një kujdes i veçantë është treguar nga Drejtoria e Përgjitshme e ShP për metodologjinë e
punës së institucionit. Plotësimi i detyrës në përputhje me kërkesat e legjislacionit dhe
dokumentimi i saktë i çdo veprimi të kryer ka qenë në vëmendjes. Për të ndihmuar punonjësit në
këtë drejtim është miratuar me VKM Nr.302, datë 25.3.2009, rregullorja “Për organizimin dhe
funksionimin e shërbimit të provës dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave për
mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”. Gjithashtu janë miratuar formularë tip për
çdo veprim që është i detyruar të kryejë punonjësi i ShP gjatë ekzekutimit të AD.
3. Trasparenca dhe marrëdhëniet me publikun në standardin më të lartë.
ShP ka realizuar një trasparencë të kënaqshme, kjo falë mirëfunksionimit të “Programit të
Trasparencës” por dhe edukimit të mirë të stafit me standardet e ligjit “Për të drejtën e
informimit”. Institucioni ka gjithashtu, një faqe elektronike që funksionon mirë dhe përmban
informacion të pasur lidhur me mënyrën e orfanizimit e funksionimit të institucionit, informacion
mbi veprimtarinë e kryer, raportet vjetore të punës, publikime e informacione të tjera.
Organizata, gjatë zbatimit të projektit, gjeti një komunikim të hapur dhe bashkëpunim të
sinqertë me stafin e Drejtorisë së Përgjithshme të ShP, si dhe gjithë punonjësit në njësitë vendore
të ShP, veçanërisht në rrethet Dibër, Krujë, Pogradec, Sarandë.
4. Bashkëpunim i gjerë.
Për realizimin e detyrave që i janë përcaktuar nga legjislacioni në fuqi institucioni i ShP ka
nevojë të bashkëpunoje me institucione të tjera publike, brenda e jashtë sistemit të drejtësisë, me
organet e pushtetit vendor, me organizatat e shoqërisë civile, vendase e të huaja dhe duket se
institucioni e ka kuptuar mire këtë. Janë lidhur shumë marrëveshje bashkëpunimi me këto
subjekte, si memorandumet me gjithë njësitë e pushtetit vendor, me drejtorite arsimore rajonale,
me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me

Shërbimin Kombëtar të Punësimit, me shumë organizata jofitimprurëse, vendase e të huaja.
Sukseset në punën e institucionit dhe njësive të tij, në një farë mënyre janë të lidhura me këtë
bashkëpunim të gjerë.
Pavarësisht rezultateve të sipërshënuara institucioni i ShP duhet të mobilizohet për arritje
të mëtejshme. Në mënyrë të veçantë do të theksonim nevojën për të përshpejtuar ritmet për
plotësimin e organikës nëpërmjet rekrutimit të stafit të nevojshëm, sipas praktikave e kritereve të
parashikuara në ligj, si dhe për
të përmirësuar kushtet e nevojshme të punës për stafin në njësitë vendore, si zyra më të
përshtatshme, pajisje zyre, veçanërisht kompjuter, fotokopje, kancelari, si dhe financim për drejt
vendeve ku jetojnë e punojnë personat e vënë nën detyrimin e zbatimit të AD me vendim
gjyqësor.


Situata e përgjithshme në njësitë vendore ku u shtri vëzhgimi

Siç është përmendur më sipër vëzhgimi ynë shtrihej mbi veprimtarinë e 6 zyrave të ShP
me vendndodhje pranë gjykatave të rretheve gjyqësore Tropojë, Dibër, Krujë, Përmet, Pogradec
dhe Sarandë. Ndonëse këto nuk janë zona shumë përfaqësuese nga pikëpamja e popullatës që
mbulojnë dhe numrit të AD që kanë ekzekutuar, ne i përzgjodhëm për të realizuar një vëzhgim
që shtrihej në zona të shpërndara në gjithë territorin e vendit, si dhe për arsye se duke qenë zyra
relativisht të vogla, ndodh që mbeten jashtë vëmendjes, kujdesit dhe mbikëqyrjes nga organet
eprore, ndonëse stafi që punon në këto zyra dhe personat me të cilët ata punojnë kanë të drejtë të
trajtohen në mënyrë të barabatë e në përputhje me të drejtat që u garanton Kushtetuta dhe ligjet
në fuqi.
Vëzhgimi ynë u krye gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018 dhe përfundoi në shkurt të vitit
2019. Në këtë vëzhgim u kryen vizita e takime me punonjës të zyrave vendore të ShP në këto
rrethe, takime me gjyqtarë, prokurorë, persona që kanë qenë të dënuar me AD, punonjës të
pushtetit vendor, të policisë së shtetit, përfaqësues të ojf-ve, që kanë selinë në këto rrethe etj.
A. Ngarkesa e punës
Zyrat e vëzhguara kanë kryer një veprimtari të gjerë pune, që është në nivelin me ngarkesën
mesatare të punonjësve në zyrat e vendore të ShP, po meqenëse në asnjë nga zyrat stafi nuk ka
qenë i plotësuar atëhere ngarkesa është dyfishuar. Numrin më të pakët të çështjeve të ndjekura e
kishte Përmeti, gjithsej 25. Ngarkesë më të madhe pune kishin përballuar punonjësit e zyrave
vendore të rrethit Dibër, Krujë dhe Pogradec, ndërsa konkretisht, ato gjatë vitit kanë ekzekutuar
përkatësisht vendimet gjyqësore që përmbanin AD në masën që shënohet në tabelën më poshtë.
Zyrat
vendore
Nr.
Çeshtjeve

Dibër

Krujë

Përmet

Pogradec

Sarandë

Tropojë

109

146

25

122

89

72

Në ngarkesën e mësipërme të punës duhet të mbajmë parasysh se për secilin vendim gjyqsor
të vënë në ekzekutiv, punonjësit kanë plotësuar një dokumentacion me të cilin plotësohet dosja
përkatëse e çështjes, si dhe kanë përpiluar e derguar tek prokurori e në gjykatë të paktën nga një
relacion, si dhe kanë përpiluar e dërguar, sipas rastit, korrespondencën e nevojshme për të
komunikuar me institucionet ose organizata, pranë të cilëve do të shlyhej AD.
Dosja e secilit person që vuante AD ishte në përputhje me legjislacionin aktual në fuqi dhe
përmbante këto dokumenta: vendimin gjyqësor që cakton dënimin alternativ; urdhrin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të lëshuar nga prokurori; kartelë shoqëruese e praktikës “urdhër
për ekzekutimin e vendimit penal”; procesverbalet e kontakteve me të dënuarin; raportin
përfundimtar të hartuar nga Shërbimi i Provës në përfundim të mbikëqyrjes; urdhërin e caktimit
të institucionit të ekzekutimit të masës alternative; fotokopje ID.
Nga kontaktet direkte me punonjësit e zyrave rajonale të ShP konstatuam se për shkak të
ngarkesës së punës, por dhe për shkak të mungesës buxhetore për të mbuluar shpenzimet e
transportit, punonjësit e të gjitha zyrave e kishin reduktuar komunikimin e tyre me personat që
vuanin AD vetëm duke ju kërkuar atyre të paraqiteshin periodikisht në zyrën vendore të ShP.
Nuk na rezultoi që gjatë vitit 2016 që ishte periudha kohore e vëzhgimit, të kishin shkuar për ta
parë personin e denuar në mjediset e tij të punës apo jetesës ose për të marrë informacion rreth
sjelljes, riintegrimit, apo rehabilitimin e tyre. Nga ana tjetër edhe personat e dënuar ankoheshin
se punëdhënësit e tyre, veçanërisht ata të sektorit privat, shpesh ju refuzonin dhënien e lejes për
tu paraqitur ne zyrën e ShP gjatë ditëve të punës.
Në lidhje me veprimtarinë e punonjësit të ShP të Përmetit, një gjyqtar u shpreh se raportet
e hartuara prej tij lidhur me ecurinë e zbatimit të dënimit alternativ të dhënë nga gjykata kanë
qenë jo të plota, duke u mjaftuar vetëm me procesverbalet e paraqitjes së të dënuarit tek
Shërbimi i Provës, pa dhënë vlerësim për kërkesat e parashikuara nga ligji “Për ekzekutimin e
vendimeve penale”. Ndonëse gjykata në vendimin e saj urdhëron kryerjen e një pune në interes
publik, nuk ka asnjë të dhënë për ecurinë e kryerjen e kësaj pune, por mjaftohet vetëm në një
vërtetim të dhënë nga institucioni përkatës.

Si problematikë na u parashtrua se në disa raste adresat e të akuzuarve që
administroheshin gjatë gjykimit nuk ishin të sakta dhe për pasojë ShP në rreth duhet të kërkonte
ndihmë nga drejtoritë e policisë së shtetit, të cilat vonojnë shumë përgjigjet. Kjo shkaktonte
vonesa në vënien në ekzekutim të vendimeve gjyqësore. Problem ishte dhe vënia në ekzekutim e
vendimeve me AD ndaj shtetasve të huaj që nuk banonin në Shqipëri, ose mbajtja e kontakteve
me personat që banonin në fshatra shumë të largët ku nuk funksionojnë mjetet e transportit
publik. Ankesa kishte dhe për vonesat e mbërritjes së urdhërekzekutimeve nga prokurorët e
rretheve përkatëse, me përjashtim të prokurorëve të Rretheve Gjyqësore Tiranë, Gjirokastër e
Elbasan të cilët nuk kryenin vonesa. Këto vonesa në komunikimin midis prokurorëve dhe zyrave
rajonale të ShP pengonin zbatimin e menjëhershëm të AD, siç përcakton ligji, ose kryerjen e
veprimeve për revokimin e AD në rastet kur personi i gjykuar nuk respektonte rregullat e
ekzekutimit e kësaj mase.

Zyrat rajonale të vëzhguara, na informuan se çdo vit inspektoheshin nga Drejtoria e
Përgjithshme e ShP dhe u liheshin detyra për përmirësimin e punës kur kishte nevojë. Gjithashtu
ata mbanin kontakte të vazhdueshme me prokurorët që kishin lëshuar “Urdhërat e ekzekutimit”
dhe marrëdhëniet me ta i kishin shumë të mira.
Të interesuar lidhur me efektivitetin e aplikimit të AD në shmagien e të dënuarve nga
veprimet kriminale, u informuam se në shumicën e rasteve këta persona konsiderohen të
rehabilituar plotësisht dhe vetëm në pak raste ata i janë kthyer përsëri rrugës së krimit. Të tilla
raste kishte 4 në rrethin Dibër, 2 në rrethin Sarandë, disa në rrethin e Pogradecit etj. Sipas disa
specialistëve të ShP në rrethe, do të ishte mirë që në praktikë të zbatohej më tepër gjysëm liria
ose n.63 (kryerja e nje pune në interes publik), si dënim alternativ, pasi aplikimi i nenit 59 jo
gjithmonë arrin të japë një funksion rehabilitues. Gjithashtu ata theksuan se gjykatat duhet të
caktonin më shpesh masa plotësuese kur aplikonin n.59 të KP, sepse kjo do të ndikonte më mirë
për rehabilitimin e të dënuarit.
Të pyetur nga ekspertët e projektit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të organeve të
pushtetit vendor u shprehën se aplikimi i AD nga gjykatat ka rezultuar përgjithësisht me
efektivitet në drejtim të riedukimit të personave të cilëve u është caktuar një AD dhe se personat
kanë përmirësuar sjelljen e tyre pas vuajtjes së masës. Megjithatë ata theksuan se opinioni
shoqëror nuk ka shumë njohuri lidhur me rregullimin ligjor të AD dhe natyrën e këtyre masave
penale.

B. Plotësimi i organikës, kushtet e punës e trajnimi i stafit, buxheti i vënë në
dispozicion
Sipas VKM nr.55, datë 20.04.2017 është parashikuar që rrethet e vëzhguara duhet të kenë
staf në masën që vijon꞉ Tropoja 2, Dibra 2, Kruja 3, Përmeti 2, Pogradeci 2 dhe Saranda 3
punonjës. Situata në këto zyra tregoi se asnjë prej tyre nuk kishte numrin e miratuar të
punonjësve.
Në Tropojë punonte vetëm 1 punonjës nga 2 që përmban organika, në Dibër 1 nga 2 që
përmban organika, në Krujë 1 nga 3 që përmban organika, në Përmet punonte disa ditë në javë
me komandim, punonjësi i zyrës së Gjirokastrës, në Pogradec punonte vetëm 1 punonjëse nga 2
të parashikuar në organikë, në Sarandë punonin 2 punonjës nga 3 që parashikonte organika, njëri
i sapo emëruar.
Personeli
Organika

Tropojë
2

Dibër
2

Krujë
3

Përmet
2

Pogradec
2

Sarandë
3

Fakti

1

1

1

1 me
komandim

1

2

Sigurisht një situatë e tillë e stafit kishte sjellë ngarkesë e vështirësi në punë, veçanërisht
në ato rrethe si Pogradeci e Tropoja ku punonjësit ishin të rinj e pa përvojë në këtë sektor.
Megjithatë vlen të përmendet që, falë mobilizimit të madh të punonjësve, nuk kishte mbetur
asnjë vendim gjyqësor, që përmbante AD dhe asnjë nga urdhërimet e gjykatës, pa u ekzekutuar.
Kohët e fundit janë emëruar pranë zyrave rajonale të ShP 11 studentë të ekselencës për të bërë
një praktikë pune 1 vjeçare dhe më pas për të patur mundësi ti nënshtrohen testimit për tu bërë
pjesë e shërbimit civil, që të mund të kenë një emërim definitiv pranë këtyre institucioneve.
Për plotësimin me korrektësi të detyrave, përveç mobilizimit dhe përkushtimit të stafit
janë të rëndësishme dhe kushtet e punës dhe trajnimi i vazhdueshëm, për të rritur kapacitetet
profesionale, si dhe mbikëqyrja e organeve që janë ngarkuar nga ligji me këtë detyrë.
Përsa u takon kushteve të punës u konstatua se zyrat e rretheve gjyqësore Tropojë, Përmet,
Pogradec, Sarandë ishin sistemuar në mjedise të gjykatave të rretheve përkatëse. Mjediset e tyre
ishin në gjendje të mirë, ndonëse jo gjithmonë të mjaftueshme për të mundësuar punë në kushte
privacie me të dënuarin, ose për një akses të lehtësuar për publikun. Kohët e fundit disa gjykata
kishin filluar të bënin presion për largimin e këtyre zyrave nga mjediset e gjykatave. Zyrat
vendore të ShP Dibër e Krujë ishin në gjendje të keqe, me hapësira të ngushta, edhe pajisjet e
tyre linin për të dëshiruar. Drejtoria e Përgjithshme e ShP deklaroi se deri në fund të vitit do të
zgjidhet përfundimisht sistemimi me zyra të përshtatëshme të të gjitha zyrave rajonale të ShP.
Ne të gjitha zyrat e vëzhguara stafi u ankua dhe për gjendjen e vjetëruar të kompjuterave,
mungesën e fotokopjeve, mungesë hapësire për mbajtjen e arkivit etj.
Lidhur me rritjen e kapaciteteve profesionale stafi që kishte vjetërsi në detyre pohoi se
kishin marrë pjesë në shumë trajnime të vlefshme, që i kishin ndihmuar për kryerjen e detyrës,
por stafi i rekrutuar së fundmi ende nuk kishte marrë pjesë në ndonjë trajnim. Ata u shprehën se
kishin nevojë urgjente për tu trajnuar në lidhje me menaxhimin e çështjeve që ndiqnin dhe
zgjidhjen e problemeve të papritura që ju dilnin spontanisht gjatë punës. Gjyqtarët dhe
prokurorët e rretheve gjyqësore përkatëse na sugjeruan se stafet e ShP kishte nevojë edhe për
rritjen e njohurive mbi dispozitat ligjore që rregullojnë veprimtarinë e tyre. Në mënyrë të veçantë
evidentohet nevoja për kualifikim të thelluar për trajtimin e rasteve ku përfshihen të mitur, siç
kërkojnë dhe nenet 25 e 26 të Kodit për Drejtësinë Penale për të Mitur. U vu re mungesa e
punonjësve të specializuar për punën me të mitur gjë që do të krijojë vështirësi në plotësimin e
detyrave që u ngakton Kodi për Drejtësinë Penale për të Mitur organeve të ShP.

VII.

KONKLUZIONE



Në Republikën e Shqipërisë ekziston një legjislacion i gjerë, i cili rregullon caktimin
e AD nga gjykatat, ashtu dhe ekzekutimin e tyre. Këto dispozita kanë shtrirje të gjerë,
si në drejtimin vertikal të hierarkisë së normave, ashtu dhe në shtrirjen horizantale,
duke përfshirë veç dispozitave kushtetuese, e ligjore edhe akte nenligjore të KM,
Ministrit të Drejtësisë, apo të organeve drejtuese të Shërbimit të Provës. Gjithashtu,
një sërë akte ndërkombëtare, që veprojnë në këtë fushë, janë të zbatueshme në vendin
tonë, pas ratifikimit nga Kuvendi i Shqipërisë. Megjithatë, ka emde nevojë për
plotësime e për përmirësime, e saktësime të mëtejshme të legjislacionit.



Ky legjislacion, i cili është përmirësuar e zgjeruar ndjeshëm vitet e fundit, nuk është
përvetësuar në nivelin e duhur nga punonjësit e ShP. Opinioni shoqëror nuk ka
njohuri të plota e të sakta mbi AD, qëllimin e rolin e tyre në drejtim të riintegrimit të
personave të deklaruar fajtorë për kryerjen e veprave penale dhe parandalimin e
kriminaliteteit në përgjithësi.



Në 10 vitet e fundit, treguesit numerikë të aplikimit të AD janë positive dhe gjithnjë
në rritje. Gjatë këtij 10 vjeçari, në të gjithë vendin, janë vënë në ekzekutim 38.462
vendime gjyqësore që përmbajnë AD, prej të cilave 31.074 vendime përmbanin AD të
parashikuar nga neni 59 i KP, 5.306 përmbanin AD të parashikuar nga n.63 i KP,
1.498 përmbanin AD e parashikuar nga neni 64 I KP dhe pjesa tjetër AD të
parashikuara nga nenet 58 dhe 59/a të KP .



Gjatë kësaj periudhe janë përgatitur e derguar raportet e ekzekutimit të vendimeve,
për çdo praktikë të ndjekur, në adresë të prokurorit e gjykatës përkatëse. Megjithatë,
nuk duhet të harojmë se mision i drejtësisë penale është mbrojtja e komunitetit nga
veprimtaria keqbërëse dhe parandalimi i recidivizmit, si dhe asistimi dhe kujdesi për
riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të shkelësve të ligjit, prandaj
shifrat nuk përfaqësojnë gjithshka, por vetëm një nga faktorët për realizimin e
objektivave në këtë drejtim.



Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Dibër, Krujë, Përmet, Pogradec, Sarandë e Tropojë, që
ishin objekt i vëzhgimit të kryer, konstatohet, gjithashtu, një rritje progresive të
aplikimit të AD. Në periudhën 2018-2017 kanë dhënë gjithsej 1.368 AD, prej të
cilave 319 AD gjatë vitit 2015; 562 AD gjatë vitit vitit 2016; 487 AD gjatë vitit
2017. Këto AD përfaqësojnë, mesatarisht, 43,3% të numrit të përgjithshëm të
personave të deklaruar fajtorë, me vendim gjyqësor, për kryerjen e veprave penale.



Aplikimi i AD nuk është zhvilluar me të njejtat rritme në të gjitha rrethet gjyqësore të
vëzhgura. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, gjatë të tre viteve në shqyrtim ka
aplikuar gjerësisht AD, përkatësisht në përqindjet si vijon꞉ 2015-61,4% ; 2016-

88,8%; 2017-88%, ndërsa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Permet vetëm për vitin 2017
ka aplikuar AD në masën 87,5%. Këto përqindje tejkalojnë së tepërmi mesataren e
Republikës. Në të kundërt Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë rezulton me përqindjen
më të ulët të aplikimit të AD, konkretisht për vitin 2015 në masën 13,4%, në vitin
2016 në masën 24% dhe në vitin 2017 29,7%, shifra që janë shumë më të ulta se
mesatarja e vendit.


Në legjislacion janë parashikuar 6 lloje AD, por në rrethet gjyqësore të vëzhuara,
gjatë vitit 2016, janë aplikuar vetëm 3 prej tyre dhe konkretisht꞉ AD e parashikuar
nga neni 59 KP në 534 raste, ose në masën 93% të rasteve; AD parashikuar nga neni
60/a KP është aplikuar në 5 raste, ose në 2,8% të rasteve; AD parashikuar nga neni
63 KP është aplikuar në 14 raste, ose 8,1% të rasteve. Ndërkohë AD e parashikuara
nga nenet 58, 59/a, 64 KP nuk janë aplikuar në asnjë rast.



Nga studimi i rreth 100 vendime gjyqësore që përmbanin AD, të dhëna nga gjykatat e
rretheve gjyqësore në vëzhgim, u konstatua se përgjithësisht gjykatat janë të
kujdesshme që në arsyetimin e vendimeve gjyqësore tu referohen me kujdes
dispozitave ligjore ku janë bazuar për dhenien e vendimeve, si dhe të shprehen në
lidhje me elementet e vepres penale, të trajtojnë provat që janë administruar, rrethanat
rënduese, ose lehtësuese, kushtet dhe rrethanat e veçanta personale, apo familjre të të
pandehurit, si dhe plotësimin e kushteve, apo rrethanave, që kërkohen në mënyrë
eksplicite nga ligji për aplikimin e AD, që gjykata përzgjedh të aplikojë. Megjithatë u
konstatuan dhe vendime që, në vlerësimin e ekspertëve tanë, nuk kishin një arsyetim
të plotë e të qartë, tepër skematikë, që nuk arsyetojnë qartë përse gjykata ka aplikuar,
fillimisht, dënimin minimal të parashikuar nga dispozita penale për të cilën akuzohej i
pëndehuri, si dhe nuk shpiegojnë se si është hetuar e arsyetuar rreth plotësimit të
kushteve e rrethanave të parashikuara nga neni 59 i KP “Pezullimi i ekzekutimit të
vendimit me burgim dhe vënia në provë “, që gjykatat kanë vendosur të aplikojë në
këto raste.



Ligji u mundëson diskrecion të gjerë gjyqtarëve, që shqyrtojnë çështjet penale, sepse
KP nuk e ka kushtëzuar aplikimin e AD me kufijtë e sanksioneve penale, që
parashikojnë vetë dispozitat konkrete të KP, por me masën e dënimit me burg që
cakton gjykata, e cila shqyrton akuzën. Ky mund të jetë një nga faktorët që ka
shkaktuar aplikim jo të unifikuar të AD, por ky diskrecion I gjerë I gjyqtarëve mund
të bëhet dhe faktor që nxit korrupsion në ndonjë rast.



Gjykatat kanë qenë të kujdesshme që në të gjitha rastet kur kanë vlerësuar aplikimin e
nenit 63 të KP “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për
kryerjen e një pune në interes publik” kanë arsyetuar mirë vendimet e tyre dhe
gjithmonë kanë marrë paraprakisht edhe pëlqimin e të pandehurit, në përputhje me
ligjin.



Lidhur me marrëdhëniet e gjykatës me prokurorin në gjykimin e çështjeve ku është
aplikuar AD, në 6 rrethet gjyqësore të vëzhguara, në 100 vendimet e studiuara na
rezultuan situate të ndryshme. Në disa raste si në Rrethin Gjyqësor Dibër e Përmet të
gjitha kërkimet e prokurorit nuk janë pranuar nga gjykata përkatëse, ndërsa në
Rrethin Gjyqësor Pogradec e Tropojë nuk ka asnjë mosmarrëveshje midis gjykatës
dhe prokurorisë. Në Rrethin Gjyqësor Sarandë prokurori ka parashtruar pretendime
në 3 rate prej të cilave gjykata ka pranuar 1, nuk është shprehur fare në vendim për
një kërkim tjetër dhe ka rëzuar pretendimin e çështjes së tretë. Prokurorët e Rrethit
Gjyqësor Përmet e Sarandë kanë apeluar, përkatësisht nga 2 vendime gjyqësore të
dhëna nga gjykatat përkatëse gjatë vitit 2016, dhe kanë kërkuar ndryshimin e tyre.
Gjykatat e apelit kanë pranuar kërkesat e tyre.



Institucioni i Shërbimit të Provës, përgjithësisht, është funksional dhe po bën
përpjekje maksimale për rritjen profesionale të vazhdueshme të stafit të tij, në qendër
e në rrethese, për të patur kuptim të qartë mbi institucionin e tyre, rolin dhe detyrat që
duhet të përmbushin në kuadër të sistemit të drejtësisë penale dhe format e punës që
duhet të përdoren. Gjatë këtyre 10 vjetëve të veprimtarisë institucioni ka kryer nja
veprimtari të konsiderueshme. Janë vënë në ekzekutim 38.462 vendime gjyqësore që
përmbajnë AD, prej të cilave 31.074 vendime përmbanin AD të parashikuar nga neni
59 i KP, 5306 përmbanin AD të parashikuar nga n.63 i KP, 1498 përmbanin AD e
parashikuar nga neni 64 I KP dhe pjesa tjetër AD të parashikuara nga nenet 58 dhe
59/a të KP .Gjatë kësaj periudhe janë përgatitur e derguar raportet e ekzekutimit të
vendimeve, për çdo praktikë të ndjekur, në adresë të prokurorit e gjykatës përkatëse.



Arritjet kryesore të këtij institucioni janë꞉ 1. Shtrirja e shërbimit në gjithë territorin e
vendit, me njësi pranë të gjitha gjykatave të rretheve gjyqësore;2. Unifikimi i
procedurave të punës nëpërmjet përcaktimit të formularëve tip, që plotësohen për çdo
praktikë pune; 3. Trasparenca dhe marrëdhëniet me publikun janë standardin më të
lartë,4. Zgjerimi i bashkëpunimit për të mundësuar ekzekutimin sa më të mire të AD



Pavarësisht rezultareve pozitive institucioni i ShP duhet të mobilizohet për arritje të
mëtejshme. Në mënyrë të veçantë shqetësues është fakti se ritmet për plotësimin e
organikës nëpërmjet rekrutimit të stafit të nevojshëm, sipas praktikave e kritereve të
parashikuara në ligj, janë të avashta e për pasojë të gjitha zyrat rajonale të vëzhguara
ishim me staf të paplotësuar. Kohët e fundit ka një përshpejtim të punës në këtë
drejtim, por mbetet problem rekrutimi i stafit me kapacitete të punës me të mitur që
mungojnë në të gjitha rrethet e vëzhguara.



Nuk është investuar sa duhet nga buxheti i shtetit për të plotësuar nevojat e zyrave
lokale me zyra, pajisje si dhe financim për mbulimin e shpenzimeve të transportit për
stafin që të shkojë në vendet ku jetojnë e punojnë personat e vënë nën detyrimin e
zbatimit të AD me vendim gjyqësor.



Zyrat e vëzhguara kanë kryer një veprimtari të gjerë pune, që është në nivelin me
ngarkesën mesatare të punonjësve në zyrat e vendore të ShP, po meqenëse në asnjë
nga zyrat stafi nuk ka qenë i plotësuar atëhere ngarkesa është dyfishuar. Numrin më
të pakët të çështjeve të ndjekura e kishte Përmeti, gjithsej 25. Ngarkesë më të madhe
pune kishin përballuar punonjësit e zyrave vendore të rrethit Dibër, Krujë dhe
Pogradec.



Dosja e secilit person që vuante AD ishte në përputhje me legjislacionin aktual në
fuqi dhe përmbante këto dokumentat e përcaktuara nga aktet normative.



Punonjësit e të gjitha zyrave rajonale të vëzhguara e kishin reduktuar komunikimin e
tyre me personat që vuanin AD vetëm duke ju kërkuar atyre të paraqiteshin
periodikisht në zyrën vendore të ShP, për shkak të mungesës së fondeve për transport.



Personat e dënuar ankoheshin se punëdhënësit e tyre, veçanërisht ata të sektorit
privat, shpesh ju refuzonin dhënien e lejes për tu paraqitur ne zyrën e ShP gjatë ditëve
të punës.



Ka raste adresat e të akuzuarve, që administroheshin gjatë gjykimit, nuk ishin të sakta
dhe për pasojë ShP në rreth duhet të kërkonte ndimë nga drejtoritë e policisë së
shtetit, të cilat vonon shumë përgjigjet. Kjo shkakton vonesa në vënien në ekzekutim
të vendimeve gjyqësore. Vonesat në ekzekutim shkaktoheshin edhe nga vonesa e
mbritjes së urdhërekzekutimeve të prokurorëve.



Problem ishte dhe vënia në ekzekutim e vendimeve me AD ngaj shtetasve të huaj, që
nuk banonin në Shqipëri, ose mbajtja e kontakteve me personat që banonin në fshatra
shumë të largët, ku nuk funksionojnë mjetet e transportit publik.



Kishte ankesa të pakta për vonesat e mbritjes së vendimeve gjyqësore nga rrethet e
tjera, me përjashtim të Gjykatës Tiranë, Gjirokastër e Elbasan të cilat nuk kanë
vonesa.



Zyrat rajonale të vëzhguara na informuan se çdo vit inspektoheshin nga Drejtoria e
Përgjithshme e ShP dhe u liheshin detyra për përmirësimin e punës, kur kishte nevojë.
Gjithashtu ata mbanin kontakte të vazhdueshme me prokurorët që kishin lëshuar
“Urdhërat e ekzekutimit” dhe marëdhëniet me ta i kishin shumë të mira.



Në shumicën e rasteve personat që vuajnë masën e AD konsiderohen të reabilituar
plotësisht dhe vetëm në pak raste ata i janë kthyer përsëri rrugës së krimit. Të tilla
raste kishte 4 në rrethin Dibër, 2 në rrethin Sarandë, disa në rrethin gjyqësor të
Pogradecit etj., të cilat janë raste të pakta në raport me numrin e personave që kanë
vuajtur AD të aplikuara.



Në zyrat rajonale të vëzhguara nuk ishte e plotësuar numri i punonjësve sipas
organikës së miratuar me VKM. Në Tropojë punonte vetëm 1 punonjës nga 2 që
përmban organika, në Dibër 1 nga 2 që përmban organika, në Krujë 1 nga 3 që
përmban organika, në Përmet punonte disa ditë në javë, me komandim, punonjësi i
zyrës së Gjirokastrës, në Pogradec punonte vetëm 1 punonjëse nga 2 të parashikuar në
organikë, në Sarandë punonin 2 punonjës nga 3 që parashikonte organika, njëri i sapo
emëruar.



Zyrat e ShP të rretheve gjyqësore Tropojë, Përmet, Pogradec, Sarandë janë sistemuar
në mjedise të gjykatave të rretheve përkatëse. Mjediset e tyre janë në gjendje të mirë,
ndonëse jo gjithmonë të mjaftueshme për të mundësuar punë në kushte privacie me të
dënuarin, ose për një akses të lehtësuar për publikun. Kohët e fundit disa gjykata
kishin filluar të bënin presion për largimin e këtyre zyrave nga mjediset e gjykatave.
Zyrat vendore të ShP Dibër e Krujë janë në gjendje të keqe, me hapësira të ngushta,
edhe pajisjet e tyre linin për të dëshiruar. Punonjësit u ankua për gjendjen e vjetëruar
të kompjuterave, mungesën e fotokopjeve, mungesë hapësire për mbajtjen e arkivit
etj.



Stafi me vjetërsi në detyre ka marrë pjesë në trajnime të vlefshme, që i knanë
ndihmuar për kryerjen e detyrës, por stafi i rekrutuar së fundmi ende nuk ka marrë
pjesë në ndonjë trajnim, ndonëse ndien nevojë urgjente për tu trajnuar në lidhje me
menaxhimin e çështjeve dhe zgjidhjen e problemeve të papritura që ju dalin
spontanisht gjatë punës.

VIII.

REKOMANDIME

1. Vlerësojmë si nevojë urgjente përshpejtimin e miratimit të një ligji organik për
Shërbimin e Provës. Edhe pse ky institucion është përcaktuar si një institucion i
pavarur në sistemin e Ministrisë së Drejtësisë, veprimtaria e tij ka lidhje të ngushta
me veprimtarinë proceduese e të gjykimit, që ushtrohen nga pushteti gjyqësor,
prandaj miratimi i ligjit për organizimin e funksionimit të ShP nga Kuvendi, me ligj,
do të ndihmonte në balancimin e dy pushteteve dhe do të pengonte çdo mundësi
ndërhyrjeje të pushtetit ekzekutiv në veprimtarinë e gjyqësorit.
2. Të ndërhyet në KP për të shmangur kundërshtitë midis neneve 59 dhe 60 të KP.
Dispozita e pare (n.59 KP), “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënia
në prove”, ka natyrë përcaktuese dhe urdhëruese. Dispozita e detyron gjykatën të
caktojë një apo më shumë detyrime nga ato të parashikuara në nenin 60 të KP.
Konkretisht në këtë dispozitë thuhet “Gjykata urdhëron që i dënuari të përmbushë
një apo më shume detyrime, të parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi”, ndërsa neni
60 KP, që është një dispozitë me karakter ndihmës sepse përmban llojet e masave që
mund të aplikojë gjykata në plotësim të një AD, përcakton se “i dënuari i vënë në
provë, mund të detyrohet nga gjykata të plotësojë një apo më tepër prej detyrimeve
të mëposhtëme”

3. Organet e drejtësisë, institucionet e edukimit dhe kualifikimit, si dhe jurisprudenca
duhet të punojnë më shumë në drejtim të një kuptimi të unifikuar dhe një praktike të
njësuar për zbatimin e alternativave të dënimit me burgim, me qëllim për të shmangur
sa më tepër që të jetë e mundur pabarazinë në aplikimin e tyre.
4. Të studiohet mundësia e ndërhyrjes në legjislacion për të përcaktuar saktë e qartë
pozitën proceduriale të ShP në procesin e gjykimit penal dhe natyrën e
dokumentacionit që ky shërbim përgatit e vë në dispozicion të gjykatës e prokurorisë.
5. Të studiohet nevoja e përmirësimit të legjislacionit me qëllim që vënia në ekzekutim
menjëherë e AD, pa marrë vendimi formë të prerë, të mbahet në konsidetarë nga
gjykata e apelit kur ajo prish vendimin e shkallës së parë të gjykimit dhe dënon të
pandehurin me burg. Për këtë duhet marrë dhe mendimet e punonjësve të organeve të
drejtësisë dhe më pas duhet të miratohet një zgjidhje e përshtatshme.
6. Gjithashtu sugjerojmë që të studiohet situate e legjislacionit dhe e praktikës gjyqësore
dhe të ekzekutimit të AD, për të parë efektivitetin e diskrecionit të gjerë që I është
dhënë gjyqtarit në caktimin e AD. Në këtë kuadër do të sugjeronim që të shikohet
mundësia që kushtin e rrezikshmërisë së veprës penale të kryer nga i pandehuri të
mos vlerësohet me masën e dënimit me burgim që cakton gjykata, por me masat e
sanksioneve që parashikojnë vetë dispozitat e KP. Praktikat e vëzhguara nga ky
projekt treguan se përmbajtja aktuale e dispozitave të KP ka mundësuar zbatim të
paunifikuar të legjiaslacionit, apo zbatimin e tyre edhe për recitivistë ose për krime të
rënda, gjë që të lë dyshim dhe për mundësi të sjelljeve korruptive të ndonjë gjyqtari.
7. Sugjerojmë që përmbajtja e neneve 64 e 65 KP, si dhe praktika e zbatimit të tyre
duhen studiuar, me qëllim që të kuptohet çfarë e pengon zgjerimin e aplikimit të AD
“Lirim me kusht”, veçanërisht për dënimet deri në 5 vjet burg, për të realizuar një
qasje më llogjike me llojet e tjera të AD, që aplikohen për të dënuarit e tjerë me
burgim deri 5 vjet, të cilët përjashtohen fare nga vuajtja e burgimit.
8. Të studiohet sugjerimi i punonjësve të ShP që të zëvendësohet detyrimi i personit që
vuan AD për të mbajtur kontakte me ShP me detyrimin e këtij institucioni për ta
mbikëqyrur atë në vendbanim ose vendin e punës e grupin shoqëror që frekuenton.
9. Te nxiten organet e drejtesise per te aplikuar te gjitha llojet e AD, si dhe të aplikojnë
më gjerë caktimin e masave plotësuese në shoqërim të AD parashikuar nga n.59 KP
10. Të studiohet aplikimi i AD në rrethin gjyqësor Tropojë, por dhe më gjerë në rrethe
me kriminalitet të shtuar e të rrezikshëm, për të parë e vlerësuar më me detaje

plotësimin e kushteve ligjore për aplikimin e këtyre masave, veçanërisht në lidhje me
rrezishmërinë e veprave penale të kryera.
11. Duhen përshpejtuar ritmet për plotësimin e organikës nëpërmjet rekrutimit të stafit të
nevojshëm, sipas praktikave e kritereve të parashikuara në ligj, si dhe duhet investuar
më shumë nga buxheti i shtetit për të përmirësuar kushtet e nevojshme të punës për
stafin në njësitë vendore si, zyra më të përshtatshme, pajisje zyre, veçanërisht
kompjuter, fotokopje, kancelari, si dhe financim për mbulimin e shpenzimeve të
transportit për stafin që të shkojë në vendet ku jetojnë e punojnë personat e vënë nën
detyrimin e zbatimit të AD me vendim gjyqësor.

12. Të përmirësohet më tej veprimtaria për plotësimin e dokumentacionit që pasqyron
ekzekutimin e AD, duke pasqyruar çdo rrethanë e fakt që tregon mënyrën e
ekzekutimit të AD nga çdo person fajtor, faktet që tregojnë riintegrimin e tij,
problemet që ka hasur zyra rajonale e ShP gjatë ekzekutimit të vendimit gjyqësor që
përmban AD.
13. Të studiohet mundësia për të pasqyruar në legjislacion detyrimin e punëdhënësve që
të lejojnë personin, që shlyen një AD, që të lërgohet nga puna për të mbajtur
kontaktet e nevojshme me zyrën rajonale të ShP.
14. Organet e prokurorisë dhe të gjyqsorit të pasqyrojnë saktësisht adresën e personave
ndaj të cilëve aplikojnë AD. Policia e shtetit, pas kërkesave të marra ngazyrat e ShP,
të kujdeset me përparësi për gjetjen e adresave të sakta të personave që do të vuajnë
AD.
15. Të kryhet një studim në lidhje me zbatimin e afateve kohore për dërgimin e
urdhërekzekutimeve nga prokurorët pranë zyrave të ShP dhe të komunikimeve të tjera
midis këtyre organeve, si dhe nxirret përgjegjësia për vonesat, sa herë ka raste të tilla.
16. Organet e prokurorisë, si organe të ngarkuara nga ligji me përgjegjësi për
ekzekutimin e saktë e në afatet e duhura kohore të AD, duhet të mbikëqyrin
veprimtarinë e zyrave rajonale të ShhP me forma alternative pune dhe jo vetëm
nëpërmjet marrjes së raporteve që ju mbrijnë nga ato zyra.
17. Zyrat rajonale të ShP të mbajnë evidenca për rastet kur personat që kanë vuajtur një
AD i kthehen përsëri rrugës së krimit dhe të kryejnë studime për të përcaktuar shkaqet
e recidivizmit.
18. Të merren masa për të rritur intensitetin e aktiviteteve trajnuese me stafet e ShP për
të rritur kapacitetet e tyre në lidhje me legjislacionin dhe praktikat më të mira të

punës për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar institucionit të ShP. Në mënyrë të
veçantë të fillojnë menjëherë trajnimi i stafit të rekrutuar rishtazi pranë këtyre
organeve.
19. Të zhvillohen trajnime me ekspertë të kualifikuar në lidhje me problematikat që
trajton Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit , si dhe bazën ligjore e praktikat më të
mira ndërkombëtare për ekzektimin e AD nga shtetasit e huaj, që nuk banojnë në
Shqipëri.
20. Të kryhet një fushatë informuese dhe edukimi për publikun e gjerë, ojf dhe organet e
pushtetit vendor në në lidhje me rregullimin ligjor të AD, organet përgjegjëse për
ekzekutimin e tyre, bashkëpunimin me pushtetin vendor e shoqërinë civile, si dhe për
rëndësinë e aplikimit të këtyre masave alternative të dënimit me burg.

