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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 10 i Regj. Themeltar  

Nr. 10 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ilir PANDA              Kryesues    

         Albana BOKSI   Anëtare   

         Klodian KURUSHI   Anëtar   

       

 

në Dhomën e Këshillimit të datës 09.11.2021, mori në shqyrtim çështjen penale që i 

përket: 

  

KËRKUES: Shqipe Selmani 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit Penal datë 

23.9.2021, dalë në zbatim të Vendimit penal nr. 176/5, datë 

8.6.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 417 pika 1, 476 pika 1 e Kodit të Procedurës Penale, 

Neni 6 i KEDNJ-së. 

 

Në çështjen penale me:  

 

KËRKUES: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

OBJKEKTI: Pushimin e procedimit penale nr. 875/2010, për veprat penale 

të “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”, 

parashikuar nga nenet 186 dhe 248 të Kodit Penal. 

 

Person i interesuar: Vangjel Veveçka 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 328 pika 1, shkronja “b” dhe 329/a të Kodit të 

Procedurës Penale. 
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KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Klodian Kurushi dhe bisedoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N, 

 

I. Rrethanat e çështjes 

   

 1. Kërkuesja Shqipe Selmani ka paraqitur kërkesën me nr. 3349, datë 6.10.2021 për  

pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit Penal datë 23.9.2021, dalë në zbatim të Vendimit penal 

nr. 176/5, datë 8.6.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.  

 2. Kjo kërkesë është konstatuar nga Gjykata e  Lartë, si me të meta, për shkak të 

mosbashkëlidhjes së Vendimit të kundërshtuar, ekzekutimi i të cilit kërkohet të ekzekutohet. 

Për rrjedhojë nga ana e Gjykatës së Lartë, i është kërkuar kërkueses plotësimi i të metës, 

duke i lënë dhe një afat kohor prej 10 ditësh.  

 3. Më datë 25.10.2021, kërkuesja Shqipe Selmani ka bërë plotësimin e të metës. 

  4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me Vendimin nr. (11-2021-3522) 176/5, datë 

6.8.2021, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së prokurorit. 

2. Pushimin e procedimit penal nr. 875/2010 për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, 

“Falsifikimi i dokumenteve, të parashikuar nga nenet 186 dhe 246 të Kodit Penal. 

3. Deklarimin e falsitetit të dokumentave si më poshtë dhe asgjësimin e tyre: 

... 

Kontrata e dt, 17.11.1997, e lidhur midis subjektit Fraxhe dhe shtetasit Gentian Paço të 

deklaruar e pavlefshme; 

Deklarata noteriale nr. 692 rep. dhe nr. 143 kol, datë 29.3.2000 e shtetasve Gentian Paço 

dhe Nusret Selmani; 

… 

4. Fshirjen tërësore nga regjistrat hipotekorë që ndodhen në Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës të shënimeve në to për pasuritë e regjistruara në: 

- nr. 739, datë 23.7.1997 pasuria në emër të Entit Kombëtar të Banesave Durrës; 

- nr. 762, datë 30.7.1997 pasuria në emër të familjes Bilaj Entit Kombëtar të Banesave 

Durrës; 

- nr. 972, datë 29.9.1997 pasuria në emër të shtetasit Gentian Paço; 

- nr. 22, datë 10.3.2003 pasuria në emër të Nusret Selmani. 

5. Korrigjimin e regjistrimit të numrit të pasurisë së Fraxhe SHPK nga 28/85 që ndodhet 

aktualisht në regjistrat e ASHK Durrës në 28/86 ZK 8512, sipas kartelave të pasurisë dhe 

hartave të ASHK Durrës. 

6. Njoftimi në lidhje me vendimin e Gjykatës të: Ministrisë së Mbrojtjes, Avokaturës së 

Shtetit, Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë, Gjykatës së Apelit Durrës, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, Shtetasit Vangjel Veveçka dhe trashëgimtarëve të shtetasit të 

ndjerë Nusret Selmani, me qëllim marrjen dijeni të vendimit të rrethanave të konstatuara në 

gjykim 

7. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës brenda 15 ditëve 

nga shpallja e këtij vendimi.”. 

 5. Kjo gjykatë, në seancë paraprake, mbështetur në kërkesën e Prokurorit për 

pushimin e procedimit penal nr. 875/2010, për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale dhe 

deklarimin e falsitetit e asgjësimin e një sërë dokumentesh të vlerësuara si të falsifikuar, në 

vijim të hetimit gjyqësor ka çmuar të pranojë kërkesën e prokurorisë. Gjykata, në bazë të 

nenit 391 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), ka çmuar se dokumentacioni që kërkohet të 
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deklarohet i falsifikuar dhe të asgjësohet është i tillë, pasi në disa raste kemi të bëjmë me 

falsifikim tek pjesa e nënshkrimit dhe në disa të tjerë me “falsifikim intelektual”, sipas 

përfundimeve të arritura në Vendimin nr. 137, datë 26.10.2011, të Gjykatës së Lartë.   

6. Kundër Vendimit nr. (11-2021-3522) 176/5, datë 6.8.2021, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, ka paraqitur ankim ankuesja Shqipe Selmani e cila ka kërkuar prishjen e 

vendimit dhe kthimin e akteve pranë kësaj Gjykate për rigjykimin me tjetër trup gjykues. 

 7. Gjykata e Apelit Durrës, me Vendimin nr. 10-2021-1538/254, datë 13.9.2021, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të Vendimit penal nr. (11-2021-3522) 176/5, datë 8.6.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”.  

8. Gjykata e Apelit Durrës, ashtu si Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ndan të njëjtin 

qëndrim ligjor lidhur me pranimin e kërkesës së prokurorit për pushimin e procedimit penal 

nr. 875/2010 dhe deklarimin të falsifikuar e asgjësuar dokumentet e vlerësuar si të tillë edhe 

nga gjykata e shkallës së parë. Këtë vendimmarrje kjo gjykatë e bazon në parashikimet e 

neneve 328 pika 1, shkronja “d” i KPP, 329/a, 329/b dhe 332/dh, shkronja “ç”, të KPP, si dhe 

nenit 66 të Kodit Penal. 

9. Kjo Gjykatë ka çmuar se, fakti penal është provuar plotësisht për secilën vepër 

penale dhe cilësimi ligjor ka qenë i drejtë, sikurse është saktësuar drejt koha fundore e 

ndodhjes së secilit fakt penal, duke u konkluduar me të drejtë se ndjekja penale nuk mund të 

vazhdojë dhe çështja penale duhet pushuar në zbatim të nenit 328 pika 1, shkronja “d” të 

KPP. 

10. Më datë 23.9.2021, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës ka 

nxjerrë Urdhërin Penal “Për ekzekutimin e Vendimit penal nr. 176/5, datë 8.6.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2021-1538, datë 

13.9.2021, të Gjykatës së Apelit Durrës”, për të cilin ka marrë dijeni dhe ankuesja Shqipe 

Selmani. 

11. Kundër Vendimit nr. 10-2021-1538/254, datë 13.9.2021, të Gjykatës së Apelit 

Durrës, më datë 1.10.2021, ka paraqitur rekurs, kërkuesja Shqipe Selmani me anë të së cilit 

ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe kthimin e akteve për rishqyrtim pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës.  

12. Kërkuesja Shqipe Selmani, sikundër është cituar hyrje të këtij relacioni, ka 

paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit 

Penal datë 23.9.2021, dalë në zbatim të Vendimit penal nr. 176/5, datë 8.6.2021, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:  

- Jam trashëgimtare testamentare e bashkëshortit tim të ndjerë, Nysret Selmani, sipas 

Vendimit për lëshimin e Dëshmisë së Trashëgimisë Testamentare nr. 640 rep., nr. 418 kol., 

datë 24.6.2020, çelur para noterit publik Manushaqe Selmani (Hysenaj). Në  këtë cilësi jam 

bërë pjesë e proceseve gjyqësore civile e penale, në të cilat palë ndërgjyqëse ka qenë i ndjeri 

bashkëshorti im. 

- Në procedimin penal nr. 875/2010, prej vitit 2019, i ndjeri është thirrur në proces, si 

person i interesuar e po ashtu unë bashkëshortja e tij, duke qenë se ky procedim prek në thelb 

të drejtat tona pasurore. 

- Unë kam paraqitur rekurs në Gjykatën e lartë më datë 1.10.2021, duke ngritur 

shkaqe rekursi që i njihja vetëm nga Vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, pasi 

provohen shkeljet e rënda procedurale përsa i përket njoftimit dhe pranisë së palëve në 

proces. 

- Prokurori ka marrë kompetencën duke ndryshuar dhe saktësuar vendimin e gjykatës 

(duke konsumuar elementë të veprave penale), duke përcaktuar saktë proceset gjyqësore, të 

cilave i është referuar gjykata. 

- Prokurori e ka nxjerrë Urdhërin në datë 23 shtator, ditë e shtunë, pa dalë ende 

vendimi i Gjykatës, por duke u mbështetur në dispozitivin e vendimit, të nënshkruar vetëm 
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nga kancelaria. Ky urdhërim për ekzekutimin e vendimit i është drejtuar për ekzekutim në 

mënyrë të menjëhershme institucioneve dhe palëve të interesuara. 

- Nëse ky Urdhër ekzekutohet, më shkaktohet dëm i rëndë dhe i pariparueshëm. 

Rekursi që unë kam paraqitur si parakusht për të dorëzuar kërkesën për pezullim dhe 

plotësimi i rekursit që do të paraqes pasi të njihem me vendimin e arsyetuar të gjykatës, nuk 

merr asnjë vlerë ligjore, pasi mua më humb së pari mundësia e shqyrtimit të këtij ankimi dhe 

së dyti, më humb e drejta për të qenë palë në këtë proces, duke e bërë të drejtën e ankimit 

efektivisht të pazbatueshme. Rekursi do të mbetet thjesht formal dhe pa asnjë efekt, sepse 

edhe nëse Gjykata e lartë e vlerëson si të pranueshëm rekursin dhe rikthen këtë çështje për 

hetime të mëtejshme, dokumentet provuese tashmë nuk do të ekzistonin dhe nuk do të kishte 

rivendosje në vend të së drejtës  (nëse kemi një vendimmarrje ndryshe ngs ajo e gjykatave të 

shkallëve të para). 

  

 II.  Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

  

 13. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se, nisur nga lloji i 

kërkesës, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit mund të depozitohet derisa vendimi 

nuk është ekzekutuar plotësisht. Në rastin konkret, rezulton se Urdhri Penal, dalë në zbatim të 

Vendimit penal nr. 176/5, datë 8.6.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, mban datën 

23 shtator 2021 dhe nuk rezulton që vendimi penal të jetë ekzekutuar plotësisht.  

14. Lidhur me themelin e kërkesës, neni 417 i Kodit të Procedurës Penale parashikon: 

“Ekzekutimi i vendimit të ankimuar pezullohet deri në përfundimin e gjykimit në gjykatën e 

apelit me përjashtim të rasteve kur ligji parashikon ndryshe. Në rastet e rekursit, vendimi 

mund të pezullohet nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vetëm në rastet e parashikuara nga 

pika 1 e nenit 476 të këtij Kodi.”. 

15. Ligji ka parashikuar të drejtën e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë që kur ndaj 

vendimit të gjykatës së apelit është ushtruar rekurs, të pezullojë ekzekutimin e tij, vetëm në 

rastet e parashikuara nga neni 476, pika 1, i Kodit të Procedurës Penale (KPP). Kjo dispozitë, 

neni 476 pika 1, i KPP 4 parashikon rastet e shtyrjes së ekzekutimit të vendimit gjyqësor nga 

gjykata që ka dhënë vendimin: “Gjykata që ka dhënë vendimin e dënimit, me kërkesën e të 

dënuarit, të mbrojtësit ose të prokurorit, mund të vendosë shtyrjen e ekzekutimit të vendimit 

në këto raste: a) kur i dënuari vuan nga një sëmundje që pengon ekzekutimin e vendimit. 

Ekzekutimi shtyhet gjer në shërimin e të dënuarit; b) kur e dënuara është shtatzënë ose me 

fëmijë nën një vjeç. Ekzekutimi shtyhet gjer sa fëmija të bëhet një vjeç; c) kur vuajtja e 

menjëhershme e dënimit mund të sjellë pasoja të rënda për të dënuarin ose familjen e tij. 

Shtyrja e ekzekutimit në këto raste nuk mund të zgjatet më tepër se gjashtë muaj; ç) në çdo 

rast tjetër që çmohet nga gjykata si i veçantë, duke u shtyrë ekzekutimi gjer në tre muaj.”  

16. Nga interpretimi literal i dispozitës, konstatohet se, përsa i përket legjitimimit 

aktiv, pra, se cilët janë subjektet të cilëve legjislatori u ka njohur të drejtën e ushtrimit të këtij 

mjeti procedural, janë përcaktuar taksativisht si subjekte i dënuari, mbrojtësi, ose prokurori.  

17. Në rastin objekt shqyrtimi, rezulton se, kërkuesja Shqipe Selmani nuk mban 

pozitën procedurale të asnjërit prej këtyre subjekteve. Për më tepër në rastin objekt shqyrtimi, 

gjykatat nuk kanë disponuar me vendim dënimi, por kanë disponuar pushimin e procedimit 

penal.  

18. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se mjeti procedural i zgjedhur nga kërkuesja, nuk 

është ai i duhuri për arritjen e objektivave të saj. Kolegji vlerëson se, kërkuesja nuk ka 

legjitimim aktiv për paraqitjen e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit penal datë 

23.9.2021, dalë në zbatim të Vendimit penal nr. 176/5, datë 8.6.2021, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, pasi nuk bën pjesë në rrethin e subjekteve të përcaktuar si të tillë nga 
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legjislatori në pikën 1 të nenit 476 të KPP, kushteve të së cilës u bëhet referim në nenin 417 

të KPP. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 417 të Kodit të Procedurës Penale, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkueses Shqipe Selmani për pezullimin e ekzekutimit të 

Urdhërit Penal datë 23.9.2021, dalë në zbatim të Vendimit penal nr. 176/5, datë 8.6.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

Tiranë, më 09.11.2021 

 

  

            A N Ë T A R E                      A N Ë T A R                       K R Y E S U E S 

            Albana BOKSI                           Klodian KURUSHI                           Ilir PANDA 

 


