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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 11 i Regj. Themeltar  

Nr. 11 i Vendimit  

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

      Ilir PANDA   Kryesues 

Klodian KURUSHI  Anëtar   

Albana BOKSI  Anëtare   

 

sot, në datë  23.11.2021, mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi, çështjen penale me 

nr. 11-2021 Regj. Them, që i përket: 

       

    

KËRKUES:   Mirash Gjonaj 

     Bardhok Prenga 

      

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit penal nr. 507, datë 

23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka miratuar 

vendimin nr. 3452/28 akti, datë 3.7.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, në ngarkim të shtetasve Mirash Gjonaj dhe  

Bardhok Prenga.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 417, 454 të Kodit të Procedurës Penale.   

      

 

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. Kërkuesit Mirash Gjonaj dhe Bardhok Prenga, përfaqësuar nga av. Ded Deda,  kanë 

paraqitur në Gjykatë të Lartë, kërkesën me objekt pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal 

nr. 507, datë 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka miratuar vendimin nr. 3452/28, 

datë 3.7.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.   

Nga aktet e administruara ne dosje rezulton se:   
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 1. 1 Prokuroria, pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë (mbi kallëzimin e 

shtetases të huaj Lalita Chkuaseli) ka regjistruar procedimin penal nr. 3651, viti 2018, në 

ngarkim të shtetasve Mirash Gjonaj, Bardhok Prenga, Marenglen Bazaj, lidhur me akuzën e 

trafikimit të personave të rritur, parashikuar nga neni 110/a/4 e Kodit Penal. Pas shpalljes se 

moskompetencës lëndore të kësaj prokurorie, çështja ka kaluar për kompetencë në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila në përfundim të hetimeve 

paraprake, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesë për pushimin e 

këtij procedimi penal. 

 1. 2 Gjykata e Rrethit gjyqësor Tirane me vendimin nr. 4722 regj, datë 27.12.2018 ka 

vendosur kthimin e akteve prokurorisë  për vazhdimin e hetimeve lidhur me procedimin 

penal nr. 3651, viti 2018 duke i caktuar dhe afatin 60 ditor. 

 1. 3 Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, pas kthimit të çështjes për 

plotësim hetimesh, me pretendimin se janë ezauruar procedurat për të cilat urdhërohej nga 

gjykata, me kërkesën përkatëse ka vënë në lëvizje gjykatën duke kërkuar përsëri miratimin  e 

pushimit  të procedimit penal nr. 3651, viti 2018. 

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 3452/28, datë 3.7.2020 ka 

vendosur:  

“Kthimin e akteve  të hetimeve të procedimit penal nr. 3651, viti 2018 Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Urdhërohet Prokuroria  e Rrethit Gjyqësor Tiranë të formulojë akuzë ndaj personave të 

hetuar Maringlen Bacaj, Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga për veprën penale për të cilën 

janë hetuar “Trafikim i personave të rritur”, të parashikuar nga neni 110/a/4 i KP dhe të 

paraqesë para gjykatës  kërkesën për gjykimin e çështjes penale. 

Ky vendim i njoftohet  Drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

  II. Kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka paraqitur ankim 

Prokurori pranë asaj gjykate, i cili ka kërkuar ndryshimin e vendimit dhe miratimin e 

pushimit të hetimeve të procedimit penal nr. 3651, viti 2018.   

 3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin me nr. 507, datë 23.12.2020  ka vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr. 3452/28 akti, datë 3.7.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”. 

  4. Rezulton se, kundër vendimit me nr. 507, datë 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, kërkuesit Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga kanë paraqitur rekurs, në datë 4.2.2021, në 

Gjykatë të Lartë dhe çështja është regjistruar pranë kësaj gjykate me nr. 412, datë 24.5.2021.  

    5. Kërkuesit Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga me kërkesën me nr. 3366 protokolli, 

datë 7.10.2021 i janë drejtuar Gjykatës së Lartë, duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit  nr. 507, datë 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë,  bazuar në nenin 417, 454 të 

KPP,  duke parashtruar këto shkaqe:  

5.1 Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 507, date 23.12.2020, në kundërshtim 

me ligjin dhe me provat e fashikullit të gjykimit ka lënë në fuqi vendimin nr. 3452/28 akti, 

datë 3.7.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila ka urdhëruar prokurorinë të 

formulojë akuzë ndaj personave të hetuar Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga dhe Maringlen 

Bacaj, për veprën penale për të cilën janë hetuar “Trafikim i personave të rritur”, të 

parashikuar nga neni 110/a/4 i KP dhe të paraqesë para gjykatës kërkesën për gjykimin e 

çështjes penale. 

 5.2 Siç e kemi trajtuar dhe në rekurs, gjykimi është zhvilluar në mungesën tonë dhe të 

avokatit Ded Deda. Në dosje ndodhet ftesa për gjyq i këtij avokati dhe shënimi “avokatit i 

mungon  adresa  e banimit  dhe dhoma e avokatisë nuk ka adresë.”   

 5.3 Mosnjoftimi i të interesuarve dhe as i avokatit të tyre cënon rëndë procesin 

gjyqësor nga ana e gjykatës duke e bërë të parregullt këtë proces. 
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 5. 4 Duke mos dashur të bëhemi përsëritës në shkaqet e paraqitura në rekurs, duam të 

vëmë në dukje  faktin  se, nëse nuk pezullohet ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, të pandehurve u krijohet dëm i madh, i panevojshëm dhe i pariparueshëm. 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

6. Paraprakisht, vlen të evidentohet fakti i ndryshimeve ligjore që ka pësuar Kodi i 

Procedurës Penale (në vijim KPP) me ligjin nr. 41/2021, hyrë në fuqi në datën 29.05.2021. 

Në nenin 38 të ligjit nr. 41/2021, mbi dispozitat transitore parashikohet se:   

“1. Përbërja e trupave gjykues, si dhe procedura e gjykimit në Gjykatën e Lartë 

rregullohet sipas përcaktimeve të këtij ligji, pavarësisht parashikimeve të ndryshme në ligje 

të tjera.  

2. Rekurset e paraqitura, por ende të pashqyrtuara, konsiderohen të pranueshme nëse 

plotësojnë parashikimet e ligjit në fuqi në kohën e depozitimit të tyre”.  

Në kuptim të kësaj dispozite, në lidhje me formimin e trupit gjykues si dhe procedurën e 

gjykimit, Kolegji Penal zbaton parashikimet e ligjit nr. 41/2021, ndërsa në lidhje me kushtet e 

pranueshmërisë së rekursit i referohet ligjit procedural që ka qenë në fuqi në kohën e 

depozitimit të tij.  

7. Kolegji çmon se, kërkesa e kërkuesve Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 507, datë 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë 

deri në shqyrtimin e saj, nuk është e bazuar në ligj.   

8. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë konstaton se, neni 417 i Kodit të Procedurës 

Penale (i ndryshuar me ligjin nr. 41/2021 datë 23.03.2021) 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.”  

9. Neni 476/1 i KPP parashikon shtyrjen e ekzekutimit të vendimit me burgim kur 

ekzistojnë rastet e shtyrjes së vendimit të parashikuar në këtë nen, por kompetente për 

shqyrtimin e kësaj kërkese është gjykata që ka dhënë vendimin.  

10. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit penal ndaj të cilit ushtrohet rekurs, mund të 

bëhet në rastet e vendimeve gjyqësore të themelit të një çështje penale me anë të të cilave i 

pandehuri është deklaruar fajtor për veprën penale të kryer prej tij. Në rastin konkret ndaj 

kërkuesve nuk është marrë një vendim penal dënimi i formës së prerë ndaj të cilit ushtrohet 

rekurs. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit realizohet nga Gjykata e Lartë në rastet e 

parashikuara nga neni 417 në lidhje me nenin 476/1 të KPP.  

11. Neni 476/1 e KPP parashikon se:  

“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.”  

12. Kolegji vlerëson se, rastet e mësipërme janë taksative dhe Kolegjit Penal i lind e 

drejta të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit, vetëm kur 

kërkuesi provon ekzistencën e njërit prej rasteve të mësipërme. Kolegji vlerëson se, kërkuesit 

jo vetëm kërkojnë pezullimin e një vendimi gjyqësor penal i cili nuk mund të pezullohet, por 
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ata nuk kanë provuar të ndodhen në ndonjë nga rastet që justifikon pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit sipas nenit 467/1 të KPP. Sjellja në vëmendje nga kërkuesit se vendimi objekt 

rekursi është rrjedhojë e shkeljeve procedurale që e bëjnë procesin të parregullt, nuk tregon 

faktin se ekzekutimi i vendimit do të sjellë pasoja të tilla që ligjvënësi i parashikon “të 

rënda”.  Pretendimet në këtë kërkesë, i takojnë shqyrtimit të çështjes të regjistruar me nr. 

412, datë 24.5.2021  mbi rekursin e paraqitur për vendimmarrjen gjykatave të faktit dhe si të 

tilla do të vlerësohen gjatë shqyrtimit të rekursit ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit.  

13. Sa më sipër, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vlerëson se kërkesa e paraqitur nga 

kërkuesit Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 507, 

datë 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë deri në shqyrtimin e saj, nuk është e bazuar në 

ligj dhe në prova dhe si e tillë ajo nuk duhet pranuar.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 417 dhe 476 të Kodit të Procedurës 

Penale, 

 

V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së kërkuesve Mirash Gjonaj e Bardhok Prenga me objekt 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 507, date 23.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë 

deri në shqyrtimin e saj.  

 

Tiranë më 23.11.2021. 

 

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

       

      Klodian KURUSHI            Albana BOKSI                        Ilir PANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


