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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI PENAL 

Nr.  13  Regj. Themeltar 
Nr.  13  Vendimi 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 
 
                                         Ilir PANDA  - Kryesues    
         Medi BICI  - Anëtar   
         Albana BOKSI - Anëtare     
 
Në Dhomën e Këshillimit të datës 13.01.2022, mori në shqyrtim çështjen penale që i përket: 
 
KËRKUES: Niko Papajorgji 
 
OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal. 
 
BAZA LIGJORE: Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale. 
 
Në çështjen penale me:  
 
KËRKUES: Prokuroria, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës 
 
KUNDËR:  Niko Papajorgji 
 
AKUZUAR:  Për kryerjen e veprës penale “Vjedhja me dhunë”, e kryer në 

bashkëpunim, e parashikuar nga neni 139 dhe 25, i Kodit Penal. 
 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Medi Bici dhe diskutoi çështjen në tërësi, 
 

V Ë R E N: 

 
I.   Rrethanat e çështjes: 

 
1. Kërkuesi, Niko Papajogji me datë 12.11.2021 ka paraqitur përpara Kolegjit Penal të 

Gjykatës së Lartë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal nr. 11-2019-577, 
datë 05.02.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit 
Durrës, me vendimin nr. 359/10-2019-2046, datë 05.11.2019.  
 2. Gjykata e Lartë ka konstatuar se kjo kërkesë është me të meta, sepse ajo nuk është 
nënshkruar nga mbrojtësi. Për rrjedhojë, nga ana e Gjykatës së Lartë, me shkresën nr. 
3985/1, datë 22.11.2021, i është kërkuar kërkuesit plotësimi i të metave të kërkesës, duke i 
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lënë në dispozicion edhe një afat kohor prej 10 ditësh. Me datë 24.11.2021, kërkuesi Niko 
Papajorgji ka dorëzuar në gjykatë kërkesën objekt shqyrtimi, të nënshkruar nga Av. Sokol 
Berberi. 
  3. Nga të dhënat e evidentuara në kërkesën e kërkuesit Niko Papajorgji rezulton se, 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. 11-2019-577, datë 05.02.2019, e ka 
dënuar kërkuesin me 8 vjet burgim për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, e kryer në 
bashkëpunim, e parashikuar nga neni 139 dhe 25 i Kodit Penal. Ky vendim është lënë në fuqi 
nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 359/10-2019-2046, datë 05.11.2019. 

4. Kërkuesi kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit, konform nenit 417 të 
K.Pr.Penale, duke pretenduar se:  

- Ndodhet prej 4 vitesh i izoluar dhe aktualisht vuan nga sëmundje të ndryshme dhe 
më shqetësuesja është migrena, për të cilën nuk ka arritur që të marrë mjekimin e nevojshëm 
pranë IEVP-së ku ndodhet. Gjithashtu është kryefamiljar, i martuar dhe me një fëmijë të 
moshës 8 vjeç. Për fëmijën aktualisht kujdeset nëna e saj, Julinda, e cila është e papunë dhe 
në pamundësi ekonomike për të rritur dhe edukuar atë. Sipas nenit 476 të K.Pr.Penale, pika 
1, shkronja “a” dhe “c” ai pretendon se plotëson kushtet për zbatimin  e kërkesave të këtij 
neni. 

- Duke marrë parasysh, gjendjen ekonomike, ku prej më shumë se 4 vitesh tashmë nuk 
mund të jetë pranë familjes, gjendjen shëndetësore, sociale dhe familjare, ai kërkon nga 
Gjykata e Lartë, pranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal të formës 
së prerë, duke marrë parasysh edhe kohën në të cilën ka filluar procesi gjyqësor që në 
shkallë të parë, që përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve ligjore të K.Pr.Penale të vitit 2017. 

 
II.   Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë: 
    

5. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (më poshtë Kolegji) vlerëson të nevojshme të 
evidentojë faktin e ndryshimeve ligjore që ka pësuar Kodi i Procedurës Penale me ligjin nr. 
41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i 
Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar (ligji nr. 41/2021, i cili ka hyrë në 
fuqi më datë 29.05.2021). Në nenin 38 të ligjit nr. 41/2021, mbi dispozitat tranzitore, 
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”. Në kuptim të kësaj dispozite ligjore, në lidhje me formimin e trupit gjykues, si 
dhe procedurën e gjykimit, Kolegji zbaton parashikimet e ligjit nr. 41/2021. 

6. Neni 435, pika 2 i Kodit Procedurës Penale parashikon se: “Akti i rekursit dhe 
memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit. Kur i pandehuri nuk 
ka mbrojtës të zgjedhur, kryetari i kolegjit cakton një mbrojtës kryesisht dhe në këtë rast 
lajmërimet i bëhen edhe të pandehurit”. Po ashtu, neni 410 i Kodit Procedurës Penale, në 
pikat 1 dhe 2 të tij, parashikon se: “1. I pandehuri mund të bëjë ankim vetë ose nëpërmjet 
mbrojtësit të tij. Kujdestari i të pandehurit mund të bëjë çdo ankim që i takon të pandehurit. 
2. Kundër vendimit të dhënë në mungesë, mbrojtësi mund të bëjë ankim vetëm kur është i 
autorizuar posaçërisht nga i pandehuri është i pajisur me një akt përfaqësimi të lëshuar në 
format e parashikuara nga ligji ose me deklarim në seancë.” Në rastin objekt gjykimi 
rezulton se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë është 
paraqitur në Gjykatën e Lartë nga avokati i palegjitimuar për ta ushtruar një të drejtë të tillë. 
Rezulton se kërkesa është e nënshkruar prej avokatit Sokol Berberi, i cili është zgjedhur nga 
familjarët e kërkuesit, ndërsa nuk rezulton që kërkuesi t’i ketë dhënë tagrën për të ushtruar 
këtë të drejtë këtij avokati. Gjithashtu nuk rezulton që kërkuesi të ketë autorizuar familjarët e 
tij që të zgjedhin mbrojtës në emër dhe për llogari të tij; nuk rezulton që familjarët të kenë të 
drejta kujdestarie mbi kërkuesin. Këto rrethana të çojnë në konkluzionin se mbrojtësi që ka 
nënshkruar kërkesën nuk është mbrojtës me prokurë, i caktuar prej kërkuesit Niko Papajorgji, 
ose në një formë tjetër të parashikuar në ligjin procedurial penal, duke bërë që ky mbrojtës të 
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mos legjitimohet për të paraqitur kërkesë në emër të kërkuesit për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të dënimit.  
 7. Gjykata Kushtetuese në vendimin nr. 30, datë 17.06.2010, ka mbajtur qëndrimin se: 
“Gjykata çmon se e drejta e të pandehurit për të marrë pjesë në gjykim, si dhe për të zgjedhur 
përfaqësuesit ligjorë është një e drejtë kushtetuese vetjake, e cila nuk mund të transferohet te 
familjarët. Po ashtu, parashikimi në nenin 48/3 për mundësinë e familjarëve për të pajisur me 
prokurë mbrojtësin e të pandehurit nuk nënkupton transferimin e të drejtës për të zgjedhur 
mbrojtësin nga i pandehuri te familjarët, por nënkupton edhe ushtrimin e vullnetit të këtij të 
pandehuri, nëpërmjet familjarëve. Me fjalë të tjera, i pandehuri e ushtron këtë të drejtë 
vetjake nëpërmjet familjarëve të tij, të cilët kanë mundësinë objektive për të kontaktuar me 
avokatë, në mënyrë që këta të fundit të shqyrtojnë mundësinë për të marrë cilësinë e 
mbrojtësit ligjor të të pandehurit. Në këto kushte, në qoftë se ka mospërputhje ndërmjet 
vullnetit të të pandehurit dhe vullnetit të familjarëve të tij, që kanë keqinterpretuar vullnetin e 
të pandehurit ose kanë pasur një vullnet të ndryshëm për mbrojtësin ligjor, duhet të  
mbizotërojë vullneti i të pandehurit, i cili në çdo rast mund të refuzojë ose shkarkojë 
mbrojtësin e zgjedhur nga familjarët”. 
 8. Ky qëndrim është uniform edhe referuar praktikës unifikuese të Kolegjeve të 
Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilët në vendimin nr. 01, datë 10.03.2014, ndër të tjera 
arsyetojnë: ... E drejta për të bërë ankim, në vështrim të përcaktimit ligjor të bërë nga 
ligjvënësi në nenet 50 pika 1 e 410 të K.Pr.Penale, është një e drejtë, e cila i rezervohet 
personalisht të pandehurit. ... I pandehuri lejohet gjithashtu të delegojë të drejtën për të bërë 
ankim tek mbrojtësi, duke e ushtruar këtë vullnet nëpërmjet delegimit tek një i afërm. I afërmi 
nuk zgjedh mbrojtës dhe as nuk delegon të drejtën për ankim në mënyrë autonome. Ankimi i 
mbrojtësit të zgjedhur nga të afërmit lejohet vetëm nëse provohet se (i) zgjedhja e mbrojtësit, 
dhe (ii) delegimi i mbrojtësit për të ushtruar ankim, është rezultat i vullnetit të plotë dhe 
eksplicit të titullarit të kësaj të drejte, që është i pandehuri. Mënyra dhe forma e përcaktuar 
nga ligji për këtë delegim është ajo e përcaktuar në pikën 2 të nenit 48 të K.Pr.Penale”. 
 9. Në këto kushte, në çështjen objekt gjykimi rezulton se, kërkesa është paraqitur nga 
mbrojtësi që nuk e ka tagrën për ta ushtruar një të drejtë të tillë. Mbrojtësi i zgjedhur nga 
familjarët nuk legjitimohet të bëjë rekurs, ose të paraqes kërkesa për aq kohë sa kjo tagër nuk 
i jepet në mënyrë të shprehur nga kërkuesi drejtpërdrejt mbrojtësit, apo familjarëve të 
kërkuesit për të zgjedhur një mbrojtës në emër e për llogari të tij, si dhe nuk rezulton që 
familjarët të kenë të drejta kujdestarie mbi kërkuesin. 

10. Përsa thamë më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se kërkesa e bërë nga kërkuesi 
Niko Papajorgji është paraqitur në kundërshtim me rregullat e parashikuara nga nenet 417/1 
dhe 435/2 të Kodit Procedurës Penale, prandaj si e tillë ajo nuk duhet të pranohet. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, duke u bazuar në nenet 417/1 dhe 435/2 të Kodit 

Procedurës Penale; 
V E N D O S I :  

 
Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Niko Papajorgji për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 11-2019-577, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në 
fuqi me vendimin nr. 359/10-2019-2046, datë 05.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.  
 
             Tiranë, më 13.01.2022 

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

 Albana BOKSI                                      Medi BICI                                        Ilir PANDA 


