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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 12 i Regj. Themeltar  

Nr. 12 i Vendimit 

  

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga gjyqtaret: 

 

      Ilir PANDA   Kryesues 

Sokol BINAJ   Anëtar   

Sandër SIMONI  Anëtar   

 

Sot, me datë 18.11.2021, mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi, çështjen penale me 

nr.12-2021 Regj.Them, që i përket: 

       

    

KËRKUES:   Surjat Roshi 

      

ME OBJEKT:  Pezullimin  e ekzekutimit të vendimit penal nr. 20-2021-

297/739, datë 01.04.2021 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, deri 

në përfundim  të shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje në 

Gjykatën e Lartë.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale.   

      

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Sokol Binaj  dhe bisedoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N SE: 

                                                                                                                                                                                                                                                         

I. Rrethanat e çështjes:   

       1. Kërkuesi Surjat Roshi, përfaqësuar nga av. Kristo Milo,  ka paraqitur në Gjykatë të 

Lartë, kërkesën me objekt:  Pezullimin e   ekzekutimit të vendimit penal nr. 20-2021-

297/739, datë 01.04.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, deri në përfundim  të shqyrtimit 

gjyqësor të kësaj çështje në Gjykatën e Lartë. 

Nga aktet bashkëlidhur kërkesës ka  rezultuar se: 

   2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr. 21-2020-1352/206, datë 

16.09.2020,  ka vendosur: 
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“Deklarimin fajtor i të pandehurit Surjat Roshi për veprën penale te "Mbajtjes pa leje dhe 

prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të parashikuar nga neni 278/1 i 

Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3(tre) vjet burgim. 

Në aplikim të nenit 406 të KPP, uljen e dënimit me 1/3, duke u dënuar përfundimisht i 

pandehuri Surjat Roshi me 2(dy) vjet burgim. 

Bazuar në nenin 59 të Kodit Penal, pezullimin e pjesës së pavuajtur të dënimit me burgim, 

duke e vendosur në provë të pandehurin Surjat Roshi, për një periudhë prej 2(dy) vjetësh, me 

kusht që gjatë kësaj periudhe prove  të mos kryejë tjetër vepër penale  si dhe të mbajë 

kontakte  me Shërbimin e provës, që mbulon vendbanimin, ose vendqëndrimin e tij. 

Urdhërohet lirimi i menjëhershëm  i të pandehurit  Surjat Roshi, nëse nuk mbahet i ndaluar 

për ndonjë  shkak tjetër. 

...”.”. 

3. Kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka paraqitur ankim 

prokurori pranë asaj gjykate i cili ka kërkuar ndryshimin e vendimit persa i përket masës së 

dënimit dhe aplikimit të nenit 59 të Kodit Penal, duke kërkuar heqjen e pezullimit të 

ekzekutimit të dënimit me burgim.  

 4. Gjykata e Apelit Gjirokastër  me vendimin me nr. 20-2021-297/739, datë 

01.04.2021, ka vendosur: 

“Ndryshimin e  vendimit nr. 21-2020-1352/206, datë 16.9.2020, të Gjykatës së  Rrethit 

Gjyqësor  Gjirokastër si më poshtë 

Deklarimi fajtor i të  pandehurit Surjat Roshi për veprën penale te "Mbajtjes pa leje dhe 

prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të parashikuar nga neni 278/1 i 

Kodit Penal dhe dënimin e tij me 4 (katër) vjet burgim. 

Në aplikim të nenit 406 të KPP, uljen e dënimit me 1/3 , duke u dënuar përfundimisht i 

pandehuri Surjat Roshi me 2(dy) vjet e 8(tetë) muaj burgim. 

Vuajtja e dënimit do të kryhet në burg të sigurisë së zakonshme. 

Lënien në fuqi të vendimit sa i përket disponimit për provat materiale dhe shpenzimet 

gjyqësore. 

 Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë.”. 

 4.1. Gjykata e Apelit Gjirokastër ka arsyetuar ndër të tjera: 

-  Lidhur me caktimin e masës së dënimit, i cili është shkaku ankimor i prokurorisë, gjykata  e 

apelit vlerëson se vendimi  duhet të ndryshohet pasi dënimi i dhënë nuk është brenda kufijve  

të dënimit të parashikuar nga dispozita  e nenit 278/1 e KP, në kohën e kryerjes së veprës 

penale., për të cilën me të drejtë i pandehuri është deklaruar fajtor ...vepra penale nga i 

pandehuri është kryer në prill 2020, në këtë datë rezulton te ketë hyre ne fuqi  ligji 44/2019 

“Për disa shtesa e ndryshime  në Kodin Penal, me te cilin  neni  278, paragrafi i parë është 

ndryshuar si më poshtë: “ mbajtja e armëve , armëve shpërthyese ose lëndëve plasëse në 

automjete apo në çdo mjet tjetër të motorizuar, ne mjedise  publike ose mjedise të hapura për 

publikun, pa lejen e organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim nga 5 deri ne 7 vjet 

burgim. Para hyrjes ne fuqi të ligjit kjo dispozitë parashikonte dënim me burgim nga 3 deri 

në 7 vjet... Prokurori nuk e ka pasur parasysh këtë ndryshim të ligjit lidhur me aplikimin e 

dispozitës ne fuqi ne kohen e kryerjes së veprës penale, por ka thënë qe nuk duhet të dënohet 

me minimumin e dënimit të parashikon vepra penale, duke kërkuar dënimin e tij me 4 vjet 

burgim; ...në këto rrethana për të mos caktuar një dënim më të rëndë nga sa kërkon 

prokurori, gjykata cakton një dënim 1 vit nën minimumin e parashikuar nga dispozita 

përkatëse. Në lidhje me pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim, gjykata çmon se nuk 

duhet të zbatohet ne rastin konkret... pasi nuk provohet ndonjë prej rrethanave që kërkon 

dispozita siç mund të jenë rrezikshmëria e pakët shoqërore, mosha e të pandehurit kur është i 

mitur apo i moshuar...rrethanat e veçanta mendore apo shëndetësore,etj. Përsa i përket 

rrethanës së posaçme, “mosha e re” si rrethane është  vlerësuar nga gjykata  e shkallës së 
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parë për caktimin e masës së dënimit minimal por jo për aplikimin e nenit 59 të KP, në rastin 

konkret nuk rezulton  që i pandehuri të ketë rrezikshmëri të pakët shoqërore pasi për veprën 

penale që ka kryer parashikohet dënim nga 5 deri ne  7 vjet burgim, i pandehuri ka mbajtur 

qëndrim mohues dhe aspak  bashkëpunues  gjate hetimeve paraprake që tregon se nuk është 

penduar për veprën penale të kryer prej tij.    

 5- Kërkuesi/i gjykuari  Surjat Roshi ka paraqitur rekurs, më datë 20.10.2021, në 

Gjykatë të Lartë  kundër vendimit me nr. 20-2021-297/739, datë 01.04.2021 të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, 

 6 – Ne të njëjtën kohe, I gjykuari Surjat Roshi,  me kërkesën me nr. 3613 prot, datë 22. 

10.2021, i është drejtuar Gjykatës së Lartë, duke kërkuar pezullimin  e ekzekutimit të 

vendimit  nr. 20-2021-297/739, datë 01.04.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, bazuar në 

nenin 417, lidhur me nenin 476/1/c të KPP,  duke parashtruar këto shkaqe: 

        I pandehuri ka në ngarkim dy prindërit e tij të cilët janë të moshuar dhe të sëmurë, në 

pamundësi për t’i shërbyer vehtes  dhe ekonomisë familjare. Sipas vërtetimit të lëshuar nga 

Njësia vendore Picar, familja e tij jeton vetëm me të ardhura që rrjedhin nga mbarështimi i 

dhenve të imta me të cilat merret i pandehuri, pasi prindërit e tij, të moshuar dhe të sëmurë,  

nuk mund te kryejnë një punë të kësaj natyre. 

         Nga ekzekutimi i menjëhershëm  i këtij vendimi penal, ekonomia familjare e tyre është 

e destinuar të rrënohet plotësisht duke sjellë pasoja të rënda për gjithë familjen. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

 

7. Kolegji çmon se, kërkesa e kërkuesit Surjat Roshi për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 20-2021-297/739, datë 01.0 4.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër deri në 

shqyrtimin e saj, (te rekursit te paraqitur) në Gjykatën e Lartë nuk është e bazuar në ligj.   

8. Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale (i ndryshuar me ligjin nr. 41/2021 datë 

23.03.2021) parashikon se “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 me 

verifikimin e kushteve te parashikuara ne germat “a”, “b”, “c” dhe “ç” te ketij paragrafi, nga 

Gjykata ( pra ne kompetence te)  që ka dhënë vendimin që, në këtë rast, është Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Pra kërkesa për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit i duhet 

drejtuar Gjykatës që ka dhënë vendimin.   

10. Kjo dispozitë, neni 476/1 e KPP, 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.  

11. Pra qartazi, kërkesa e parashtruar prej kërkuesit Roshi, mirëfilltazi, ne kushtet kur 

ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër  nuk është realizuar, evokon, bën 

fjale, për institutin e “shtyrjes” se ekzekutimit te vendimit, te parashikuar nga dispozita e 

sipërcituar –neni 476/1 i KPP – ne kompetence ekskluzive, trajtimi, prej “gjykatës qe ka 

dhënë vendimin”, e cila, në asnjë rast,  nuk mund te jete Gjykata e Larte. 
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12. Ndërkohë qe instituti i pezullimit te ekzekutimit te vendimit – ekzekutimit te 

mëtejshëm te vendimit – i parashikuar ne nenin 417 te KPP, evokon një situate tjetër, te 

ndryshme nga ajo e parashikuar ne nenin 476 te KPP,  përsa kohe që bën fjale, në thelb, për 

një ndërprerje të ekzekutimit te vendimit te dënimit të filluar, ne kushtet e verifikimit te 

shkaqeve te njëjta me ato provokuese te shtyrjes se ekzekutimit, te parashikuara ne nenin 

476/1 të këtij Kodi dhe qe nuk ka te beje me rastin ne fjale – kërkesën e te gjykuarit Roshi për 

“pezullimin” e ekzekutimit te vendimit.   

13. Edhe në eventualitetin e paraqitjes se një kërkese me këtë objekt, pra te pezullimit 

te ekzekutimit të mëtejshëm te vendimit, për shkaqet e parashikuara ne nenin 476/1 te KPP,  

para Gjykatës se Lartë, kjo e fundit  do të rezultojë në kushtet e pamundësisë se trajtimit te 

kësaj kërkese te karakterit (verifikues) faktual, ne kompetence eskluzive trajtimi te gjykatave 

të faktit – konkretisht, të gjykatës se ekzekutimit te vendimit, e cila në asnjë rast nuk mund te 

jete Gjykata e Larte të cilës, ligji themelor – Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë -  i ka 

atribuar eskluzivisht funksionin rishikues dhe nomofilatik duke përjashtuar funksionin e 

gjykimit fillestar .  

14. Përfundimisht  Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, vlerëson se kërkesa e paraqitur 

nga kërkuesi Surjat Roshi me objekt  shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal  deri në 

shqyrtimin e saj në Gjykatën e Lartë, për motivet e parashtruara sa me sipër, konsiderohet ne 

kushtet e papranueshmërisë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

Penale, 

 

V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Surjat Roshi, me objekt: Pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit penal nr. 20-2021-297/739, datë 01.04.2021 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 

deri në përfundim  të shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje në Gjykatën e Lartë.  

  

      Tiranë, 18.11.2021 

 

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

 

       Sandër SIMONI                       Sokol BINAJ             ll ir PANDA 

 

 

 


