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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 9 i Regj. Themeltar                     

Nr.  9 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

               Ilir PANDA   Kryesues    

    Sokol BINAJ  Anëtar   

    Sandër SIMONI Anëtar   

       

 në datën 28.10.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen penale me nr. 

9/2021 akti, që i përket palëve: 

 

KËRKUES:  Klodjan Jahaj 

 

OBJEKT: Shtyrjen e ekzekutimit të vendimit nr. 90, datë 

23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 476 i Kodit të Procedurës Penale. 

 

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sandër Simoni dhe shqyrtoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN 

I. Rrethanat e çështjes   

           1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, kërkuesi Klodian Jahaj, nëpërmjet avokatit 

mbrojtës, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë, në datën 27.09.2021, kërkesën me objekt: 

“Shtyrjen e ekzekutimit të vendimit nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

           2. Rezulton se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka paraqitur për 

gjykim procedimin penal në ngarkim të të pandehurve Petraq Puleri, Klodjan Jahaj dhe 

Miriam Isufaj, për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i 

Kodit Penal. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 252, datë 20.04.2017, ndër të 

tjera ka vendosur: “Të deklaroj të pafajshëm të pandehurin Klodjan Jahaj, akuzuar për 

kryerjen e veprës penale "Shpërdorim detyre”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal”. 

 4. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 90 datë 23.04.2021 ndër të tjera ka 

vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 252 datë 20.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë sa i përket disponimit në lidhje me të pandehurën Mirjam Isufaj. Ndryshimin e këtij 
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vendimi sa i përket disponimit në lidhje me të pandehurin Klodjan Jahaj, si më poshtë: 

Deklarimin fajtor të të pandehurit Klodjan Jahaj për kryerjen e veprës penale "Shpërdorim i 

detyrës" parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 2 vjet e 6 muaj burgim. 

Në bazë të nenit 406 të K.Pr.Penale zbritet 1/3 e dënimit dhe dënimin përfundimisht të të 

pandehurit Klodjan Jahaj me 1 vit dhe 8 muaj burgim. Në aplikim të nenit 35/2 të K.Penal 

heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh. 

Vuajtja e dënimit për të dy të pandehurit do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen në përpjestim të drejtë të pandehurve Miljam Isufaj dhe 

Klodjan Jahaj. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë”. 

5. Në datën 27/09.2021, kërkuesi Klodjan Jahaj ka paraqitur kërkesë pranë Gjykatës 

së Lartë, duke kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit nr. 90, datë 23.04.2021, të Gjykatës 

së Apelit Vlorë dhe pezullimin e ekzekutimit gjer në shqyrtimin e saj, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është marrë në shkelje shumë të rënda të ligjit 

material por edhe atij procedural, pasi ka marrë në shqyrtim kërkime të prokurorit që 

nuk kishin qenë pjesë e shkaqeve të ankimit, si dhe ka vendosur ndryshimin e 

vendimit të shkallës së parë pa rimarrë një provë të lejuar në shqyrtimin gjyqësor të 

shkallës së parë ose marrjen e një prove të re. 

- Vendimi i Apelit është marrë në kundërshtim edhe me praktikën e Kolegjit Penal të 

Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2021-404 (2), datë 19.03.2021. 

- Procedimi ndaj palës kërkuese ka filluar që në vitin 2011 dhe në vitin 2021 është 

dënuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, pra duke e mbajtur në gjykata për më shumë se 10 

vite. 

- Pala kërkuese është shpallur dy herë i pafajshëm nga gjykata e shkallës së parë dhe 

gjykata e apelit e ka ndryshuar vendimin në shkelje shumë të rëndë ligjore, 

kushtetuese por edhe në kundërshtim me praktikën e GJEDNJ-së. 

- Kushtet ligjore të përcaktuara në nenin 476 të KPP duhet të interpretohen rast pas 

rasti dhe në përputhje me rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi 

nga gjykata i kërkesës për të shtyrë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, i cili në kushtet e ekzekutimit dhe kohës që do të kërkoj shqyrtimi i 

rekursit në Gjykatën e Lartë dhe në eventualitetin që Gjykata e Lartë të vendosi 

ndryshimin e vendimit të gjykatës së apelit, atëherë vendimmarrja e Gjykatës së Lartë 

nuk do të ketë më vlerën pasi dënimi do të jetë krye, i cili do të sjellë një dëm të rëndë 

tek jeta familjare dhe fëmijët të cilët janë minorenë. 

- Rreziku se pritja e vendimit përfundimtar do të shkaktojë një pasojë të 

pariparueshme, shkakton mungesën e një prej elementëve cilësor të së drejtës 

subjektive të çdo subjekti që ndikon në garantimin apo jo të standarteve që kërkon e 

drejta për një proces të rregullt ligjor. Në këtë mënyrë e gjithë procedura e gjykimit 

rezulton të shndërrohet e padobishme dhe pa vlerë praktike, pasi të drejtat dhe liritë 

themelore garantohen vetë teorikisht dhe iluzorisht, pa pasur mundësi të ushtrohen 

efektivisht dhe të gëzohen. 

- Duke pasur parasysh kohën e lartë të përfundimit të çështjes pranë Gjykatës së Lartë 

si dhe faktin që ka 10 vjet si çështje, që kemi dy vendime të ndryshme mund të 

kërkojmë operativitetin e nevojshëm dhe të domosdoshëm të pezullimit të vendimit 

objekt rekursi, në funksion të garantimit të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të të 

dënuarit, në funksion të zgjidhjes së drejtë të çështjes, të mirëadministrimit të 

drejtësisë dhe egzigjencave për të ofruar mbrojtje praktike dhe efektive të të drejtave 

dhe lirive themelore të njeriut. 
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- Dënimi nuk duhet konsideruar vetëm si nevojë për ndëshkim, por në një raport të 

drejtë edhe si masë që do ti shërbente të dënuarit për tu riedukuar dhe për tu kthyer në 

shoqëri. 

- Vlerësojmë se ekzistojnë kushtet ligjore për të vendosur shtyrjen e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë pasi ekzekutimi i këtij vendimi mund të sjellë 

një pasojë të rëndë në jetën familjare dhe fëmijëve të mitur. Konkretisht i dënuari 

duhet të kujdeset për fëmijët e tij të mitur duke u siguruar atyre kushtet e 

përshtatshme për rritje dhe edukim. 

 

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 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. 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 kërkuesit Klodjan Jahaj për shtyrjen e ekzekutimit të 

vendimit nr. 90, datë 23.04.2021, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe pezullimin e ekzekutimit 

gjer në shqyrtimin e saj nuk është e bazuar në ligj. Objekti i kërkesës është shtyrja e 

ekzekutimit të vendimit ndërsa si pjesë e kërkimit është dhe pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit me burgim. 

8. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vlerëson të bëjë dallimin të kërkimeve 

procedurale. Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale (i ndryshuar me lgijin 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 që në këtë rast është Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë. Pra kërkesa për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit duhet drejtuar 

Gjykatës që ka dhënë vendimin dhe jo Gjykatës së Lartë.  

10. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit mund të bëhet vetëm kur ka filluar ekzekutimi 

i vendimit me burgim. Në rastin e kërkuesit ai rezulton se nuk është në vuajtje të një vendimi 

me burgim pasi vendimi nuk është vënë në ekzekutim ende. Në rastin e një vendimi penal në 

ekzekutim e sipër ligji ka parashikuar të drejtën e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë që në 

ato raste kur ndaj vendimit të gjykatës së apelit është ushtruar rekurs, të pezullojë 

ekzekutimin e vendimit, vetëm në rastet e parashikuara nga neni 476/1 e KPP.  

11. 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.”  

12. Ligji ka parashikuar të drejtën e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë që në ato raste 

kur ndaj vendimit të gjykatës së apelit është ushtruar rekurs, të pezullojë ekzekutimin e 
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vendimit, por kur ai ka filluar të ekzekutohet, vetëm në rastet e parashikuara nga neni 476/1 e 

KPP. 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.”  

13. 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, kur ky ekzekutim 

ka filluar,  vetëm kur kërkuesi provon ekzistencën e njërit prej rasteve të mësipërme. Kolegji 

vlerëson se, kërkuesi nuk ka provuar të ndodhet në ndonjë nga rastet që justifikon pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 467/1 të KPP. Kolegji vlerëson se nuk rezulton e 

provuar së pari se ky ekzekutim ka filluar e së dyti se ekzekutimi i vendimit nga i dënuari 

Klodjan Jahja do të mund të sjellë pasoja të rënda për të ose për familjen e tij. Sjellja në 

vëmendje nga kërkuesi se ka fëmijë të mitur, të lindur në vitet 2006 dhe 2010, si dhe 

pretendimi se duhet të kujdeset për fëmijët e tij, nuk tregon faktin se ekzekutimi i vendimit do 

të sjellë pasoja të tilla që ligjvënësi i parashikon “të rënda”. Lidhur me shkaqet e parashtruara 

nga kërkuesi se kemi dy vendime të kundërta të gjykatave si dhe pretendimeve për shkelje të 

vendimit të Apelit, Kolegji vëren se këto pretendime, referuar nenit 476/1 të KPP, nuk 

parashikohen si rrethana që passjellin shtyrjen e ekzekutimit të vendimit. Gjithashtu, Kolegji 

vlerëson se kërkuesi nuk ndodhet në ndonjë situatë apo rast që mund të vlerësohet si i veçantë 

dhe që të justifikojë pezullimin e vendimit, sipas pikës ç) të nenit 476/1 të KPP.  

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

kërkuesi Klodjan Jahaj për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal dhe pezullimin e 

ekzekutimit gjer 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 kërkuesit Klodjan Jahaj, me objekt shtyrjen e ekzekutimit 

të vendimit nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe pezullimin e ekzekutimit 

gjer në shqyrtimin e saj. 

 

Tiranë, më 28.10.2021 

 

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

 

Sandër SIMONI                                Sokol BINAJ                                     Ilir PANDA 


