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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 14 i Regj. Themeltar                     

Nr. 14 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   

       

 sot në datën 16.12.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen penale 

me nr. 14/2021 akti, që i përket palëve: 

 

KËRKUES:  Mirjam Isufaj 

 

OBJEKT: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 

252, datë 20.04.2017 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 476/1, paragrafi 2, 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, kërkuesja Mirjam Isufaj, nëpërmjet avokatit 

mbrojtës, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë, në datën 15.11.2021, kërkesën me objekt: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 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, Klodian Jahaj dhe 

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

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

tjera ka vendosur: “Të deklaroj fajtore të pandehurën Mirjam Isufaj, për kryerjen e veprës 

penale të “Shpërdorimit të detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe në bazë të 

nenit 248 të Kodit Penal e dënon me 2 vjet burgim. Në bazë të nenit 406 të KPP urdhërohet 

zbritja e 1/3 së masës së dënimit. Në bazë të nenit 35/2 të KPP i hiqet të pandehurës Mirjam 

Isufaj e drejta për të ushtruar funksione publike për një periudhë kohore 2 vjet”. 

           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”. 

           5. Rezulton se para fillimit të ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, kërkuesja, Mirjam Isufaj, ju drejtua Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për shkak të shtatzanisë. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1126, datë 06.05.2021 ka vendosur: 

“Pranimin e kërkesës së kërkueses Mirjam Isufaj. Shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal nr. 

252, datë 20.04.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për një afat gjashtë muaj”.  

         5.1 Gjykata ndër të tjera arsyeton se: “Në rastin konkret rezulton se ndodhemi 

përpara rrethanave të parashikuara nga neni 476/1/b të KPP. U provua gjatë gjykimit se e 

dënuara Mirjam Isufaj është shtatzënë rreth 6 javëshe por me rrezik aborti. Në rrethana të 

tilla, gjykata e çmon këtë rrethanë si rast që pengon ekzekutimin e vendimit. Rrethanat e 

faktit të pranuara nga gjykata u vërtetuan me ekzaminimin datë 27.04.2021, i përpiluar nga 

prof. Astrit Bimbashi pranë Spitalit Amerikan, me të cilën provohet se kërkuesja Mirjam 

Islamaj është shtatzënë rreth 6 javëshe”. 

           6. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 60-2021-2404, datë 09.11.2021 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1126, datë 06.05.2021 të Gjykatës së Shkallës së 

Parë Vlorë me këtë ndryshim: Shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal nr. 252, datë 

20.04.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë deri sa fëmija të bëhet 1 vjeç”. 

          7. Pranë Gjykatës së Lartë, në datën 15.11.2021 është paraqitur kërkesa e kërkueses 

Mirjam Isufaj, duke kërkuar “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 90, datë 23.04.2021 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë”, duke parashtruar këto shkaqe: 

 

- Kërkuesja është në kushtet e nenit 417/1-II i KPP, i cili parashikon se: 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. 

- Kërkuesja ka bërë rekurs kundër vendimit nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, ndaj kërkon të vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 252, 

datë 20.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

            

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

 

8. 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 
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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.  

9. Kolegji çmon se, kërkesa e kërkueses Mirjam Isufaj, për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 90, datë 23.04.2021, të Gjykatës së Apelit Vlorë,  është e pabazuar në ligj dhe 

në prova.  

10. Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale 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.”  

10.1 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, dhe vendimi ka filluar të 

ekzekutohet, të pezullojë ekzekutimin e vendimit vetëm në rastet e parashikuara nga neni 

476/1 të 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.”  

11. Kolegji vëren se, nga shqyrtimi i akteve bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, konstatohet se me 

vendimin nr. 60-2021-2404, datë 09.11.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, është vendosur 

shtyrja e ekzekutimit të vendimit penal nr. 252, datë 20.04.2017 të Gjykatës së Shkallës së 

Parë Vlorë deri sa fëmija të bëhet 1 vjeç. Nga referimi i fakteve nga ana e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, gjatë shqyrtimit të kërkesës së kërkueses Mirjam Isufaj, për shtyrjen e 

ekzekutimit të vendimit penal, është cituar se, me ekzaminimin e datës 27.04.2021, përpiluar 

nga prof. Astrit Bimbashi pranë Spitalit Amerikan, provohet se kërkuesja Mirjam Islamaj, 

është shtatzënë rreth 6 javëshe. 

11.1. Për sa më sipër, në vlerësim të akteve bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, Kolegji konstaton se, ndaj kërkueses Mirjam Isufaj, nuk ka filluar 

ekzekutimi i vendimit penal të formës së prerë, me të cilin është dënuar me burgim, pasi 

ekzekutimi i vendimit penal sikundër u citua më sipër, është shtyrë me vendim të gjykatës 

deri sa fëmija e saj të bëhet 1 vjeç. Gjithashtu Kolegji sjell në vëmendje se, vetëm fakti i 

ushtrimit të rekursit në Gjykatën e Lartë, nuk e legjitimon palën kërkuese për të kërkuar 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi për këtë kërkim duhet të ketë filluar ekzekutimi i 

vendimit të formës së prerë, që në rastin konkret rezulton se nuk ka ndodhur.  

 12. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesja Mirjam Isufaj, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, është e pabazuar në ligj dhe në prova dhe si e tillë ajo nuk duhet pranuar. 
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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 kërkueses Mirjam Isufaj, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 252, datë 20.04.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 90, datë 23.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

 

 

Tiranë, më 16.12.2021 

 

                    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 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 15 i Regj. Themeltar                     

Nr. 15 i Vendimi 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

               Ilir PANDA   Kryesues    

    Sokol BINAJ  Anëtar   

    Sandër SIMONI Anëtar   

       

 sot në datën 16.12.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen penale 

me nr. 15/2021 akti, që i përket palëve: 

 

KËRKUES:  Vasfi Spaho 

 

OBJEKT: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 

44, datë 29.01.2018 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 417, paragrafi i parë dhe 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 Vasfi Spaho, nëpërmjet avokatit 

mbrojtës, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë, në datën 15.11.2021, kërkesën me objekt: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë”. 

           2. Rezulton se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 41-2018-314 

(44), datë 29.01.2018, ndër të tjera ka vendosur: “Deklarimin fajtor të të pandehurit Vasfi 

Spaho, për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi”,  parashikuar nga neni 143/3 i Kodit Penal 

dhe dënimin e tij me 6 vjet e 6 muaj burgim. Vuajtja e dënimit me burgim fillon nga data e 

ekzekutimit dhe të përmbushet në burg të sigurisë së zakonshme”. 
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           3. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 130, datë 02.05.2018 ndër të tjera ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë lidhur me deklarimin fajtor të të pandehurit Vasfi Spaho për veprën penale të 

parashikuar nga neni 143/3 i Kodit Penal. Ndryshimin e këtij vendimi lidhur me masën e 

dënimit, duke u dënuar i pandehuri me 5 vjet burgim. Lënien në fuqi të vendimit për 

disponimet e tjera”. 

            4. Rezulton se me procesverbalin e datës 23.09.2021, është ekzekutuar vendimi penal 

i formës së prerë, nr. 44, datë 29.01.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

5. Pranë Gjykatës së Lartë, në datën 15.11.2021 është paraqitur kërkesa e kërkuesit 

Vasfi Spaho, duke kërkuar “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Referuar shkresës nr. 2208/1 prot, datë 05.11.2021 nga ana e IEVP-së Rrogozhinë 

është lëshuar kopje e kartelës klinike (kopje të dosjes shëndetësore) nr. 898, për të 

dënuarin Vasfi Spaho. Bazuar në këtë dokument në pjesën e Anamneza rezulton 

se ky i dënuar është diagnostikuar nga mjeku kardiolog me diagnozën HTA st 2, 

në terapi mjekësore. 

- Gjithashtu bazuar në ekzaminimin e datës 05.10.2021, rezulton se gjendja e 

pacientit është jo e mirë, ankon për dobësi..... dhe është në gjendje post BY PASS. 

Rekomandohet terapi e kardiologut. Gjithashtu në kontrollin e datës 05.11.2021 

referohet se pacienti ka dobësi trupore, dhimbje koke të forta, cor me ton të lartë. 

- Bashkëlidhur kartelës shëndetësore të të dënuarit Vasfi Spaho rezulton se nga ana 

e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë është lëshuar dhe fletë 

përmbledhëse e daljes me datë shtrimi 14.12.2015 dhe datë dalje 24.12.2015 ku 

diagnoza e shtrimit është “Arteriopati ofliterante dhe me status post by pass, ku 

rezulton se pacienti i është nënshtruar ndërhyrjes by-pass. 

- I dënuari është i datëlindjes 01.01.1950 dhe mbajtja e tij e mëtejshme në një 

institucion të ekzekutimit të vendimeve penale passjell një rrezik serioz për jetën 

dhe shëndetin e tij. 

- Në rastin konkret përmbushen kushtet e parashikuara nga neni 476 i KPP. Kjo 

pasi ky i dënuar vuan nga një sëmundje e cila është e papajtueshme me vijimin e 

ekzekutimit të vendimit penal të dhënë ndaj tij. Fakti i sëmundjes së tij provohet 

dhe nga dokumenti zyrtar i lëshuar nga ana e IEVP Rrogozhinë dhe se mbajtja e 

tij në këto kushte ka një rrezik potencial që ti rrezikoj jetën dhe shëndetin e tij. 

- Për më tepër që i dënuari është thuajse 72 vjeç, e mendojmë se jemi edhe në rastin 

e parashikuar nga pika ç) e paragrafit 1 të nenit 476 të KPP, ku parashikohet se 

“shtyrja e ekzekutimit të vendimit mund të vendoset në çdo rast tjetër që çmohet 

nga gjykata si i veçantë”. 

 

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.  
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7. Kolegji çmon se, kërkesa e kërkuesit Vasfi Spaho, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, është e pabazuar në 

prova.  

8. Neni 417 i Kodit të Procedurës Penale 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.”  

8.1 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, dhe vendimi ka filluar të 

ekzekutohet, të pezullojë ekzekutimin e vendimit vetëm në rastet e parashikuara nga neni 

476/1 të 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.”  

9. Kolegji konstaton se, nga shqyrtimi i akteve bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, nuk rezulton e provuar se kërkuesi Vasfi Spaho ndodhet në një gjendje tepër 

të rënduar shëndetësore e cila pasjell pamundësinë e qëndrimit të tij në IEVP apo në kushtet 

spitalore pranë spitalit të burgut.  

 10. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi Vasfi Spaho, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë, është e pabazuar 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 Vasfi Spaho, me objekt pezullimin e ekzekutimit të  

vendimit nr. 44, datë 29.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 

 

Tiranë, më 16.12.2021 

 

                    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 
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