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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 6 i Regj.Themeltar 

Nr. 6 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   

       

        në dhomën e këshillimit të datës 14.12.2021, mori në shqyrtim çështjen penale që i 

përket: 

KËRKUES :  Altin Dauti  

KUNDËR :                 Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë 

OBJEKTI :           Verifikimi i nevojave të sigurimit personal në lidhje me plotësimin ose 

zëvendësimin e masës së sigurimit “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga 

neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, ndaj të pandehurit Altin Dauti, 

caktuar në mbështetje të Vendimit nr. 1853 prot. e dt. 08.05.2020, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, themeluar me shkak ligjor 

sanksionin e nenit 246/6 të KPP, në lidhje me procedimin penal nr. 

778, me datë regjistrimi 08.07.2016, të Prokurorisë pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, i cili ndodhet pranë Gjykatës së Lartë, mbi 

rekursin e prokurorit kundër vendimit nr. 9, datë 18.01.2019, të 

Gjykatës së Apelit Korçë.  

BAZA LIGJORE :   Neni 246/6 i Kodit të Procedurës Penale, Kushtetuta e Shqipërisë, 

Vendimet e GJEDNJ (Mckay k. Mbretërisë së Bashkuar, Rehbock k. 

Sllovenisë, etj.), Vendimi nr.,00-2017-323 (59), dt.19.04.2017, i 

Gjykatës së Lartë.                                                                    

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ilir Panda dhe shqyrtoi çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 
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1.  Sipas akteve të fashikujve të hetimit dhe gjykimit rezulton se : I pandehuri Altin 

Dauti është marrë me organizimin dhe financimin e kultivimit të bimëve narkotike. Për 

kryerjen e këtij aktivitetit kriminal, ai ka organizar dhe financuar të pandehurit Edmond 

Gjata, Asllan Zyba, Ardian Dauti, Adriatik Dautaj dhe Hasan Hyka.  

2.  Në muajin maj 2016, shtetasi (i pandehuri) Altin Dauti, ka qënë në qytetin e 

Ersekës për të takuar një kushëririn e tij, konkretisht shtetasin Orest Malushi, i cili kishte 

kryer dy vepra penale, për të cilat tashmë vuan edhe dënimin me burgim të dhënë nga 

Gjykata e rrethit gjyqësor Korçë.  Ky shtetas në fshatin Mbllado, rreth 4 km larg fshatit 

Gostivisht të rrethit Kolonjë, kishte disa ambjente me qira (stalla) dhe përballë këtyre 

ambjenteve ndodheshin disa parcela, të cilat ndaheshin mes tyre nga një lumë. 

3.  I pandehuri Altin Dauti duke i parë të përshtatshme për kultivimin e bimëve 

narkotike,  konkretisht “cannabis sativa”, ka filluar organizimin e punës për kultivimin e tyre. 

Ai ka shkuar vazhdimisht në Gostivisht, Tiranë dhe Fier, duke siguruar persona të njohur prej 

tij, për të bërë të mundur organizimin dhe financimin e kësaj veprimtarie kriminale. Mbjellja 

e bimëve narkotike ka filluar në qershor 2016.   

4.  Pas mbjelljes së bimëve narkotike, për shërbimet ndaj tyre si dhe mbarëvajtjen e 

punës kujdeseshin të pandehurit Edmond Gjata, Asllan Zyba, Ardian Dauti, Adriatik Begaj 

dhe Hasan Hyka. Përveçse këtyre shtetasve, ishin kontaktuar dhe punëtorë të cilët ishin 

banorë të fshatit, por dhe nga rrethe të tjera të vendit. Këta shtetas pasi janë pyetur nga organi 

procedues kanë pranuar se kanë punuar në këto parcela, duke kryer shërbime për rritjen e 

bimëve narkotike.  

5. Përveç provave të tjera shkresore dhe shkencore, i pandehuri Altin Dauti është 

identifikuar në rolin e organizatorit të kësaj veprimtarie kriminale dhe nga personat e 

arrestuar si shtetasit Hasan Hyka, Adriatik Begaj etj, si dhe nga persona të tjerë si shtetasi 

Xhulian Muka, etj. Gjithashtu ky rol i shtetasit Altin Dauti, del edhe nga rezultatet e 

përfituara nga transkiptimi i bisedave telefonike, që ai ka zhvilluar me persona të ndryshëm. 

Rezulton se, i pandehuri Altin Dauti është interesuar për gjetjen e mbrojtësit ligjor për ta, 

çfarë ka ndodhur me parcelat e mbjella me lëndë narkotike, si dhe sa janë asgjësuar, etj.  

6.  Shkak për fillimin e procedimit penal si dhe kryerjen e veprimeve që kanë të bëjnë 

me ndalimin e këtij aktivitetit kriminal, si dhe arrestimin e personave që kryenin këtë 

veprimtari kriminale është bërë një informacion, që ka ardhur në prokurori nëpërmjet 

shërbimit postar. Për këtë arsye nga ana e prokurorisë është regjistruar procedim penal me 

numër 778, datë 08 korrik 2016, si dhe është urdhëruar kryerja e veprimeve hetimore, që 

fillimisht kishin të bënin me verifikimin në terren, nëse kishte bimë narkotike sipas 

informacionit apo jo.  

7.  Nga vëzhgimi paraprak i kryer në terren në datat 15 dhe 16 korrik të vitit 2016, 

dukej qartë se parcelat ishin të mbjella me bimë narkotike dhe për të bërë të mundur fshehjen 

e tyre ishte  mbjellë edhe misër, duke i kombinuar një rresht me misër dhe një rresht me bimë 

narkotike të llojit “cannabis sativa”. Për dokumentimin e kësaj veprimtarie kriminale, si dhe 

identifikimin e personave që e kryenin atë, pasi është regjistruar procedimi penal është 

vendosur kryerja e veprimeve të vëzhgimit, në bazë të vendimit të datës 14 korrik 2016. 

8.   Pasi janë kryer veprimet e para të vëzhgimit nga ana e punonjësve të Drejtorisë së 

Forcës së Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Policisë së Shtetit Tiranë, ka rezultuar se në 

parcela të hapura, të dukshme për publikun, ishte mbjellë një sasi e konsiderueshme me bimë 
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të dyshuara si “cannabis sativa”. Më pas janë urdhëruar punonjësit e policisë të komisariatit 

të policisë Kolonjë për të kryer veprimet e para në vendin e ngjarjes, veprime të cilat janë 

kryer në datën 16.07.2016, ora 10:30. Nga këto veprime ka rezultuar se, disa parcela në 

fshatin Mbllado, Gostivisht, afër lumit të fshatit ishin të mbjella me bimë narkotike “cannabis 

sativa”, e pas numërimit të tyre ka rezultuar se ishin 18.500 rrënjë.  

 9.   Gjithashtu nga këqyrja e vendit të ngjarjes dukej qartë se, përveç bimëve të 

mbjella të cilat ishin rritur në gjatësi mbi 1 metër, kishte dhe fidanë në kubikë, të cilët do të 

mbilleshin përsëri në parcela të tjera apo vende që sipas dialogut të kultivuesve me njëri-

tjetrin, ishin bimë të papërshtatshme dhe duheshin shkulur. Në vijim të veprimeve hetimore 

është bërë e mundur dhe kapja në flagrancë e disa prej personave që kultivonin këto bimë 

narkotike, të cilët  rezultonin të ardhur nga zona të tjera të Shqipërisë me qëllimin për 

ushtrimin e këtij aktiviteti kriminal. 

10.  Kapja në flagrancë e këtyre shtetasve është pasqyruar në proces verbalet “Për 

kapjen në flagrancë”, të shtetasve Edmond Gjata, Asllan Zyba, Ardian Dauti, Adriatik Begaj, 

të datës 16.07.2016, ora. 07:00. Ndërsa nga ana e punonjësve të policisë nuk është bërë 

e mundur kapja në flagrancë e shtetasit Hasan Hyka, ndërsa arrestimi i këtij të fundit është 

realizuar më vonë.  

11.  Pas regjistrimit të procedimit penal, nga ana e organit procedues janë kryer 

hetimet nga të cilat rezulton e provuar se, nga ana e të pandehurve Adriatik Begaj, Ardian 

Dauti, Edmond Gjata Asllan Zyba dhe Hasan Hyka, të cilët janë hetuar me masën e  sigurimit 

“Arrest në burg”,  janë kultivuar bimë narkotike. Ndërsa organizatori i kësaj  veprimtarie 

rezultoi se ishte shtetasi i hetuari Altin Dauti, i cili u hetua me masë sigurimi “Arrest në burg” 

në mungesë, pasi nuk u bë e mundur kapja e tij. Për të u deklarua ikja me vendimin gjyqësor 

nr. 454 rregjistri, datë 23.12.2016.  

12.  Gjithashtu, janë administruar aktet e ekspertimit kimik, etj, si dhe aktet e tjera që 

kanë të bëjnë me hetimin e plotë të çështjes penale. Janë pyetur personat që kanë punuar si 

punëtorë në të gjitha parcelat ku kultivoheshin bimët narkotike, të cilët kanë shpjeguar në 

lidhje me rrethanat që kanë punuar dhe për personat që i kishin marrë në punë, mënyrën e 

pagesës, etj.   

13.   Po kështu për të provuar nëse bimët e kultivuara janë bimë të ndaluara për t’u 

kultivuar apo jo është kryer dhe është administruar në dosje akti i ekspertimit kimik nr.9740, 

datë 16.09.2016,  ekspertim në të cilin  është konkluduar se: “Materiali bimor objekt 

ekspertimi është Cannabis, produkt i bimës cannabis sativa L. Bazuar në këto konkluzione 

rezulton se, materiali bimor plotëson kriteret e parashikuara në nenin 4 të Ligjit nr.7975, 

datë 26.07.1995 “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope” (të ndryshuar), në të cilin 

jepet ndarja e këtyre lëndëve narkotike, e konkretisht ndahen në tri tabela. Në tabelën e parë 

bëjnë pjesë bimë dhe lëndë me rrezikshmëri të lartë që nuk përdoren në mjekësi. Konkretisht 

janë specifikuar në lëndë narkotike  të listës së IV-ët, sipas konventës “Për narkotikët” të vitit 

1961 dhe janë "... në numrin rendor 10 renditet Kanabis, rrëshirë e kanabisit, ekstrakte të 

etiketuara të kanabisit”.  Në këto rrethana kultivimi i këtyre bimëve pa lejen e organeve 

shtetërore është i ndaluar dhe përbën vepër penale. 

14.   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. 304 regj të datës 

18.07.2017, ka vendosur: ”Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë. 

Caktimin ndaj shtetasit Altin Bilbil Dauti (në mungesë), masën e sigurimit personal “arrest 

në burg”, parashikuar nga neni 238 të KPP .....  ”. 
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15.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë në vendimin e saj ka arsyetuar se : Masa e 

sigurimit “arrest në burg” e dhënë ndaj personit nën hetim Altin Dauti është vendosur për 

shkak të rrezikshmërisë së veprës penale, pasi dënimi për këtë vepër është nga pesë deri në 

dhjetë vjet burgim. Kjo vepër penale është kryer në bashkëpunim me persona të tjerë dhe 

caktimi i kësaj mase sigurimi do të parandalojë të pandehurin që të kryej vepër tjetër. 

Rrezikshmëria dhe nevoja e sigurimit e të pandehurit është më e madhe, në raport me 

personalitetin e tij. 

16. Pasi çështja ka kaluar për gjykim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me 

vendimin nr.93, dt.02.03.2018, ka vendosur:“Në aplikim të nenit 375 të K.Pr.Penale, 

ndryshimin e cilësimit juridik të faktit në ngarkim të të pandehurit Altin Dauti nga vepra 

penale “Kultivimi i narkotikeve”, në formën e organizimit, drejtimit apo financimit, 

parashikuar nga neni 284/3 i K.Penal, në veprën penale të “Kultivimi i narkotikeve”, në 

bashkëpunim, parashikuar nga neni 284/2 i K.Penal, duke u deklaruar fajtor për këtë vepër 

penale. Dënimin e të pandehurit Altin Dauti për veprën penale të “Kultivimi i narkotikëve”, 

në bashkëpunim, parashikuar nga neni 284/2 i K.Penal me 5 (pesë) vjet burgim. Vuajtja e 

dënimit me burgim do të bëhet në një burg të sigurisë së zakonshme…..U shpall në Korçë, 

sot, në datë 02.03.2018,” 

17.  Ky vendim është ankimuar në Gjykatën e Apelit Korçë, e cila, me vendimin nr.9, 

dt. 18.01.2019, e ka prishur vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe e ka kthyer 

çështjen për rigjykim në shkallë të parë. 

18.  Rigjykimi i të pandehurit Altin Dauti rezulton me status të pezulluar, për shkak 

dhe të ushtrimit të rekursit në Gjykatën e Lartë kundër vendimit nr.9, dt.18.01.2019, të 

Gjykatës së Apelit Korçë, nga ana e prokurorisë. 

19. Në mbështetje të vendimit nr. 153 prot, dt.08.05.2020, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, sipas procedurës së përcaktuar sipas nenit 248 të KPrP, kjo gjykatë ka 

vendosur: “Revokimin e masës së sigurimit “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i 

KPrPenale, vendosur me vendimin gjyqësor të Gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë me nr.304 

regj e dt.18.07.2019 ndaj shetetasit Altin Bilbil Dauti. Zëvendësimin e masës së sigurimit 

ndaj shtetasit Altin Bilbil Dauti nga “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 të 

KPrPenale, me masën e sigurimit “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 të 

KPrPenale. Urdhërohet shtetasi Altin Bilbil Dauti të mos largohet nga banesa e tij në fshatin 

Mollaj (Dvoran) Bashkia Korçë dhe të mbajë kontakte vetëm me familjarët...”.       

20.  Me anë të një kërkese, që daton në muajin shkurt 2021, i pandehuri Altin Dauti ka 

kërkuar në Gjykatë të Lartë, që çështja penale e paraqitur para kësaj gjykate mbi rekursin e 

prokurorit të shihet me përparësi. Gjykata e Lartë ka administruar këtë kërkesë me nr. 449 

prot., dt. 10.02.2021 dhe aktualisht çështja është gjykuar.     

21.  Më datë 12.11.2021, në Gjykatën e Lartë është dorëzuar kërkesa e kërkuesit Altin 

Dauti për verifikimin dhe zëvendësimin e masës së sigurimit “arrest në shtëpi”, ku ndodhet 

për gjykim në bazë të rekursit dosja gjyqësore e dënimit të të pandehurit Altin Dauti. Dosja 

është rekursuar nga prokuroria dhe konkretisht është bërë rekurs ndaj vendimit nr.9 e 

dt.18.01.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

a. Në kërkesën e tij kërkuesi Altin Dauti paraqet këto shkaqe për verifikimin dhe 

zëvëndësimin e masës së sigurimit “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 

237 të KPP :  
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b. Gjendja e tij shëndetësore është e vështirë për shkak të një operacioni në 

zemër dhe nga ana e mjekëve i është rekomanduar ndër të tjera dhe kryerja e 

aktitvitetit fizik, kontrolle periodike tek mjeku specialist. 

c. Gjykimi i çështjes ndaj kërkuesit brenda një afati të arsyeshëm është një e 

drejtë e parashikuar si nga Kushtetuta dhe Konventa ndërkombëtare ku ka 

aderuar shteti Shqiptar.  

d. Gjykata në vazhdimin e kësaj mase sigurimi duhet t’i referohet dhe 

përshtatshmërisë së masës së sigurimit personal “arrest në shtëpi”, në lidhje 

me kushtet dhe kriteret e kërkuara për ekzistencën e kësaj mase shtrënguese, 

në raport me rrethanat procedurale dhe materiale, që dikton aspektin 

procedurial dhe material i procedimit penal në ngarkim të të pandehurit Altin 

Dauti, për fazën në të cilën ai ndodhet.  

e. Referuar neneve 246/2 dhe 260/2 të KPrPenal rezulton se, zëvendësimi i 

masës së sigurimit personal është prerogativë e gjykatës, e cila konkludon në 

lidhje me të (pra zëvendësimin e masës) vetëm pasi ka marrë në analizë dhe ka 

krahasuar të gjitha kushtet e përshtatshme dhe kriteret e veçanta të 

parashikuara nga nenet 228, 229 dhe 230 të KPP. 

f. Përshtatshmërinë e saj në raport me shkallën e nevojës së sigurimit dhe 

rëndësisë së fakteve dhe rrezikshmërinë e veprës dhe të pandehurit, me 

gjendjen aktuale në të cilën pasqyrohen faktet dhe rrethanat në momentin 

procedurial që po kërkohet për zëvendësimin e saj.  

II.   Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

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

Procedurës Penale 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 procedurial që ka 

qenë në fuqi në kohën e depozitimit të tij.   

       23.  Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se, kërkuesi Altin 

Dauti i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën me objekt “Verifikimi i nevojave të 

sigurimit personal në lidhje me plotësimin ose zëvendësimin e masës së sigurimit “Arrest në 

shtëpi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale dhe neni 246/6 i Kodit të 

Procedurës Penale, Kushtetuta e Shqipërisë, etj.                           

        

       24.  Neni 260 i KPP parashikon: “Masat shtrënguese dhe ndaluese revokohen 

menjëherë kur del se, mungojnë kushtet dhe kriteret e zbatimit të tyre. Kur nevojat e sigurimit 

zbuten ose kur masa e zbatuar nuk i përgjigjet më rëndësisë së faktit ose dënimit që mund të 

caktohet, gjykata e zëvendëson masën me një tjetër më të lehtë. Kur nevojat e sigurimit 

rëndohen apo personi shkel detyrimet që lidhen me masën e sigurimit, gjykata, me kërkesë të 

prokurorit, mund të vendosë zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një 

mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. ………Kërkesa e prokurorit ose e të 

pandehurit për revokimin, zëvendësimin ose bashkimin e masave të sigurimit shqyrtohet 

nga gjykata ku ndodhen aktet, brenda pesë ditëve nga depozitimi i saj. Kur është rasti, 

gjykata vendos edhe kryesisht revokimin ose zëvendësimin e masës së sigurimit gjatë marrjes 

në pyetje të personit të arrestuar, sipas nenit 248, të këtij Kodi, në rastet e parashikuara nga 
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paragrafi 6, i nenit 246, të tij, gjatë procedimit për sigurimin e provës, gjatë seancës 

paraprake ose gjatë gjykimit”. 

 

25.  Në çështjen objekt gjykimi, kërkuesi Altin Dauti është marrë i pandehur për 

veprën penale “Kultivimi i lëndëve narkotike”, parashikuar nga neni 284/3 i Kodit Penal.  

 

26.  Kolegji konstaton se, çështja penale e regjistruar pranë kësaj gjykate me nr. 

56280-00389-00-2019, në ngarkim të të pandehurit Altin Dauti është shqyrtuar nga ana e 

Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në dhomë këshillimi dhe me vendimin e datës 09.12.2021, 

Kolegji, ka Vendosur : “Prishjen e çështjes dhe kthimin e akteve për rishqyrtim Gjykatës së 

Apelit Korçë me tjetër trup gjykues.”. Si rrjedhojë e kësaj vendimmarrje, aktet e çështjes 

penale nr. 56280-00389-00-2019, i janë dërguar Gjykatës së Apelit Korçë.  

 

27.   Kolegji vlerëson se, për shkak se aktet e dosjes penale nr. 56280-00389-00-2019 

nuk ndodhen pranë Gjykatës së Lartë. Kjo Gjykatë nuk ka më kompetencë lëndore të 

shqyrtojë kërkesën objekt gjykimi. Kërkesa duhet të merret në shqyrtim nga Gjykata e Apelit 

Korçë, që është dhe gjykata e faktit pranë së cilës është kthyer çështja për rishqyrtim. 

 

28.   Referuar përmbajtjes së nenit 86, pika “2” të KPP, sipas të cilit vendimmarrja e 

Gjykatës së Lartë mbi kompetencën është e detyrueshme për t’u zbatuar nga gjykata që 

shqyrton çështjen, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vendos që aktet e dosjes duhet t’i 

kthehen/dërgohen Gjykatës së Apelit Korçë, për vazhdimin e gjykimit.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenet 83 dhe 86/2 të Kodit të Procedurës 

Penale, 

V E N D O S I: 

1. Dërgimin e akteve që i përkasin çështjes me kërkues Altin Dauti dhe objekt 

“Verifikimi i nevojave të sigurimit personal në lidhje me plotësimin ose zëvendësimin 

e masës së sigurimit “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 të Kodit procedurës 

penale”,  Gjykatës së Apelit Korçë, si gjykata që ka kompetencën lëndore për 

shqyrtimin e kërkesës. 

2. Urdhërohet sekretaria pranë Gjykatës së Lartë t’i komunikojë këtë vendim Prokurorit 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Gjykatës së Apelit Korçë dhe kërkuesit (të 

pandehurit) Altin Dauti.  

  Tiranë, më 14.12.2021   

       

      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  

 
 


