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 PKR.nr.174/2015 

NË EMER TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN,Departamenti për Krime të Rënda, si penale, në trup të përbërë 

prej gjyqtarit Xheladin Osmani, si kryetar dhe gjyqtarve Fatmir Krasniqi dhe Atdhe Berisha, si anëtar 

të trupit gjykues, me sekretaren juridike Fatmire Kastarti, në qeshtjen penale kundër të akuzuari L. V. 

nga fshati V., Komuna e Prizrenit, për shkak të dy veprave penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e naerkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në 

lidhje me nenin 31 të KP, të akuzuarit B. K., nga Prizreni, për shkak të veprës penale lehtësimi i 

sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge nga neni 277 par.1 të 

KP, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP.nr.282/2014 e 

dt.22.09.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor më dt..17.12.2015, 02.02.2016, O8.03.2016,në 

prezencën e prokurorit të shtetit Genc Nixha, të akuzuarve L. V. dhe B. K., me mbrojtësit N. Sh., 

avokat nga Prishtina dhe E. R., avokat nga Prizreni,  më dt.15.03.2016, muar dhe publikisht shpalli 

këtë:  

 

 A K T GJ Y K I M   

            I akuzuari :     

L. V.i, nga i ati M. dhe e ëma T., me mbiemër të vajzëris O., data e lindjes… në fshatin Sh., Komuna e 

Prizrenit, shqipëtar, shtetas i R. Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

  I/ Më date 25.10.2014, rreth ores 18:00 në fshatin Sh. Komuna e Prizrenit, e në bashkëkryerjen e të 

akuzuarin N. R., A. D. dhe L. N., pa autorizim shpërndarnë, transportojnë, shesin, ndërmjetësojnë 

substance apo preparate, të cilat janë të shpallura me Ligj si narkotikë, substance psikotrope ose 

analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, në atë mënyrë që Njësitit i hetimit 

për trafikim me narkotikë në Prizren, pas marrjes së informacionit si dhe sigurimit të vendimit nga 

gjykata I procedurës paraprake, bënë bastisjen e lokalit I cili gjindet në fshatin Sh., Komuna e 

Prizrenit, pronë e të pandehurit L. V. I cili kur ka vërejtur policinë më të shpejtë është larguar nga 

vendi I ngjarjes, me ç’ rast në kontrollë të kryer në shtëpin familjare dhe objekt përcjellës dhe lokal, 

ku janë hasur të akuzuarit N. R., A. D. dhe L. N., në brendin e saj në kuzhinën e lokalit janë has 

instrumente në të cilat është pregaditur për shitje, sikurse që është matësja elektronike, një enë 

plastike në fundin e së cilës ishte substance pluhur, ponjashtu një vazo e vogël e porcelanit, një 

tavolinë ku vërehet se është tentuar të fshehet substance narkotike, folije të aluminit të djegura 

kunë brendin e saj ka pas substance narkotike si dhe një qese e gjetur e mbushur me substance 

narkotike, brenda oxhakut të lokalit ku është mundur të fshihet, e të cilat në bazë të ekspertizës së 

lëshuar nga Njësiti i Shkencave ligjore dhe analizave kimike në Prishtinë, është konstatuar se kemi të 

bëjmë me substancë me përmbajtje të heroines së përzier me acetaminophen (paracetamol) dhe 

kafein, me peshë të përgjithëshme 12,63 gram heroine e të cilat në bashkëkryerje i kanë pregaditur 

për shitje shpërndarje apo të ofrimit për shitje, e që më pas janë konfiskuar nga ana e policisë . 

           Këso dore ka kryer vepren penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

naerkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. 
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II/ Sepse i akuzuari L. V. që nga janari e deri me datën 24.05.2015, në afërsi të fshatrave C. dhe N., 

Komuna e Prizrenit, pa autorizim ka shitur substance apo preparate të cilat janë shpallë me Ligj si 

narkotike, substance psikotrope ose analoge me qëllim të shpërndarjes ose ofrim për shitje në atë 

mënyrë që nga datat e cekura më lartë, në afërsi të fshatave C. dhe N., Komuna e Prizrenit, ka shitur 

narkotikë të llojit heroine të akuzuarit B. K., si dhe dëshmitarët M. Shega, në të cilët paraprakisht ka 

kontaktuar dhe më pas iu ka dorëzuar substance narkotike 

Këso dore ka kryer vepren penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

naerkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2. 

            Gjykata në kuptim të nenit 7, 9,10, 21, 43, 45, 46, 73, 74, 76 si dhe nenit 273 par.2 të KP, të 

akuzuarin L. V.: 

            1.Për veprën penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve , 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2. e lidhur me nenin 31 të KP, të përshkruar si 

nen I/ të dispozitivit të aktakuzes, ia shpall dënimin me gjobë në shumen prej 2000 (dymijë) euro 

dhe dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve.  

            Për veprën penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve , 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2, të përshkruar si nen II/  të dispozitivit të 

aktakuzës ia shpall dënimin me gjobë në shumen prej 2000 (dymijë) euro dhe dënimin me burg në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve.  

 Gjykata në kuptim të nenit 80 të KP, të akuzuarin L. V. e  

 

GJ Y K O N 

               Me denim UNIK me gjobë në shumën prej 4.000 (katermijë) euro dhe denim UNIK me burg 

në kohëzgjatje prej 3 (tre) viteve e 6 (gjashtë) muajve, ku do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim dhe në masen e arrestit shtëpiak prej dates 27.05.2015 gjërë më daten 15.03.2016.  

             Nese i akuzuari denimin me gjobë nuk mundet apo nuk deshiron ta paguan gjykata në të 

kundërtën per çdo 20 euro do tja zavendësoj me një ditë burgimi.  

           Të akuzuarit I konfiskohet sasia narkotikut – heroine prej 12,63 gram. 

          Obligohet I akuzuari L. V. që në emër të paushalit gjyqësor të paguajë shumën prej 200 euro në 

afatin prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

         III/ Në kuptim të nenit 363 par.1 nep.3 të KPP, ndaj të akuzuarit: 

      B. K. : nga i ati I. dhe e ëma T. , me mbiemër të vajzërisë A., data e lindjes... në Prizren, ku edhe 

jeton, shqipëtar, shtetas i R. të Kosovës. 

REFUZOHET AKTAKUZA 

Se gjatë periudhës Janar 2015 e deri më daten 24.05.2015, ka administruar me narkotikë, substanca 

psiko-trope apo analoge, ka lehtësuar sigurimin e tyre ose përdorimin në kundërshtim me ligjin, në 

atë mënyrë që paraprakisht ka mbledhur mjetet për të siguruar narkotik nga i akuzuari L. V., ashtu 

që duke qenë në shoqëri me M. Sh., paraprakisht duke kontaktuar me të akutzaurin L. V., kanë 

shkuar në afërsi të vendit në mes të fshatrave C. dhe N. dhe kanë siguruar narkotik dhe sasinë në 

fjalë të narkotikut e kanë konsumuar në shoqëri me Gj. M. dhe S. Ç. 
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Këso dore kishte për të kryer veprën penale lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, 

substancave psikotrope apo analoge nga neni 277 par.1 të KP 

 Për të akuzuarin B. K. në kuptim të nenit 452 të KPP, shpenzimet bien në mjetet buxhetore të kësaj 

gjykate.  

 A r s y e t i m  

 Prokuroria Themelore në Prizren, Departzamenti për Krime të Rënda, me aktakuzën 

PP.nr.282/2014, të dt.22.09.2015, ka akuzuar L. V. nga fshati V., Komuna e Prizrenit, për shkak si 

bashkryrës të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP, dhe veprës 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, substancave 

psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2  të KP dhe B. K., nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge nga neni 

277 par.1 të K 

 Aktakuzen në fjalë, gjatë shqyrtimeve kryesor e ka përfaqësuar prokurori I PTH në Prizren, Genc 

Nixha, i cili në tersi ka qendruar pranë aktakuzes dhe në fjalen e tij të fundit deklaron: se pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, nga disa seancave të mbajtura, më pamëdyshje është vërtetuar 

se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës penale të blerjes, posedimit me qëllim 

të shitjes apo shpërndarjes të substancave apo preparative psikotrope dhe analoge nga neni 273 

par.2 në lidhje me nenin 31 të kryer në bashkëveprim në mes të L. V. dhe të akuzuarin L. N., si dhe të 

veprës penale të blerjes, posedimit me qëllim të shitjes apo shpërndarjes të substancave apo 

preparative psikotrope dhe analoge nga nei 273 par.2 të KP, sikurse që qëndron si nën pikën II/ të 

këtij dispozitivi, e ponjashtu edhe në veprimet e të akuzuarit B. K. janë krijuar elementet e veprës 

penale lehtësimi I sigurimit apo I përdorimit të narkotikëve, substancave psiko trope apo analoge 

nga neni 277 par.1 të KP. 

Të akuzuarit në asnjë faze duke filluar nga faza e hetimeve, shqyrtimit fillestar, nuk kanë pranuar 

fajsin edhe pse kryetari i trupit gjukues i ka udhëzuar që të pranojnë apo most të pranojnë fajsinë, të 

akuzuarit nuk e kanë pranuar fajsinë, gjykata pastaj ka administruar me provat. 

 Ka bërë shiqimin në raportin e ekspertizës të Njësitit të Shkencave Ligjore, analizat kimike në 

Prishtinë me rezultatet egzaminimit të substancave narkotike nr.2014-DHTN-366 datës 16.12.2014, 

në raportin e ekspertizës të Njëstit tëshkencave ligjore,analizave kimike në Prishtinë, mbi rezultatete 

egzaminimit të substancës me numër 2014-DHTN-366 të datës 10.07.2015, në listën e dëshmive me 

numër 2014-DHTN-366 të datës 25.10.2014 si dhe në listën e dëshmive 2014-DHTN-366 të datës 

27.05.2015. Në listingun e bisedave telefonike e kryer në mes të akuzuarëve L. V., N. R. dhe A. D., 

dhe listingu i bisedave në dëshmitarë M. Sh., A. H., dhe S. Q., dëgjoj deshmitaret A. D., dhe listingu i 

bisedave në dëshmitarë  

M. Sh., A. H., dhe S. Q., ndëgjoj dëshmitarët: M. Sh., A. H., dhe S. Q. dhe F. N., dëshmitari –polic Sh. 

M. 

Deshmitari M. Sh. në pyetjen e Prokurorit të shtetit: ju keni dhënë dy deklerata një herë të parën e 

keni dhënë në polici me datën 04.06.2015 dhe dekleratën e dytë të dhënë në zyret e prokurorit me 

datën 15.09.2015, a qëndroni pranë këtyre dy dekleratave, deklaroj se po, i kam dhënë këto dy 

deklerata të cilat i ceki prokurori, dhe qëndrojë në tërësi pranë atyre dy dekleratave, dhe pas 

përgjigjjës, prokurori i shtetit nuk parashtroj më pyetje tjera. 
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B. K., e njofë nga se ai jeton në “K.” unë në “D.” dhe njifemi qe 15 vite, e njofë familjarisht kemi 

lujtur bashkë futboll e tjerë dhe dje për herë të fundit kamë patur kontakt me të.    

Në Prokurorin Themelore në Prizren, në procesverbalin për marrjen e deklaratës Hep.nr.282/14 të 

dt.15.09.2015, I njejti dëshmitar ka deklaruar se është e vërtet se jamë shfytëzues I narkotikut dhe 

atë e përdori që gjasht vite, koheve të fundit nuk marrë heroine ngase nuk kamë prej kujt të 

furnizohem andaj edhe jamë duke përdorur “Peptanon” preparat i cili benë në njëfar zavendësimi të 

heroines. Dua të deklaroj edhe një gjë se që nga momenti ku I akuzuari L. V. ka ra në paraburgim, 

unë kamë siguruar heroine në Gjakovë, emrin e përsonit nuk e dij, por e dij që është taksist, mirëpo 

jamë i bindur se I njejti nuk është shfrytëzues kryesor, por që kjo punë shkon dorë pas dore.  

Në pyetjen e prokurorit, këtu në Prizren, nga kush je furnizuar me substance narkotike , deshmitari 

deklaroj, deri në kohen e fundit jamë furnizuar me substance narkotike në fshati Sh. dhe kryesisht 

jamë furnizuar nga L., e kryesisht mendohet për L. V. e që kryesisht  L. V. e njoh nga prezenca ngase 

siqë thash në disa raste kamë bler heroine, ai ka qenë prezent por nuk është e thanun që kamë 

marrë gjithnjë prej tij, por edhe prej personave tjerë e që kryesisht sa di unë furnizuesi I tyre ka qenë 

L. V..  

            Deklaroj edhe këtë se e njeh personin me emer B. K. , e kamë shok të mire njëherit jemi edhe 

kojshi dhe është e vertet se kemi përdor bashk. Së bashku me B. ndonjëher kemi shkue në fshati Sh., 

kemi kontaktu përmes SMS –ve , por ka qenë shumë shkurt. E njof gjithashtu edhe S. Q., kemi ndejt 

bashkë dhe kemi konsumuar narkotik. 

Dëshmitari A. H.,në pyetjen e prkurorit keni dhënë dy deklerata, në polici me datën 05.06.2015 dhe 

në prokurorin e shtetit me datën 22.07.2015 a mbesh në tërësi pranë atyre dekleratave që i ke 

dhënë, deklaroj, po, i kam dhënë këto dy deklerata të cilat i përmendi prokurori dhe unë qëndrojë 

në tërësi pranë këtyre dy dekleratave, dhe pas kësaj deklarate, prokurori i shtetit nuk beri pyetje 

tjera, pyetje nuk parashtroj as mbrojtësi, avokati N. Sh. e as i akuzuarit L. V. sikurse edhe avokati 

mbrojtës i të akuzuarit B. K., av. E. R., dhe i akuzuari B. K. 

Deshmitari L. N., në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit L. V., av. N. Sh.: a e njef L. V., deshmiatri tha se 

po, e njofë dhe shumë vite njifemi, jemi në miqasi, qika e kushëririt është e martuar në familjen e L. 

V.  Me profesion jam zdrukthtar, dhe këtë zeje e ushtrojë së paku 30 vite.  Te L. në punë në shtëpin e 

tij, kam punu ka 4-5 vite, i kam punu dhe montu dyert e brendëshme të shtëpisë. Po, më kujtohet 

dhe sasia e narkotikut për të cilen jam shpallur fajtor, ka qenë dikund sasia ka qenë  15 gram, që unë 

personalisht e kam posedu.  

 Në pyetjen e avokatit mbrojtes se a ka të bëjë me këtë substancë narkotike për të cilën jeni denuar 

këtu i akuzuari L. V., deshmitari tha se unë kam deklaruar edhe ma herët, me këtë substancë të cilën 

e thash më herët e cila është gjetur tek unë nuk ka të bëjë me L. V. Gjerësa unë kamë qenë në 

shtëpi, L. nuk ka qenë në atë moment kur është gjetë narkotiku tek unë, ai ka dalë  për me ble ma 

herët për një gjysëm ore për të blerë do material për lokal, skjaron edhe këtë se policia masën e 

narktoikut për të cilën është dënuar ma ka gjetur në lokalin  e L. V. Nuk kam patur njohuri që L. V. ka 

poseduar mjete narkotiku para se të më është gjetur ajo. 

  Në pyetjen e prokurorit sa a je taku  ditën kritike ju  me L. V. në Prizren, deshmitari dekalroj se  po, 

jam takuar në shtëpien e  L., në lokalin e tij në fshatin Sh., dhe e kam udhëzu që të blejë material të 

nevojshëm për punim të lokalit. Pasi që ka shkuar L., koha kur është bërë bastisja nga ana e policisë, 

distanca kohore ka qenë diku 30-60 minuta, jam ngjitur naltë në lokal, kam pritur gjerësa të vjen L., 

gjerësa ka ardhë policia. Atë substancë e kam ble në fshatin B. të Komunës së Gjakovës, dhe unë 
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kam qenë në atë kohë konsumues, dhe non stop e kam mbajtur me veti, substanca ka qenë heroinë 

e cila ka patur 15 gram.  

Sa i përket konsumimit mbrënda dites, mvaret prej llojit të heroinës, sepse ka heroinë të përzier, 

kështu që kam marrë mvarësisht çdo 2-3 orë prej 1 gjerë në 3 gram kur e ke ble masën e heroinës në 

fshatin B. para se me shku në shtëpin e L. V., kjo ka ndodhur nja 2 ditë përpara. L. V. me ka ftuar ti 

kryej ato punë në fshatin Sh. , kam shkuar me automjetin tim veglat e punës i kam pas në bagazh. 

Deshmitarja S. Q., në pyetjen e prokurorit cili ka qenë numri yt i telefonit, deklaroj  045-6.. Këtë 

numër të telefonit e kam përdor qe 2 vite, të cilin e kam ndërprerë qe nja një muaj e gjysëm, dhe ma 

nuk e kam këtë numër. Nuk e njohë personin me emrin L. V., me këtë numër të telefonit nuk kam 

kontaktuar ose përmes SMS-ve. 

             Prokurori i Shtetit dëshmitaren e ballafaqon me SMS-AT  qe me numrin e vet ka komunikuar 

me të akuzuarin L. V., duke ia cekur edhe disa ato nga SMS-ve, ku thuhet: “me ti bo paret se tash 

skam, aksham sigurt ja marrë edhe ti bije se smut jam L., borxhe po vi me marrë edhe unë nuk jam 

lapericë kur thom ti bi edhe bie” ndërsa në këtë mesazh ia kthen “mos ma shkruajë kurrë emrin të 

kam thënë edhe 1 her”  

             Deshmitarja: unë në atë kohë kur e kam pa atë numrë të telefonit ia kam dhënë shumë 

njerzëve, mirëpo nuk e kam ditur se cilat mesazhe janë të mijat dhe pse kam que dikujt me mesazh, 

por nuk ka të bëjë fare me L. V., ka mundësi që këtë SMS ta ketë shkruar dikush tjetër në telefonin 

tim, të cilit ia kam dhënë në shërbimi, por nuk më kujtohet se kujt. 

            D. e Pejës e njofë,M. Sh. e njofë ndërsa personat me emrat A. dhe B. nuk i njoh. Unë nuk kam 

konsumuar mjete narkotike. 

Pas pyetje vetë bëra nga ana e prokurorit për këtu dëshmitaren, prokurori i shtetit nga një kopje, 

trupit gjykues dhe avoketëve mbrojtës ua dorëzon hartografinë ku shifen bisedat të personave që 

kanë komunikuar me L. V. e të shënuar në hartografinë, duke e cekur edhe numrat e telefonave për 

secilin bisedues personat në cilësin e të akuzuarit dhe në cilësin e dëshmitarës. Në dy raste se me 

është është vjedhur telefoni dhe rastin e kam paraqitur  vjedhjen e telefonit në polici. 

Në pyetje e mbrojtësit të akuzuarit L. V. av.N. Sh. se a ke pas ndonjëherë numër telefonit mobil të  L. 

V., deklaron se jo, e as nuk kam dërguar ndonjëherë SMS-ë me ndonjë telefon të akuzuarit L. V. 

Deshmitari Sh. M. në pyetjen e prokurorit : na tregoni se në cilin Departament të hetimeve punoni, 

punojë në Departamentin e hetimeve – trafikim me narkotikë në Stacioni Regjional në Prizren. Në 

Njësitin e hetimeve për mjete narkotike – të drogës punojë që nga viti 2003. 

PSH: tani e dini ju se janë dy kallxime penale për L. V. njeni i vitit 2014 dhe ky i fundit 2015, në rastin 

të vitit 2014 na tregoni se në bazë të cilit informacion keni bërë bastisjen e shtëpisë dhe keni vërtetu 

gjendjen faktike: 

DËSH: në bazë të informacionit kanë shku disa pjestarë të policisë në lokalin e L. V. Në fshatin Sh., 

aty është bërë bastisjes dhe janë gjetur mjete të dyshuara si narkotikë, mjetet me të cilat janë 

përdorë për përzierjen e narkotikut dhe lëndëve tjera dhe ato të gjitha janë në raport, janë 

fotografuar.  

            Në pyetjen e prokurorit si i keni gjetur gjendjen faktike në momentin e bastisjes së lokalit të L. 

V., dëshmitari tha se aty në lokal janë has A. D., L. N., N. R., është hasur edhe një person i mitur por 

emri nuk më kujtohet megjithëse edhe shënimet ndaj tij janë. 
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            Ne kemi patur informacione se i dyshuari L. V. gjindet në lokalin e tij në fshatin Sh., dhe gjatë 

kërkimit nuk është has as në lokal e as në shtëpi, sipas informacioneve i dyshuari me të kuptuar 

është larguar nga shtëpija dhe lokali.   

            Në pyetjen tjeter të prokurorit, është e njejtë sikurse në rastin e parë, çfarë keni konstatu me 

rastin e bastisjes së shtëpisë në vitin 2015, dëshmitari u përgjigj se pas kallximit penal të vitit 2014, 

dhe meqenëse ndaj të  dyshuait L. V. është lëshuar fletëarrest vendor, unë me kolegun tim të punës 

kemi kërku L. V. në bazë të urdhëresës që ka lëshuar gjykata, atë ditë është largu kur e kemi kërku  

është larguar nga shtëpija, dhe ma nuk e kemi ndjekur më edhe pse ditën kur e kemi kërkuar në bazë 

të fletëarrestit e kemi pa duke u larguar nga shtëpija, nuk i kemi shkuar mbrapa për shkaqe të tjera. 

             Pas kallximit të parë, ndaj këtu të dyshuarit, të pandehurit L. V. janë lëshuar edhe urdhëresa 

lidhur me masat e mëshefta,të përgjimit, pasi kalimit të masave nëse nuk gaboj ka qenë 27.05.2015 

është kërkuar urdhër për bastisjen që kanë përfundu masat me datën 25.05.2015, ne kemi kërkuar 

edhe e kemi siguruar urdhëresën për bastisjen për datën 25.05.2015. 

            Me rastin e bastisjes në shtëpin e L. V. në fshatin Sh., është hasur edhe L. V. ditën kritike, gjatë 

bastisjes ne kemi pas për qëllim që të gjejmë mjetet narkotike numrat e telefonit të cilat kanë në 

përgjim, dhe telefonat mobil, të cilët janë përdorë gjatë bisedave telefonike. Gjatë bastisjes gjithsejt 

janë gjetur dhe janë marrë 14 aparate telefonike, shumca prej tyre kanë qenë jofunksional ndërsa 

disa prej tyre respektivisht dy numra të  telefonaved, të cilët kanë qenë në përgjim numër 044-1..., 

për të cilin L. çdo dekleratën që ka dhënë në polici pikërisht e ka dhënë këtë numër të telefoni, si 

numër i dytë është 049-6..., edhe ky numër është hyrë në masën e përgjimit, përmes këtij numri ne 

dyshojmë se i ka kontaktu klientin, për të cilet është dyshuar të jenë përdorues të mjeteve narkotike. 

Numri i fundit është përgjuar deri në momentin nga i njëjti numri dërgon edhe numrave tjerë se prej 

këtij momenti nuk e kam më këtë numër” dhe e jep numrin tjetër i cili është 049-8..., dhe për këtë 

numër ekziston masa,kur janë gjetur edhe SMS-at të cilët janë dhënë nga kompania Ipko. 

             Gjatë bastisjes se si qëllim kryesor i joni ka qenë që ti sigurojmë numrat të cilat i cekëm e të 

cilët kanë qenë nën masat e mëshefta.  

Gjatë bastisjes këta dy numrat e lartëcekur nuk janë gjetur tek i pandehuri e as në shtëpin e tij, gjatë 

verifikimit këta dy numra kemi hasur vetëm mesazhe SMS-a dhe cingërime të telefonit kurse biseda 

me za asnjëherë nuk kemi hasur.  

Këta dy numra të telefonit kemi kuptuar se i takojnë L. V. në atë mënyrë, nga se numrat të cilët janë 

identifiku dhe janë intervistu si të dyshuar të përdorimit të lëndëve narkotike, numrat që ata i kanë 

deklaru kanë kontakte me të dy numrat qëkanë qenë në përgjim e më e rëndësishmja është që kanë 

patur me kontakte me numër 044-1... Numrat telefonit të cilët janë 049 6... dhe 049-8..., pasi që nuk 

janë gjetur këta dy numrat, mirëpo nga aparatet telefonike që janë gjetur ne kemi bë kërkesë që të 

na sigurojnë IME të telefonit, ku dhe është vërtetuar se njeri prej këtyre numrave është përdorur në 

telefon 049-8...,ku është ruajtur memoria në telefon i cili telefon është konfiskuar, mendojë se aty ka 

ngelur dy mesazhe njeri te “kodra” dhe në “autostrad” . 

  Ditën kritike kur e kemi bë bastisjen e shtëpisë, lënda narkotike është gjetur përballë hymjes së 

shtëpi së L. V. në “peregj”, në anën tjetër të rrugës. 

 Në pyetjen e mbrojtësit se a ju kujtohet në çfarë cilësie keni qenë në rastin e L. V., dëshmitari tha se 

kam qenë në cilësin e personit zyrtar të hetuesi, dhe jam plotësisht unë hartues i kallximit penal në 

këtë rast.  
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Kamë qenë qenë në bastisje në rastin e parë edhe në e rastin e dytë unë personalisht, për dy 

kallxime penale personi i njejtë është bastisur dy herë në shtëpi. 

Më kujtohet që në rastin e parë të vitit 2014, është gjetur substanca narkotike, heroinë, sasia nuk 

më kujtohet, por e gjitha gjindet në shkresat e lëndës, përkujtojë se janë gjetur 14 gram, nëse nuk 

gaboj kjo është në rastin e parë dhe pikërisht është gjetur në oxhakun e lokalit së të pandehurit, 

përndryshe lokali i cili gjindet në ndërtesën e shtëpisë ku banon. Prezent kur e keni gjete lëndën 

narkotike, siç thash edhe më lartë kanë qenë personat e lartëcekur. 

Në pyetjen tjeter të mbrojtësit, avokatit, a i keni intervistu personat të cilët keni supozuar se kanë 

kontaktuar ne numrat e telefonit të L. V., dëshmitari tha se janë intervistue disa prej tyre, dhe ate 

janë lëndë narkotike pikërisht llojit heroinë si L. N. i cili ka qenë në rastin e parë, ai ka deklaruar që ka 

deklaru me këta numra, në rastin e parë L. N. ka qenë i akuzuar në rastin e dytë L. N. është intervistu 

dhe me numër të vetin që munden me gjete deklaron se kontakton me numra të cilat kanë qenë në 

përgjim 049-6... dhe 049 -8... e këta numra L. deklaron se ka kontaktu me këta numra e që thotë që 

janë të L., personat tjerë janë S. Q., Xh. M., B. K. etj, të cilët gjatë intervistimit kanë pranuar se janë 

përdorues të lëndëve narkotike, të gjithë kanë patur kontakte telefonike me numrat që i përmenda e 

që i kanë takuar L. V., dyshojmë që i taku L., numrin që e deklaron si të vetin 044-1... të gjithë këta 

persona të njëjtën datë, një sekondë ma herët apo më vonë kanë cingërima në numrat që i thash, 

për këtë arsyje për shkak të kontakteve kanë qenë kontakte në numrin e L. V.  

Në pyetjen tjeter a keni marrë edhe ndonjë masë apo shenjat e gishtërinjëve në vendin e ngjarjes 

prej L. V., dëshmitari tha se nuk jam kompetent, për këtë është kolegu i cili do të deklarohet më 

vonë, nuk janë marrë shenjat e gishtërinjëve, nëse do të ishin marrë atëherë ato shenja të 

gishtërinjëve. Numrat që i përmenda me 049 nuk kanë dalë me emër të L. V.  

I akuzuari L. V., në pyetjen mbrojtësi i të akuzuarit N. Sh.: a je përdorues apo konsumues i 

substancës narkotike, deklaroj, kurrë në jetën time nuk kam qenë konsumues apo përdorues i 

lëndëve narkotike.  

          Ditën kritike pasi jam arrestuar, mu kanë marrë shenjat e gishtërinjëve nga ana e policisë, 

polici. Të akuzuarin B. K., e nofi, kurrë në jetë nuk kam biseduarme te lidhur me blerjen apo shitjen e 

mjeteve narkotike. Kur kam qenë prezent gjatë ndëgjimit të dëshmitarëve në prokurori nuk kemi 

biseduar me ta, pasi që edhe nuk i njof fare. Para se të arrestohem nga policia, kam posedura 

numrat e telefonave 044-1..., dhe 049-8... Përveç këtyre dy numrave unë numra tjerë të telefonit 

nuk kam poseduar.  

            Në pyetjene mbrojtësit a të kujtohet lidhur me substancën narkotike që është konfisku në 

sasin prej 12,63 gram heroinë i të cilën i njëjti dëshmitari i ndëgjuar ka deklaruar se ka qenë e tij, L. 

N. i cili është gjykuar për këtë të narkotikut, a ke pasur njohuri që i njëjti ka poseduar këtë sasitë 

narkotikut, i akuzuari deklaroj se jo, nuk kam qenë në ngjarje, unë nuk kam qëlluar në lokal kur është 

bërë bastisja dhe kur është kap L. me narkotikë. Nuk kamë qenë prezent me rastin e bastisjes së 

policisë në shtëpin time. Ku është bërë bastisja në shtëpin time kur është fjala për veprën penale në 

vitin e kaluar, nuk kam qenë në shtëpi, pasi që atë moment kam qenë në Prizren për të blerë disa 

laminat. 

           Në pyetjen tjeter të mbrojtësit, kur kush dhe nga kush je lajmëruar që është bastisë shtëpia 

nga ana e policisë, i akuzuari deklaroj se  policinë e kam pa në hyrje të fshatit aty e kam parë policinë 

kur jam kthyer prej Prizrenit. Ku e kamë  parë policin, nuk kam shkuar të shtëpi, kam ndejtur në 

katund, kam lëvizur me automjet nëpër fshat.  
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           Në pyetjen se përse nuk jeni përgjigjur ftesave të rregullta Policisë dhe Prokurorisë së shtetit 

të paraqiteni në këto organe, deklaron se në polici nuk kam shkuar për arsyje se kam ndëgjuar nga 

djali i vëllaut, të cilin policia e kanë rrah në shtëpi aty në oborr, unë e di që prokuroria nuk më ka 

dërguar ftesë, deklaron se vetëm një herë nga ana e policisë është ftuar.  

           Prokurori i shtetit thotë se ekziston urdhërarresti për të akuzuarin L. V. e lëshuar nga ana e 

Gjykatës dhe por a i njifni personat me emrin S. Q., A. H., dhe M. Sh., deklaroj se A. H. e njof, kurse S. 

Q. dhe M. Sh. nuk i njof. 

          Në pyertjen tjeter se në polici keni deklaruar se përveç dy numrave u përmendën më herët, ke 

poseduar edhe një numër të telefonit 049 8... a është e vërtetë?. Deklaron se jo, nuk e kam 

poseduar këtë numër.   

          Personit të quajtur N. R., e njof, është nga fshati Gj., dhe shpesh ka ardhur në fshat dhe ka 

luajtur letra.  

          Në funde i akuzuari deklaron se nuk e ndiejë vehten fajtor për dy vepra penale për të cilat 

Prokurori Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë dhe mua më ka akuzuar. 

I akuzuari B. K., në pyetjen e mbrojtësi i të akuzuarit B. K., avokati E. R.: çka je me profesio, i akuzuari 

deklaroj se me profesion jam gjeometër. Drogen e kam përdorë ndonjëherë, një kohë të shkurtë e 

kam përdorur nja 5-6 muaj. Jam furnizuar në qytet, me heroinë dhe kokain, nuk i di me emra, nga se 

nuk e tregojnë emrin kur bëjnë shitjen narkotike. 

            L.V. e njof, si person, ka patur raste kur kemi luajtur letra nëpër lokale- bastore, pas bisedave 

në bastore.  

              M. Sh. e njof, S. Q. nuk e njof dhe A. H. nuk e njof,Gj. M. e njof si figurë, kurse M. Sh.., jemi të 

afërt me familje. Me Gj. M. kam përdorë 1-2 herë, sa i përket M. Sh. nuk më kujtohet se a kam 

përdorë narkotikë, jam ruajtur, edhe ai është ruajtur prej meje sepse jemi kabile-dosta.  

             Në pyetjen e mbrojtësit të tij se a keni kontaktuar me personat me telefonat të cilët i 

përmendemë herët, i akuzuari tha po me M. Sh. po, ndërsa me persona tjerënuk kam kontaktuar me 

telefon. Kurrnjëher nuk kam siguruar narkotikë nga dikush me telefon. 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit: në dekleratën e dhënë në polici keni deklaruar se nuk e njofë L. V., 

kurse në prokurori ke thënë po, akuzuari thot se po, e vërtetë është që e  njof L. V., është nga fshati 

Sh. Në fshatin Sh., po, kam shkuar, kam filluar të shkojë disa herë. Arsyeja që kam shkuar në fshatin 

Sh., kam shkuar kur në atë fshati kam dërguar në bosh pompë, është një pjesë e makinës me M. Sh. 

te një mjeshtër aty në Sh., aka qenë bosh pompa e traktorit apo ndonjë automjet tjetër unë nuk e di. 

Me M. Sh. kam qenë siç deklarova më herët për të qu bosh pompën te mjeshtri kurse me A. H. Nuk 

kam shku.  

           Në pyetjern e prokurorit se a mbetesh pranë dekleratës të dhënë në prokurori me datën 

04.qershor2015, deklaroj se po në tërësi ngeli pranë asaj deklerate. 

           Në pyertjen e mbrojtësit të akuzuarit L. V., avokati N. Sh. se a keni biseduar ndonjëherë me L. 

V. lidhur me substancat narkotike, i akuzuari, kurrë në jetë nuk kam biseduar. Nuk kam ndëgjuar 

ndonjëherë që L. ka ofruar dikujt substancë narkotike. 

           Nuk e ndiejë vehten fajtor për veprën penale nga neni 277 par.1 të KP. 
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 Gjithashtu nuk ishte kontestuese se policia gjatë kontrollimit, në lokal janë hasur edhe instrumentet 

për matjen e narkotikut për të përgaditur për shitje, pastaj edhe një enë plastike në fundin e të cilës 

ishte substanca pluhur, foliet e aluminit te djegura në mbrendin e saj  dhe një qese e mbusghur me 

substancë narkotike mbrenda oxhakut të lokalit.  

            Sa i përket veprës penale nën pikën I/ të dispozitivit, narkotiku I gjetur në restoranin i cili 

gjindet në fshatin Sh., prone e L. V. në sasi prej 12,24 gram, raporti I ekspertizës dhe 

fotodokumentacioni  të cilat gjenden në shkresat e lëndës, në bazë të të cilit është vërtetuar se sasia 

në fjalë është heroinë e përzier me atcetaminofen, fotdokumentacioni i cili është kryer me rastin e 

bastisjes e që janë të shënuara me numra, vërtetojnë se në lokalin në fjalë ka ekzistuar matësja 

digjitale si dhe enët të cilat janë përdorur për matjen e heroines pasi që të njejtit kanë qenë 

heroinen duke e ndarë në qese të vogla respektivisht duke i pregaditur për shitje. Ponjashtu në 

fotodokumentacion vërtetohet edhe copat e folive të aluminit në të cilat dyshohet se ka pas sasi të 

heroines. 

          Kjo gjendje faktike u vertetue nga dëshmitari Sh. M., përndryshe punëtor në Departamentin 

për Hetime, trafikim me narkotikë në Stacioni Regjional në Prizren, në bazë të të cilit  sa që i kujtohet 

në rastin e parë të vitit 2014, është gjetur substanca narkotike, heroinë, sasia nuk më kujtohet, por e 

gjitha gjindet në shkresat e lëndës, përkujtojë se janë gjetur 14 gram, nëse nuk gaboj kjo është në 

rastin e parë dhe pikërisht është gjetur në oxhakun e lokalit së të pandehurit, përndryshe lokali i cili 

gjindet në ndërtesën e shtëpisë ku banon. Prezent kur e keni gjete lëndën narkotike, siç thash edhe 

më lartë kanë qenë personat e lartëcekur. 

       Narkotiket e sekuestruara janë narkotik të ndaluar sipas neneve 9.1 dhe 9.2 dhe Tabeles 1 të 

ligjit për Barna Narkotike, substance psikotropike dhe precursor (ligji nr.02/L-128) (BNSPP), dhe se i 

akuzuari nuk ka pohuar se posedonte leje të vlefshme që sipas BNSPP  e cila do ta autorizonte 

shitjen, shperndarjen, transportin, posedimin apo përdorimin e narkotikëve. 

  Sa i përket provave që kanë të bëjnë për veprën penale si nën II/ të dispozitivit është vertetuar se 

sasia e narkotikut e gjetur karshi dyerëve të shtëpisë së të akuzuarit L. V. e që është përmbajtje 

heroine e përzier me atcetaminofen dhe kafein në peshë të përgjithëshme prej 138,01 gram, e 

konfirmuar nga  raporti i ekspertizës dhe fotodokumentacioni që gjindet në shkresat e lëndës, në bazë 

të cilit është vërtetuar se sasia në fjalë është heroine e përzier me acetaminophen ponjashtu edhe 

fotodokumentacioni I cili është kryer me rastin e bastisjes së shtëpisë së të akuzuarit L. V., SMS-t e 

siguruar përmes gjykatës për masat e fshefta në të cilat janë vërtetuar kontakte të të akuzuarit L. V. 

me të akuzuarin B. K. si dhe me dëshmitarët e dëgjuar. 

Pas zbatimit të masave të mshefta e pikërisht pergjimin e telekomunikimeve prej dates 21.01.2015 

deri më daten 24.05.2015, është gjetur prova se i akuzuari benë shitjën e lendeve narkotike , gjatë 

kontrollimit në shtepin e të dyshuarit janë gjetur 14 telefona, se gjithmon I akuzuari masat e narkotikut 

i ka fshehur edhe jasht shtepisë, e në rastin konkret pas kontrollimit nga ana Njesitit për Narkotik afer 

dyrve të shtepisë është gjetur një kavanoz plastike ku mbrënda saj janë gjetur gjertur tri qese të vogla 

me materje pluhur ngjarë të bardhë (ngjyrë krem) e dyshuar për lëndë narkotike e llojit heroine me 

peshë prej 142, 3 gram . Kjo sasi e narkotikut janë matur në peshoren e teknikes kriminalistike të SRH-

së në Prizren, në peshoren me mbishkrimin AND EK -2000, dhe tri qese që peshojnë 142,3 gram. Këto 

të dhëna janë të sakta kur bëhet edhe shiqimi nga fotografit nga vendiiI ngjarjes, të bëra pikërisht 

shumë afer shtepisë së të akutzuarit. Në forografin me nr.1 shifet kavanozi ku me hapjen e kapakut 

shifet mbrenda qese të najllonit me materje pluhur që dyshohet të jetë narkotik i llojit heroine. Në 

fotografi gjithashtu është pamja e tri qeseve që ishin mbrenda në kavanoz, shifet gjithashtu peshorja 

digjitale më të cilen në vendin e ngjarjës është bërë matja e paketimit me përmbajtje të dyshuar me 
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substance narkotike, sasia mbi peshore e evidentuar me numrin nr.1 që peshon 142.3 gram , peshore 

kjo e Njësitit së teknikes kriminalistike  DRP-Prizren.  

      Gjykata më daten 26.01.2015 ka lëshuar urdhëresën PP.nr.282/2014 mbi zbatimin e masave të 

mshefta Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në Prizeren, dhe kjo njësi ka identifiku disa 

numra telefonik për personat për të cilët dyshohet se janë furnizues të lendeve narkotike. Nen masat e 

përgjimit janë numrat 049/6..., 049/8..., 049/5... dhe 044/6..., Njesiti ka kuptuar se numri telefonik 

049/6... e ka përdorur L. V. B. K., M. dhe G. Sh., Gj. M. , S. Q. , si dhe shumë të tjerë , pasi sigurojnë të 

holla, përmes SMS-ve kontaktojnë të dyshuarin L. V. me nr. e telefonit 049/6... dhe 044/1..., ku ata e 

lejnë pikë takimin në vendet si autostrada, te Kodra , të Livadhi, të pika B, kah rruga e fshatit C., pasi e 

caktojnë vendin, personat e tillë shkojnë për tu furnizuar me lendë narkotike.  

L. V. më daten 23.01.2015 nga numri 049/6... ju dërgon SMS-a numrave të dyshuar si 045/9..., 

049/4..., 044/9..., 045/4... ku nder të tjera shkruhet “Harrova me ta dhanë numrin e ri, kur e nali këtë 

me thirr në këtë nr.049/8..., prej nesër e kamë qetë 049/8...  

Më daten 26.03.2015, me urdhër të gjykatës P.ndr.205/14, aplikohen masat e përgjimit të 

telekomunikimeve për numrat telefonik të cilët i kanë në shfrytëzim i dyshuar L. V. 044/1..., 049/8... 

dhe B. K. 044/5..., dhe gjatë bisedes telefonike i dyshuari L. V. përmes këtij numri 049/8... vazhdon të 

kontaktoj me përdorues të lëndeve narkotike vetëm me anë të SMS (mesazheve).  

             Vlen të theksohet se L. V. me nr. telefonik 049/6..., më daten 20.03.2015, në ora 13:51.52 , nga 

numri telefonik 045/6..., të cilin e ka pas në përdorim S. Q., i akuzuari L., pranon një SMS “RESPEKT 

PRAP DU SI L. PËR MU JE FER NUMRI 1 JE BESOM”. Më daten 06.04.2015, në orën 16:09:03, S. Q. në 

numrin e telefonit 045/6... i qon L. V.  SMS në numrin 049/8... ku i thot:TI BI PARET SE TASH SKAM 

NAKSHAM SIGURT JA MARR EDHE TI BIESE SMUT JAMM L. BORGJI PO VI ME MARR EDHE UNE NUK 

JAM LAPERIC KUR THAM TI BI EDHE TI BIE BASH”. I akuzuari L. ia kthen ku i thot S. “MOS SHKRUAJ 

KURR EMRIN TE KAM THAN EDHE 1 HER”. 

I akuzuari L. V. ka qenë përdorues i numrit të telefonit 044-1… të cilën e ka pranuar edhe vet e 

ponjashtu ka qenë shfrytëzues i numrave të telefonit 049 8… si dhe 049-6… përmes të cilave ka 

kontaktuar me klientët të cilët kanë qenë të interesuar për sigurimin e narkotikut e që perms një 

sheme të përpiluar enkas vërtetohet se personat të cilët më së shumti kanë kontaktuar me të njejtin 

me këta numra të telefonit kanë qenë po këta persona të cilët janë ndëgjuar në cilësi të dëshmitarit e 

që ponjashtu perms SMS-ve, të cilët gjenden në shkresat e lëndës vërtetohet kontakti në fjalë.  

       Gjendja faktike ponjashtu është vertetuar edhe nga fotodokumentacioni I cili është përpiluar në të 

dy rastet e bastisjes si për veprën e pare në bashkëkryerje e poashtu edhe për veprën nën pikën II/ të 

dispozitivit është vërtetuar se herën e pare ka ndodhur në restorantin pronar të cilit është ai vet, 

ndërsa në rastin tjetër sasia e narkotikut është gjetur në afërsi të dyerve të shtëpisë së tij pasi siç tham 

nga fakti se ka qenë i përcjellur gjithnjë sasinë e narkotikut e ka mbajtur jashtë shtëpisë. Ponjashtu si 

prove rrethanore është fakti se kemi të bëjmë me sasinë e narkotikut të llojit heroine, njeni prej 

narkotikëve më të rrezikshëm edhe në aspektin material më fitimprurës. 

          Përmes ekspertizave - egzaminimi laboratorik, ne rastin e pare, tek vepra nën pikën I/ të 

dispoztivit është vërtetuar sasia prej 12,24 gram, e cila është gjetur në restoranin e tij duke u 

pregaditur për shitje, ndërsa në rastin tek vepra penale nën II/ të dispozitivit kemi të bëjmë me 

narkotikë të llojit heroine e përzier me acetamminofen dhe kafein në peshë të përgjithshme prej 

138.01 gram. Në këtë drejtim si prove rrethanore se i akuzuari në fjalë është marrë kryesisht me 

shitjen e llojit të narkotikukt heroine është edhe deklerata e njeri prej dëshmitarëve i cili edhe në 

shqyrtimin gjyqësor ka mbetur pranë kësaj ku cekë se nga momenti kur i akuzuari L. V. ka ra në 
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paraburgim me heroine është furnizuar në Gjakovë nga një taksistë, që nënkupton se furnizuesi me 

heroine ka qenë këtu i akuzuari L. V. Ponjashtu nga deklerata e këtij dëshmitari është vërtetuar se 

është furnizuar me substance narkotike në fshatin Sh., dhe aty kryesisht nga L. e që mendohet në të 

akuzuarin L. V. 

 Nga provat e tjera nga dëshmitarët M. Sh., A. H., S. Q. dhe Sh. M., vërtetohet se M. Sh. dhe A. H. 

kanë qenë në fshatin Sh., fshat ku jeton këtu i akuzuari L. V. ku zakonisht ka qenë edhe me të 

akuzuarin e pare B. K. i cili në rast pranoj se masën e narkotikut për të cilën është dënuar ma ka 

gjetur në lokalin  e L. V. dhe këta kryesisht kanë kontaktuar  para se të shkojë në fshat me SMS-a apo 

me cingrima  të numrave të telefonit të cilat i ka përdorë kryesisht L. V. 

      E për tu vertetuar më së miri kjo gjendje faktike, gjykata mori për bazë deklaraten e deshmitarit M. 

Sh. nga se këtij deshmitarit kur i është shtruar pyetja nga prokurori i shtetit këtu në Prizren, nga kush 

je furnizuar me substance narkotike  dëshmitari deklaroj, deri në kohen e fundit jamë furnizuar me 

substance narkotike në fshati Sh. dhe kryesisht jam furnizuar nga L., e kryesisht mendohet për L. V. e 

që kryesisht  L. V. e njoh nga prezenca ngase siq thash në disa raste kam bler heroine, ai ka qenë 

prezent por nuk është e thanun që kamë marrë gjithnjë prej tij, por edhe prej personave tjerë e që 

kryesisht sa di unë furnizuesi I tyre ka qenë L. V., ai e ka njohur edhe B. K., e ka patur shok të mire 

njëherit janë edhe kojshi dhe është e vertet se kemi përdor bashk dhe se bashku me B. ndonjëher kanë 

shkue në fshati Sh., pasi kanë kontaktu perms SMS –ve. 

     Pra gjykata për ta vertetuar gjendjen faktike i la për ti besuar këtij dëshmitari sepse deklarata e tij 

ishte mjaft bindëse e sidom kur tha se, deri në kohen e fundit jam furnizuar me substance narkotike në 

fshati Sh. dhe kryesisht jam furnizuar nga L.  

           Deshmitarja S. Q. me deklaratat e saj si në prokurori ashtu edhe gjatë shqyrtimit kryesor, ka 

mohuar se e njef të akuzuarin L. V., mirëpo trupi gjykues deklaratat e saj nuk e  mori  fare për bazë në 

dy aspket, në të parin kur thot se nuk e njef L., mirëpo kur ti referohemi komunikimi e saj me SMS që 

janë cekur si më lartë, atëher deklartata e saj është jo korrekte, në aspektin e dytë kur thot se nuk 

është përdorues i narkotikut e gjithashtu kur ti referohemi  deklarates së deshmitarit M. Sh. kur thot 

se “E njof gjithashtu edhe S. Q., kemi ndejt bashk dhe kemi konsumuar narkotikë”, atëherë për 

gjykaten deklarata e saj ishte vetem një tentim kinse nuk e njeh L. V. dhe kinse nuk ka qenë apo është 

konsumuese e narkotikut.  

           Gjykata nuk i besoi as deklarates së deshmitarit L. N., sepse deklarata e tij ishte jo korrekte nga 

se i njejti është fakt që është denuar për vepren penale të pershkraura si nen I/ të dispozitivti, si 

bashkëryres me të akuzuarin L. V., e që ky i fundit gjithmon i është shmangur  kontrollave të policisë 

në vendin e ngjarjes, gjithmon është larguar, e kjo vlen edhe në rastin e fundit kur policia shkon në 

vendin e ngjarjes në shtepinë e tij dhe pranë shtepisë, e vëren policin dhe nuk afrohet afër shtepisë 

dhe largohet nga vendi i kontrollit, edhe vet deklaroj se  policinë e kam pa në hyrje të fshatit aty e kam 

parë policinë kur jam kthyer prej Prizrenit. Ku e kam parë policin, nuk kam shkuar të shtëpi, kam 

ndejtur në katund, kam lëvizur me automjet nëpër fshat. I njëjti nuk i është përgjitgjur ftesave të 

policisë e që ky vet e deklaroj ku i është shtruar pyetja se përse nuk jeni përgjigjur ftesave të rregullta 

Policisë dhe Prokurorisë së shtetit të paraqiteni në këto organe, deklaron se në polici nuk kam shkuar 

për arsyje se kam ndëgjuar nga djali i vëllaut, të cilin policia e kanë rrah në shtëpi aty në oborr. 

Gjykata gjatë vertetimit të gjendjës faktike nuk i mori për bazë deklarata e deshmitarve, A. H., S. Q. 

             Nga deklerata e dëshmitarit Sh. M., i cili është punëtor pranë Departamentit për trafikim dhe 

narkotikë është vërtetuar se ndaj L. V. kanë qenë të ngritura dy kallxime penale njëra në vitin 2014 dhe 

tjetra në vitin 2015 ngase në restoranin e tij respektivisht herën e dytë, në afërsi të dyerëve të shtëpisë 
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së tij janë gjetur sasira të caktuara të narkotikut që më pas është vërtetuar se janë heroine. Kur është 

bërë bastisja herën e pare, kanë qenë njoftimet se i njejti gjindet në shtëpi por si duket kur i ka 

vërejtur policinë me të shpejtë është larguar nga lokali, ndërsa herën e dytë, sasia e narkotikut është 

gjetur përballë hyrjes së shtëpisë së L. V. e ponjashtu edhe L. ka qenë në shtëpi. Është vërtetuar se 

është gjetur sasia e narkotikut edhe më pas në të dyja rastet të njejta, janë dërguar në ekspertizë 

laboratorike në Prishtinë, e që është vërtetuar se më pas ka rezultuar si heroine. Njëherit vërteton se 

si Njësiti i antidrogës kanë intervistuar dëshmitarët të cilët edhe janë ndëgjuar në seancë. 

        Është e logjikshme që këtu i akuzuari ta mohoj kryerjen e vepres penale, penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve , substancave psikotrope dhe analoge, 

nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. Gjegjësisht e vepres penale, penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 

273 pr.2 të KP, mirëpo provat dhe faktet gjithnjë kanë shkuar në disfavor të të akuzuarit të cilit në 

rastin e parë më daten 25.10.2014, aty rreth orës 18,oo, nga Njësitit i hetimit për trafikim me 

narkotikë në Prizren, në lokalin e tij në fshatin Sh., pronë e të pandehurit L. V.  gjatë kontrollit të kryer 

e ku aty jan hasur të pandehurit  N. R., A. D. dhe L. N., në brendin e saj në kuzhinën e lokalit janë has 

instrumente në të cilat është pregaditur për shitje, sikurse që është matësja elektronike, një enë 

plastike në fundin e së cilës ishte substance pluhur, ponjashtu një vazo e vogël e porcelanit, një 

tavolinë ku vërehet se është tentuar të fshehet substance narkotike, folije të aluminit të djegura kun ë 

brendin e saj ka pas substance narkotike si dhe një qese e gjetur e mbushur me substance narkotike, 

brenda oxhakut të lokalit ku është mundur të fshihet, e të cilat në bazë të ekspertizës së lëshuar nga 

Njësiti i Shkencave ligjore dhe analizave kimike në Prishtinë, është konstatuar se kemi të bëjmë me 

substancë me përmbajtje të heroines së përzier me acetaminophen (paracetamol) dhe kafein, me 

peshë të përgjithëshme 12,63 gram heroine e të cilat në bashkëkryerje i kanë pregaditur për shitje 

shpërndarje apo të ofrimit për shitje, e që më pas janë konfiskuar nga ana e policisë.  

        Gjithashtu nuk ishte kontestuese se policia gjatë kontrollimit, në lokal janë hasur edhe 

instrumentet për matjen e narkotikut për të përgaditur për shitje, pastaj edhe një enë plastike në 

fundin e të cilës ishte substanca pluhur, foliet e aluminit te djegura në mbrendin e saj  dhe një qese e 

mbusghur me substancë narkotike mbrenda oxhakut të lokalit.  

 Sa i përket dashjes kjo përcaktohet me Nenin 21 të KP 

1.Vepra penale mundë të kryehet me dashje direkte ose eventuale    

2.Përsoni vepron me dashje direkte kur është i vetëdishëm për veprën e vet dhe e dëshiron kryerjen e 

saj. Sa i përket me Ligj, dashja mund të nxirret nga rrethanat dhe provat e rastit . Për të pasur dashje 

duket të këtë njohuri, dhe Gjykata konsideron se kjo përfshin rrethanat kur i akuzuari ka vepruar me 

dashje duke patur parasysh njohurit paraprake me masën e narkotikve dhe “klientëve” të tij  (M. Sh., S. 

Q., Gj. M. tj).  

I akuzuari L. V. është akuzuar se ka vepruar në bashkryerje që përkufizohet si: 

         “Nese dy apo më tepër persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e 

veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre 

është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e parapar për veprën penale (neni 31 i KP).” 

 E në rastin konkret i akuzuari L. V. veprën penale të përshkruar si nen I/ të dispozitivit e ka kryer në 

bashkryerje me N. R., A. D. dhe  L. N., i dënuar për këtë vepër penale, gjersa i akuzuari L. V. në atë kohë 

ka qenë i pakapshëm dhe i pa arritshëm nga organet e ndjekjes. 
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  Gjykata nga provat të bashkangjitur në shkresat e lëndes, mbi të cilat është bazuar dhe ngritur 

aktakuza e PSH-së në Prizren, e poashtu nga dëshmit e deshmitarit Sh. M. e posaqerisht dëshmitarit M. 

Sh., duke i analizuar secilën provë veç e veç dhe duke i ndërlidhur të gjitha së bashku padyshimtë ka 

ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit L. V. formohen dhe fitohen të gjitha elementet e 

veprës penale, penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. gjegjësisht e 

vepres penale, penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 të KP, i për qka gjykata të akuzuaritpër secilën 

vepër ia shpalli dënimin si me gjobë ashtu edhe me burg efektivdhe në kuptim të nenit 80 të KP, edhe 

dënimin UNIK me gjobë dhe me burg të përshkruar sin ë dispozitiv të këtij aktgjykimi e bindur se edhe 

me këtë masë do të arrihet qellimi i denimit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit L. V., avokati N. Sh. në fjalën  përfunditmare të paraqitur me shkrim ka 

konstatuar se konsideron se me asnjë provë materiale apo formale, direkte apo indirekte nuk është 

vërtetuar teza e aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, se i akuzuari L. V. e ka kryer veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko trope 

ose analoge nga neni 273 par.2 në lidhje me nenin 31 të KP, dhe veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psiko trope ose analoge nga neni 273 

par.2  të KP. 

Për tu kryer vepra penale duhet të ekzistojë dashja e cila ka formën e vet direkte apo indirekte e që 

te i mbrojturi mungojnë të gjithë format, prandaj pretendimet në aktakuzë janë vetëm supozime. 

Prokuroria Themelore në Prizren e ka ngritur këtë aktakuzë në bazë të supozimeve sepse me asnjë 

provë nuk është vërtetuar se i akuzuari L. V. të ketë kryer veprat penale për të cilat është akuzuar, nga 

se nga shkresat e lëndës nuk rezulton dhe nuk ka asnjë provë materiale që e dëshmonë fajsinë e të 

mbrojturit tim.  

 Nga hetimet e zhvilluara nga ana e prokurorisë së shtetit me asnjë provë të vetme nuk është 

dëshmuar se i akuzuari L. të ketë blerë apo posedu, shpërndar, transportu, shitë apo ndërmjetësu 

substanca narkotike, ky konstatim është dëshmua nga dëshmia e dëshmitarëve të dëgjuar në fazën 

hetimore si dhe gjatë shqyrtimit kryesor para këtij trupi gjykues si dhe nga shkresat e lëndës se i njëjti 

nuk është kryerës i këtyre veprave penale andaj, shtrohet pyetja si është e mundur që një person të 

akuzohet për vepër të tillë penale e mos ti dihet vendi ku është shpërnda, kush është blerësi, mjeti me 

çka është transportu cila është shuma e të hollave që është përfitu me shitjen e substancave narkotike 

për të cilët kinse paska ndërmjeteësu. Të gjitha këto janë fakte të mjaftueshme dhe argumentueshme 

që e forcojnë tezën e mborjtjes së klientit tim se i njëjti absolutikisht nuk ka të bëjë me këtë vepër 

penale. 

 Sa i përket veprës penale në dispozitivin nën I/ të dispozitivit të aktakuzës, për këtë substancë 

narkotike sipas aktgjykimit të plotëfuqishëm të gjykatës Themelore në Prizren P.nr.14/15 të datës 

31.03.2015 dhe Gjykatës së Apelit PA.kr.nr.309/15 i datës 30.09.2015, është shpallë fajtor dhe është 

dënuar tani i dënuar L. N., i cili në këtë gjykatë është dëgjuar në cilësin e dëshmitarit dhe i njëjti 

publikisht pranë këtij trupi gjykues ka deklaruar se i akuzuari L. V. absolutikisht nuk ka të drejtë në këtë 

substancë narktoike 12.63 gram heroinë, se kjo substancë ka qenë e tij, se është përdorues i saj, i njëjti 

ka deklaruar se nga e ka blerë dhe publikisht ka deklaruar se i akuzuari L. V. nuk ka pas dijeni për këtë, 

kjo vërteton në mënyrë të bindhsëm që mbrojtjes të klientit tim se i njëjti nuk ka pas lidhje me këtë 

dhe nuk është konsumues i substancave narkotike.  

 Poashtu sa i përket pikës II/ të dispozitivit të aktakuzës, nga hetimet e zhvilluar me asnjë provë nuk  

është dëshmnuar se i mbrojturi im L. V. e ka kryer këtë vepër penale. Këtë e vërtetoi edhe i akuzuari B. 

K. i cili gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se asnjëherë nuk ka siguruar narkotikë në mes të fshatin C. 
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dhe N., kjo është një dëshmi bindëse se i akuzuari L. fare nuk ka të bëjë as me veprën e dytë penale 

për të cilën është akuzuar. Në pikën 2 fare nuk është  përcaktuar shuma apo sasia se ai substancë 

narkotike, por vetëm përmendet se ka shitë narkotikë pa vërtetue se kush janë ata persona të cilët 

kinse ju paskan sigurua narkotikë. Sipas nenit 241 p.1 dhe 1.4 të KPK, aktakuza duhet të përmbanë 

elementet e domosdoshme të veprës penale siç është koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së veprës 

penale që në rastin konkret aktakuzës i mungojnë këto elementet qenësore të cilat parashihen me 

Kodin tonë, të cilat elemente aktakuzën e bëjnë juridikisht të paqëndrueshme.  

Gjatë seancave kryesore me asnjë provë nuk është dëshmuar se i akuzuari L. V. nga kushdoqoftë të 

ketë blerë substancë narkotike po të kishte blerë duhet të dihet kush është shitës në rastin konkret, 

vendi, koha dhe mënyra e pagesës. Poashtu nuk është vërtetuar se i njëjti ka bërë shpërndarjen dhe 

shitjen, sepse po të ishte e vërtetë një fakte i tillë duhet të vërtetohet se ku e ka bërë shpërndarjen, 

kujt ia ka shitur data, koha dhe pagesa. Vet fakti se këto fakte nuk janë vërtetuar, në rastin konkret 

assesi nuk mund të bëhet fjalë as për shprë ndarje, e as për shitjen e substansave narkotike.  

Andaj në rastin konkret ndaj të mbrojturit tim që nga inicimi i procedurës dhe zhvillimit të saj në këtë 

çështje penale juridike është shkelur parimi i mirënjohur  Indubio pro reo, që don të thotë çdo dyshimi 

i paargumentuar shkon në favor të akuzuarit, sepse as nga përgjimet telefonike askund nuk rezulton se 

i mbrojturim im të ketë biseduar me kendoqoftë lidhur me këtë substancë narkotike, as nga raporti i 

vëzhgimit, e as nga mbrojtja e tij, dhe deklaratat e dëshmitarëve dhe provat tjera materiale nuk 

rezulton se i akuzuari L. V. të ketë qenë i involvuar apo të ketë marrë ndonjë veprim inkriminues lidhur 

me këtë çështje penalo-juridike, andaj i propozojmë gjykatës që të mbrojturin tim ta lirojë nga akuza 

për veprat penale të lartëpërmendura.  

 Gjykata duhet në mënyrë analitike të analizojë mbrojtjen e të akuzuarit L. V., dhe provat materiale 

të cilat gjenden në shkresat e lëndës, gjykata duhet t’ ia fal besimin e plotë të akuzuarin, e cila mbrojtje 

është bindëse, argumentuese, reale dhe objektive dhe të vërtetojë  në mënyrë argumentuese se në 

veprimet tani të akuzuarit nuk manifestohen elementet qenësore të veprës penale, blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge nga neni 273 

par.2 lidhur me nenin 31 të KP, dhe veprën penale, blerja, posedimi, shprën darja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge nga neni 273 par.3 të KP, andaj i 

propozojmë trupit gjykues që në mungesë të provave të mbrojturit tim ta shpallë të pafajshëm dhe vet 

fakti i marrjes së aktgjykimit lirues nga ana e gjykatës eks officio sipas detyrës zyrtare nënkupton edhe 

ndërprerjen e paraburgimit, nga se siç rezulton nga shkresat e lëndës se i mbrojturi im ndodhet në 

paraburgim, andaj lusim gjykatës ti ndërpritet masa e paraburgimit.  

        Mbrojtësi i të akuzuarit L. V., avokati N. Sh.,  lidhur me kërkesën e tyre që gjykata këta të 

akuzuar ti lirojë nga aktakuza, nuk qëndrojnë nga se mbrojtjen e parashtruar të cilën e dhanë këta 

mbrojtës është në kundërshtim me provat të cilat gjatë shqyrtimit kryesor janë shoshitur në tërësi dhe 

treguan qartë se këtu i akuzuari në fjalë si bashkëkryerës me të akuzuarin L. N. Etj., ka vepruar në 

bashkryerje të veprës penale, penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

naerkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. 

gjegjësisht e vepres penale, penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 të Kp. 

        Mbrojtësi i të akuzuarit L. V., avokati N. Sh., lidhur me kërkesën e tyre që gjykata këta të akuzuar 

ti lirojë nga aktakuza, nuk qëndrojnë nga se mbrojtjen e parashtruar të cilën e dhanë këta mbrojtës 

është në kundërshtim me provat të cilat gjatë shqyrtimit kryesor janë shoshitur në tërësi dhe treguan 

qartë se këtu i akuzuari në fjalë si bashkëkryerës me të akuzuarin L. N. etj, ka vepruar në bashkryerje të 

veprës penale, penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. gjegjësisht e 
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vepres penale, penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 të Kp, nga se më pamëdyshje është vërtetuar 

se i njëjti jo vetëm që ka poseduar, por edhe ka shperndar dhe ka shitur narkotik edhe ate llojit shumë 

të rrezikshëm –heroinë, pastaj këtë gjë më se miri vërtuan kontaktet telefonike me dëshmitaret e 

dëgjuar si dhe nga dëshmia e dëshmitarit M. Sh. nga se këtij deshmitarit kur i është shtruar pyetja nga 

prokurori i shtetit këtu në Prizren, nga kush je furnizuar me substance narkotike  deshmitari deklaroj, 

deri në kohen e fundit jam furnizuar me substance narkotike në fshati Sh. dhe kryesisht jamë furnizuar 

nga L., e kryesisht mendohet për L. V. e që kryesisht  L. V. e njoh nga prezenca ngase siç thash në disa 

raste kamë bler heroine, trupi gjykues nuk u pajtua me pretendimet e mbrojtësit lidhur siç tha nuk 

dihet vendi dhe sasia e narkotikut, dhe po ti kish analizu të gjitha shkresat e lendes mbrojtësi i të 

akuzuarit,  avokati I cili  është paisur më të gjitha shkresat e lëndës dhe poqese me vemendje do ti 

shiqonte ato, do të bindej se nga raportet e policisë dhe veprimet e tyre gjatë bastisjes, si në rastin e 

pare kur në oxhakun e lokalit të tij është gjetur sasia e përshkruar e narokitkut-heroin dhe në rastin e 

dyt, sasia tjetër e vendosur në një kavanozë plastike është gjetur mu para dyrve të shtepisë së tij, dhe 

pastaj janë konfiskuar nga ana e policisë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit L. V., avokati N. Sh., lidhur me kërkesën e tyre që gjykata këta të akuzuar ti 

lirojë nga aktakuza, nuk qëndrojnë nga se mbrojtjen e parashtruar të cilën e dhanë këta mbrojtës 

është në kundërshtim me provat të cilat gjatë shqyrtimit kryesor janë shoshitur në tërësi dhe treguan 

qartë se këtu i akuzuari në fjalë si bashkëkryerës me të akuzuarin L. N. etj, ka vepruar në bashkryerje të 

veprës penale, penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. gjegjësisht e 

vepres penale, penale blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, 

substancave psikotrope dhe analoge, nga neni 273 pr.2 të KP.     

I akuzuari L. V. ka tentuar ta përdori alibi mbrojtjen e tij në faktin se nuk ka qenë prezent kur është 

gjetur narkotiku, gjatë bastisjes, nuk e ka ditë se në oxhakun e tij ka masë narkotike, pastaj se kurr nuk 

është marrë me konsumin e narkotikut, se nuk ka komuniku me askënd, mirëpo trupi i gjykues nuk i 

mori për bazë këto pretendime dhe mbrojtje të akuzuarit, sepse ai më këtë mbrojtje kishte të vetmin 

qellim që ti hik përgjegjësisë penale, duke u nisur nga kontaktet i akuzuari është një person i cili një 

kohë të gjatë merret me këtë veprimtari andaj ka qenë shumë i kujdesshëm në kontaktet të cilat i ka 

pas në telefon edhe në disa raste është vërtetuar se ka kontaktuar dhe nga ai është kërkuar sasia e 

narkotikut. 

       Poashtu trupi gjykues konsideron se i akuzuari ka vepruar në bashkryerje të veprës penale, 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve, substancave psikotrope 

dhe analoge, nga neni 273 pr.2 e në lidhje me nenin 31 të KP. gjegjësisht  e vepres penale, penale 

blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e naerkotikëve , substancave psikotrope dhe 

analoge, nga neni 273 pr.2 të Kp. 

Denimi 

    Një vepër nga neni 273 par. të KP, bart dënimin me gjobë dhe me burgim prej dy (2)  deri në 12 

(dymbdhjetë) vjet. 

     Gjykata, iu ka përmbajtur rregullave dhe faktorve për llogaritjen e dënimit sipas neneve 73 dhe 74 

të KP. 

    Si rrethan posaqerisht rendues për të akuzuarit gjeti një kohë të gjatë gjatë kërkimit të organit 

ndjekës ka qenë i paarritshëm pastaj i njëjti gjatë terë shqyrtimeve kryesore nuk ka qenë aspak 

korrekt, ka tentuar të hyj në polemik të panevojshme me prokurin e shtetit, çdo pyetje që i është bërë, 
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sikurse edhe anëtaret e trupit gjykues, gjë që më së miri shifet që në fund pas çdo përfundimi të 

shqyrtimit kryesor pa kurrfarë arsye nuk ka dashtë me nënshkrue asnjë proces (e që kjo është 

konstatuar pothuajse në fundë të qdo procesverbali i shqyrtimit kryesor), pastaj pati parasysh 

veçanarisht shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit  të cilet tërësi janë përgjegjës në aspektin  

penalo-juridik dhe veprat penale padyshim se i ka kryer me dashje duke qenë në tërësi i vetëdijshëm 

për shkaktimin e pasojave për këtë vepër penale respektivisht ka pranuar që të shkaktojë pasojat e 

ndaluara me Ligj duke marrë parasysh motivin e sigurimit të kësaj substace narkotike, e me qëllim që 

më pas ta shet për qëllim të përfitimit nga kjo, e në këtë drejtim Gjykata kishte parasyshë edhe 

intenzitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur – rrezikimin  të shëndetit dhe jetës së njerzëve 

veçanarishtë pjesën më vitale të popullatës, rinin, gjykata është e bindur se me një dënim të tillë të 

shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës penale dhe se me këtë do të arrihet qëllimi dhe 

efekti dënimit. 

    Sipa nenit 83  të KP, e terë koha e kaluar në paraburgim arrest shtëpiak apo çdo heqje tjeter e 

lirisë duhet të merret parasysh në llogaritjen e dënimit përfundimtar. 

     I akuzuari L. V. është paraburgos më datën 27.05.2015, kur më daten 17.012.2015 i është 

ndërprerë masa e paraburgimit dhe e njejta është zëvendësuar me masën e arrestit shtëpiak, dhe 

duke vendosur sipas ankesë së prokurorit dhe Gykatës së Apelit në Prishtinë të njëjti më daten 

31.12.2015, i është caktuar paraburgimi, i cili ka qenë deri më daten 15.03.2016, kur edhe i është 

nderprer masa e paraburgimit.  Nneni 367 par1 p.1.2 të KPP. ku edhe i është shqiptuar dënimi me burg 

prej 3 (tre)viteve e 6 (gjashtë) muaj. 

 Konfiskim 

Sasia narkotikut-heroinë, prej 12,62 gram (dymbdhjetgrame gjashtëdhjetetre miligram) është 

konfiskuar në përputhje me nenin 273 par.5 të KP. 

III.Prokurori i shtetit ka ngrit aktakuzë edhe kundër të akuzuarit B. K. për shkak të veprës penale 

lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge nga neni 277 

par.1 të KP, mirëpo gjatë analizimit të dispozitivit si nen III/ të aktakuzës dhe në të gjitha fazat duke 

filluar nga shqyrtimi fillestar e gjërë në fjalën e fundit të shqyrtmit kryesor deklaroj se qëndron në tersi 

pranë aktakuzës edhe për të akuzuarin B. K., mirëpo ky trup gjykues analizoj detalisht të gjitha shkresat 

e lëndes, provat që ka ofruar prokurori i shtetit, dhe në fund nuk gjeti se i akuzuari B. ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar, nga se paragrafi 1 i nenit  277  *kushdo që administron me narkotik, 

me substancë psikotrope apo analioge për shkak të detyrës që ka , lehtëson sigurimin ose përdorimin 

e tyre në kundërshtim me ligjin, dënohet..........* 

 Ndersa paragrafi 2 i këtij neni * drejtuesi apo pronari i lokalit apo i hapësirës tjeter të mbyllur që 

përdoret nga publiku , i cili lejon apo toleron përdorimin e narkotikve , substancave psikotrope ose 

substancave analoge, dënohet........*. 

     Kryesi i kësaj forme të vepres penale ËSHTË VETËM PËRSONI i cili administron me narkotik, 

substancë psikotrope apo analoge të rrezikshme, psh. farmacisti i barnatores, personi në institucionet 

ose organizatat të cilat mirren me kultivimin, prodhimin,përpunimin ose trafikimin e ligjshëm të 

drogave et. (shih për këtë komentarin e KP pika 5 në kuader të nenit 277 të KP, faqe 764) 

        Prokurori i shtetit në asnjë fazë nuk ofroj provën që i akuzuari B. K. të këtë cilesin e personit sipas 

nenit  dhe paragrafëve  të lartëcekur,  i akuzuari ishte vetëm një punëtor apo teknik i gjeodezisë e që 

nuk i është besuar puna e një drejtuesi apo pronari i një lokalit apo hapësire të mbyllur që përdoret 

nga publiku .... për këtë  Gjykata ndaj të akuzuarit B. K., mori aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 

par.1 p.1.3 të KP, nga se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 
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       Vendimi mbi konfiskimin u muar në kuptim të nenit 273 par.5 dhe neni 69 të KP.  

Vendimi mbi paushallin gjyqësore për të akuzuarin L. V. u muar në kuptim të nenit 450 par.2 p.6 të 

KPP-së. 

          Për të akuzuarin B. K. në kuptim të nenit 452 të KPP, bien në mjetet buxhetore të kësaj gjykate. 
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