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Numri i lëndës: 2018:068114 

Datë: 02.07.2020 

Numri i dokumentit:     01001473 

 

 

PKR.nr.23/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti për Krime të Rënda, duke 

vendosur me kryetarin e trupit gjykues Naser Maliqi, dhe anëtaret e trupit gjykues Veli Kryeziu 

e Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Fikrete Destani, në çështjen penale ndaj të 

pandehurit Sh.Z, nga Gjilani rr. “...” nr. ..., për shkak të veprës penale, blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga 

neni 273 paragrafi 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan 

Departamenti për Krime të Rënda,  PP.I.nr.251/2018, e datës 28.12.2018, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor,  me datën 26.06..2019 shpalli ndërsa me date 01.07.2020 përpiloi këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I akuzuari Sh.Z, nga babai R... dhe nëna H..., e lindur R..., i lindur më 21.11.1984 në fshatin ..., 

K.Gjilanit, me banim në rrugën “....” nr...., nr. personal ...., ka të kryer shkollën fillore, i 

martuar, baba i 2 fëmijëve, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

-  Në bazë të nenit 364, paragrafi 1, pika 1.3, 454 paragrafi 1 dhe neni  të KPPK-së. 

 

LIROHET NGA AKUZA 
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Për shkak se nuk është vërtetuar  se më datë 24.11.2018, rreth orës 20:15 minuta, në rrugën 

“...” në Gjilan, i pandehuri pa autorizim blen ose posedon me qellim të shitjes apo shpërndarjes 

substanca apo preparate të cilat me ligj janë shpallur si narkotik, substanca psikotrope apo 

analoge, në atë mënyrë që, derisa policia kanë qene në detyrë kanë vërejtur se në oborrin e 

shtëpisë së të pandehurit gjendet një veturë e bardhë me targa VR, nga e cila me shpejtësi ka 

dal një person dhe është futur në veturë dhe ka ikur përkundër përpjekjeve të policisë që ta 

ndalin (ku dyshohej se ky person ishte  M.A për të cilin Prokuroria ka propozuar dhe Gjykata 

ka lëshuar letër reshtim), dhe pastaj policia gjatë kontrollit  në vendin-Bodrumin- e shtëpisë të 

pandehurit kanë gjetur një qante me narkotikë, në të cilat ishin pesë (5) paketime narkotikë të 

mbështjella me shirit ngjitës, të cilat janë sekuestruar në vendin e ngjarjes nga forenzika e 

Policisë së Rajonit të Gjilanit, e që ka rezultuar se narkotiku të jetë në peshë 4.997.74gr  e llojit 

heroinë(katër mijë e nëntëqind e shtat e shtatëdhjetë e katër gram), e që rrethanat e rastit si nga 

lloji, sasia dhe paketimi i narkotikut, e njëjta është e destinuar për shtije apo shpërndarje.     

 

-Me çka kishte për të  kryer veprën penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të 

paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga neni 273 

paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Konfiskohet Sasia e narkotikut e llojit “Heroin” në peshë prej 4.997.74gr (katër mijë e 

nëntëqind e shtat e shtatëdhjetë e katër gram), e cila do të asgjësohet pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.   

 

Të pandehurit i kthehet telefoni i markës SAMSUNG pas plotfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi.                  .   

 

Shpenzimet lidhur me këtë të akuzuar mbesin në barrë të mjeteve buxhetore te KGJK-së. 

    

                   A R S Y E T I M 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, më 28.12.2008 ka ngritur 

aktakuzën PP.I.nr.251/2018 ndaj të akuzuarit Sh.Z nga Gjilani rr. “...” nr. ...,  për shkak të 

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

substancave psikotropike ose analoge nga neni 273 paragrafi 1 të KPRK-së, duke propozuar që 
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i pandehuri të shpallet fajtor dhe të ndëshkohet me dënim meritor sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

I akuzuari Sh.Z ne asnjë faze te procedurës nuk e ka pranuar veprën penale e cila i vihet ne 

barre. 

 

Procedura e provave: 

 

Deshmitari A.S-zyrtar policor, ka mbetur ne tersi pranë deklaratës se dhene ne 

shqyrtimin e kaluar gjyqësor, ne te cilen kishte deklaruar, se  si shef i njësitit ë Stacionin 

Policor në Prishtinë-DHTNJ, se ditën kritike ka qenë ditë vikendi, edhe pse ka qenë në shtëpi 

përmes hierarkisë në Polici është   informuar se në Gjilan në rrugën “...” se një person nga 

shteti i Serbisë- Bujanavci me automjet me targa të Vrajës do të bënë shkëmbimin e një sasie të 

llojit të heroinës. Ata si njësit kanë ardhur në Gjilan në orët e vona, pasi që është  bërë natë 

kanë kërkuar atë lagje, ku me të ka qenë kolegu F.A dhe 3 njësi tjera nga 2 veta  për me gjet 

lokacionin e saktë se ku gjindtë ky lokacion, sepse ata ishin nga Prishtina. Ai me kolegun F... 

kanë kaluar rreth orës 20:00 ka rr.“....” një rrugë dytësore e pashtruar dhe duke kaluar në një 

shtëpi kanë vërejtur një veturë me targa të Vrajës, ku ka qenë para shtëpisë por shtëpia nuk ka 

pasur rrethoje.   Vetura është përshtatë me informacionet që kishin dhe tregon se janë ndalur 

afër veturës dhe aty kanë vërejtur 2 persona, ku njëri nga ta, si i ka parë ka vrapu dhe ka hyrë 

në veturën e Vrajës, dhe për shkak errësirës nuk e kanë njohur personin që ka ikur. Ai deklaron 

se kanë qen me veturë civile dhe që kanë dal me vrap ai dhe F..., kanë bërtitur se “jemi policia 

ndal, jemi prej policisë”, por ai nuk është ndalur ka ik.  

 

Ndërsa personi tjetër tani i akuzuari ka qene duke shkuar mbrapa shtëpisë, i ka dhënë 

komandë që të ndalë, dhe ai e ka zbatuar atë. Ai deklaron se kolegun e tije nuk e kishte 

pasur afër, pasi qe kolegu i tij ishte munduar ta ndalte personin tjetër në makinë, që i njëjti i 

kishte thënë se kishte hyrë ne veturën e personit që kishte ikur nga dera tjetër e veturës. Kishte 

tentuar ta bindë që ta ndalë por i njëjti nuk është ndalur dhe kolegu i tije nga lëvizjet e 

makinës është detyruar te gjuhet nga vetura. Ai thekson se Sh.Z i kishte treguar se është 

pronar i shtëpisë, dhe i tregon se personi tjetër ishte M.A, ku e kishte lënë një çantë dhe i 

kishte thënë se do vij ma vonë që ta merr, dhe iu kishte treguar se çanta ishte në podrumin  

shtëpisë së tij dhe së bashku kanë shkuare në podrum me të akuzuarin ku i njëjti iu ka 

treguar se ku është çanta, e   kishin hapur ato dhe kanë vërejtur se mundë të jenë substanca 
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narkotike të llojit heroinë. Të arratisurin nuk kanë mundë ta ndalin, dhe gjatë kontrollit nuk 

kanë gjetur ndonjë gjë tjetër të dyshimtë. 

 

 Dëshmitari deklaron se çmimi i heroinës në Kosovë sillet 15 deri 20.000 mijë euro, dhe ai 

shpreh mendimin se qëllimi ka qenë për ti dërguar në Serbi për shitje, informata tjera nuk ka. 

Ai deklaron se sasinë e narkotikut që e kanë gjetur e kanë dërguar për ekspertizë, nëse ka 

gjurmë të gishtërinjve, për ADN sepse mund të gjendet edhe fije floku dhe për të bërë matjen e 

sasisë dhe të llojit a është heroin apo lloj tjetër. Dy ekspertizat janë kthyer të gjurmëve të ADN-

së ndërsa se çfarë lloji është droga ende nuk e kemi marr ekspertizën dhe se nga ekspertiza 

del se është hasë një gjurmë e gishtërinjve por nuk mundë të konkludon se i takon të 

akuzuarit. Ai deklaron nuk ka pas informacion se Sh.Z do ta transportonte drogën e as nuk 

kanë pas informacion dhe as që e ka njohur të njëjtin deri në momentin e arrestimit, dhe se 

dyshojnë te personi tjetër qe ka ik ndërsa rolin e Shemsedinit nuk ka  mundë ta dijë. Dëshmitari 

thekson se M.A e ka thirrur Sh.Z dhe ai i ka pyet  policët a me hapë telefonin dhe këta i kanë 

thënë që po, dhe i kanë  thënë të mos tregojë se është nën mbikëqyrje të policisë dhe ta lëshojë 

në interfon, A... nuk është i sigurte por thekson se ndoshta kolegu i ti e kishte incizuar bisedën 

me telefon të vetin, dhe gjatë bisedës në telefon  M.. i kishte thënë Sh... “Hej hiqe atë çantë, 

shtinë në dhe mos fol kurrgjë”.                         . 

Dëshmitari deklaron se gjatë intervistimit në polici Sh... na ka treguar, se kur ne kemi kaluar 

herën e parë ata kanë dyshuar, se mundet me kanë policia dhe M... ka thënë duhet me ikë –

Policia.          . 

 Në deklaratën e tij dëshmitari cek, që nuk kanë pasuar as një informacion që Sh... të ketë 

marrëveshje me M... për drogë apo ndonjë raste tjetër të këtillë.   

Ne seancën e fundit te shqyrtimit gjyqësor, dëshmitari ka pohuar se ne momentin qe e kan 

parae tani te akuzuarin duke shkuar pas shtëpie, mirpo i njëjti nuk ka pas asgjë ne dore, ia ka 

lëshuar baterinë sepse ka qen errsire, eshte bindur urdhrave te policisë  dhe eshte ndale.     

 

Leximi i shkresave 

 

- Raporti njoftues i dt. 24.05.2018 – në të cilin përshkruhet mënyrën se si Sektori Qendror për 

Hetimet me Narkotikë, pranë Drejtorisë për Hetimin e Narkotikeve kanë marr informacionet si 

kanë arritur deri ne vendin e ngjarjes, se si kanë vërejt të dyshuarit, veturën me Targa VR- 

ngjyrë të bardh, personat që kanë qen në vendin e ngjarjes, mënyrën e kontrollimit të shtëpisë.    

- Urdhri PPN.I.nr.251/2018 për aprovim retroaktiv të bastisjes, sipas të cilës gjykata ka 
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lejua aprovimin retroaktiv të bastisjes së shtëpisë së Sh.Z dhe lokaleve përcjellëse. 

 

- Vërtetimi mbi bastisjen e shtëpisë - në të cilën përshkruhen sendet të cilat janë  konfiskuar 

gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit dhe atë një qante e zezë me qese me 5(pesë) paketime 

me substancë të dyshuar të llojit heroinë në podrumin e shtëpisë dhe një telefon mobil i markës 

SAMSUNG.  

 

- Vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve të dyshuara- me të cilën vërtetohet se zyrtari policor 

ka sekuestruar përkohësisht nga qytetari- i dyshuari gjësendet e gjetura gjatë bastisjes të cilat 

shërbejnë si provë në procedurë penale. 

 

- Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i dt. 24.11.2018- se ku kishte ndodhur ngjarja çfarë 

kanë parë, orën, rrugë, personat pjesëmarrës, veprimet të cilat kanë ndërmarr.            . 

 

- Foto Albumi – Foto dokumentacioni i dt. 24.11.2018 , në të cilën janë foto të bëra në 

vendin e ngjarjes, ku janë të paraqitura pamjet e përgjithshme të shtëpisë së Sh.Zt, të bodrumit, 

qeset plastike ku është gjetë substanca e dyshuar, pamjet gjatë peshimit te substancës së gjetur. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit: 

 

I pandehuri Sh.Z ka deklaruar, se mbetet ne tersi pranë  deklaratës se dhene ne 

shqyrtimin e kaluar gjyqësor, ne te cilin kishte thene: se natën kritike ai ka qenë në shtëpinë 

e tije në Gjilan, rr “...” nr. ... dhe aty diku ka mbrëmja nuk i kujtohet saktë ora sa ka qenë në 

shtëpinë e tij, në oborr ka ardhur M.A nga  f.sh. ... komuna e Preshevës, dhe se ai ka qenë me 

veturë por nuk i kujtohet marka e veturës por e di se ishte  ngjyrë e bardhë. I njëjti e kishte thirr 

dhe ai dal prej shtëpisë, është takuar me M.... dhe vetëm janë përshëndetur ku M... e kishte pyet 

nëse mundë ta lë çantën  te ai sepse pak më vonë do të vij e ta marrë, dhe ky i kishte thënë që 

po mundë ta lë  sepse me të njiheni dhe janë miqasi  që  20 vite, vëllai i tij e ka gruan prej 

kojshive – kusherive të M... . Sh... deklaron se i ka thënë ta lë në podrum qaty. M.... ka hyrë 

vetë dhe e ka lanë çantën në podrume  dhe duke dalë ai prej podrumit   kanë arrit  policia  dhe  

si i  ka parë Policin, ka shku me shpejtësi në veturën e tij dhe ka ik  prej vendit të ngjarjes, ai 

thekson se edhe policia ju kanë gjuajt  përmbi kerr sepse nuk kanë mundur me ja qel dyert e 

veturës. 
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Çanta ka qenë e zezë sa ju kujtohet, por nuk i  kujtohet  sigurt sepse ka qenë terr. Sh... deklaron 

që nuk e ka pyet M... se çka ka brenda në çantë, sepse nuk i ka shkuar asnjëherë mendja se 

mundet me pas diçka të palejueshme aty. 

 M... nuk ka ardh shumë shpesh por që jemi njoft mirë sepse kemi shkuar tek njëri tjetri me 

familje. Kjo është  hera e parë që M... e ka lanë  çantë në shtëpinë tije dhe nëse do ta kishte 

ditur që ai mirët me kësi  gjëra as në oborr se kisha lënë me hy.  

 

Kur ka ik M... nga Policia edhe ai ka pasur mundësi me ik  me të por unë nuk kam ik sepse ai 

nuk ka pas dijeni se çka  mund të ketë në atë çantë. Ai më nuk ka pas kontakt me M... prej 

atëherë.  

Tani  me më ndodhë edhe një herë, që mi thanë dikush me lanë najë çantë ,  do ta  kontrolloj 

çantën mirë se çka ka në të. 

 

M... nuk  i ka dërgu askënd  për me i  kërkua  falje, ai edhe gruan e vet e ka përzënë e po më 

kërkon falje mua kishte deklaruar Shemsedini  . 

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

 

Prokurori i shtetit  në fjalën përfundimtare ka deklaruar, se mbetet ne tersi pranë fjalës 

perfundimtare  si ne shqyrtimin e kaluar, ne te cilen ka pohuar, se fillimisht   e përmirësoj 

aktakuzën sa i përket sasisë së narkotikut, e që sipas ekspertizës  ka dal të jetë  4.997.74 gr, dhe 

që mbete   pranë aktakuzës  me përmirësimin e bërë ngase gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar pa mëdyshje se i akuzuari  ka kryer veprën penalë që ia vë në barrë akti akuzës  edhe 

atë nga dëshmia e dëshmitarit si, dhe provat e tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor  

si raporti njoftues, urdhri për kontroll retroaktiv vërtetimi mbi bastisjen e shtëpisë, vërtetimi 

mbi sekuestrimin e sendeve, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes , fotoalbumi  si dhe shkresat 

e tjera që gjenden në këtë  lëndë.  

Andaj i propozon që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas KPRK. Po ashtu kësaj gjykate i 

propozon që  gjatë matjes të dënimit  ti ketë parasysh  rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

posaçërisht rënduese, ti merr për bazë  sasinë dhe llojin e narkotikut   si dhe dukuria e shitjes 

dhe blerjes ku në rajonin tonë  ka marrë  përmasa shqetësuese. Ndërsa  si rrethanat lehtësuese   

të mirët që ka pas sjellje korrekte në gjykatë.  
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Avokatja Adelina Sherifi deklaroi se fjalën përfundimtare, ka mbetur ne tersi pranë 

fjalës perfundimtare  si ne shqyrtimin e kaluar gjyqësor, te cilen e kishte dorzuar me 

shkrim, ku kishte pohuar  se nuk ka ekzistuar iniciativa dhe as një veprim i vetëm nga ana e 

të mbrojturit të sajë për të kryer këtë  vepër penale e cila i vihet në barrë, që me as një provë 

bindëse nuk është vërtetuar se i njëjti ta ketë kryer verën penale. Nuk është vërtetuar se i 

mbrojturi i saj me veprimet e tije të ketë përdorur narkotik e aq më pakë të shpërndaj apo 

posedoj diçka të tillë dhe se kjo aktakuzë është ndërtuar mbi supozimet dhe pa as një provë, 

andaj i propozon trupit gjykues që në mungesë të provave, të mbrojturin tim Sh.Z ta liroj nga 

kjo vepër penale ngase në asnjë rrethanë nuk është vërtetuar fajësia e tij.  

 

I akuzuari Sh.Z në fjalën përfundimtare deklaron, se pajtohet në tërësi me fjalën 

përfundimtare të avokates pa ndryshim dhe plotësim , dhe kërkon që të lirohet nga përgjegjësia 

sepse këtë vepër penale nuk e ka kryer. 

 

Gjykata pasi i analizojë provat e administruara dhe mbrojtjen e të akuzuarit konstatoi se 

nuk është kontestuese fakti se natën kritike me datë 24.11.2018, rreth orës 20:15 minuta, në 

rrugën “...” në Gjilan, në shtëpinë e të pandehurit Sh.Z, në podrumin e shtëpisë, nga Policia e 

Kosovës është gjet lëndë narkotike e llojit heroinë në sasi prej 4.997.74gr  (katër mijë e 

nëntëqind e shtat e shtatëdhjetë e katër gram), sepse këtë nuk e mohon as i akuzuari, pastaj këtë 

e konfirmon edhe dëshmitari A.S  pjesëtarë i Policisë së Kosovës, vërtetimi mbi bastisjen e 

shtëpisë, vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve të dyshuara, në bazë të së cilës është sekuestruar 

lënda narkotike dhe ekspertiza e kryer nga Agjencia e Kosovës për Forenzik sipas të cilës kemi 

të bëjmë me  lëndë narkotike “Heroin” pesha neto e përgjithshme 4.997.74gr. 

 

Gjykata nuk ka arritur ta vërtetoj faktin se i akuzuari e ka ditë apo jo se në çantën të cilën e ka 

sjell tani i arratisuri M.A ka lëndë narkotike. Një gjë të tillë e mohon kategorikisht i Akuzuari 

duke pohuar se me M.A kanë lidhje miqësie( Vëllai i të akuzuarit e ka bashkëshorten nga 

familja e M...) dhe se me të janë njohur që një kohë të gjatë. I akuzuari gjithashtu ka pohuar se 

nuk ka pas njohuri se M... mirrët me kësi punë dhe se po ta kishte ditur s’do ta kishte lënë të hy 

as në oborr të shtëpisë, e jo më në shtëpi.  

 

Nga ana tjetër A.S ka pohuar se në oborrin e shtëpisë e cila ka qenë  e pa rrethuar , e kanë 

vërejte veturën me të cilën ka qenë M... dhe posa janë futë në oborr e kanë njoftuar se janë 

policia, mirëpo i njëjti me shpejtësi të madhe është futur në makinën e tije dhe ka ikur, me 
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gjithë përpjekjen e policisë që ta ndalë. I njëjti dëshmitar pohon se tani i akuzuari Sh.Z ka qenë 

në oborr duke shkuar për mbrapa shtëpisë së tij dhe posa i kanë dhënë urdhër që të ndalët, i 

njëjti është ndalur menjëherë, u ka treguar se M.A e ka lënë një qante në podrumin e  shtëpisë 

së tij, dhe së bashku me policët kanë shkuar në podrum e kanë hapë çantën dhe kanë parë 5 

qese të plastikës me lëndë të dyshuar.  

 

Gjykata është e bindur, se po qese tani i akuzuari Sh.Z do ta kishte ditur se në çantën që e ka 

lënë M.A ka diçka të ndaluar, edhe ky i akuzuar së paku do të tentonte që të ik nga vendi i 

ngjarjes, sikurse ka bërë M..., por ky, jo qe nuk ka tentuar të ik por ka qenë bashkëpunues me 

Policin. 

Nga ana tjetër dëshmitari A.S, Gjithashtu ka potencuar se janë bërë  dy ekspertiza, të gjurmëve 

të ADN-së, në ekspertizë është hasë një gjurmë e gishtërinjve, por nuk mund të konkludohet se 

i takon të akuzuarit. 

 

 

Gjykata e Apelit te Kosoves, me rastin e kthyerjes ne rigjykim te kesje lende, ne faqen e trete te 

vendimit te saje, psusi i dyte thuhet: Sipas vlersimit te gjykatës se Apelit, ky perfudnim i 

gjykatës se shkalles se pare, eshte tërësisht i gabuar, sepse nuk egziston asnji lidhje familjare 

ne vije te drejte te qfardo shkalle ose vije ansore deri ne shkallen e katërt, i akuzuari nuk eshte 

edhe as ne   lidhje krushqie me M.A. 

 

I akuzuari ka deklaruar  se me M.A kanë lidhje miqësie( Vëllai i të akuzuarit e ka 

bashkëshorten nga familja e M...) dhe se me të janë njohur që një kohë të gjatë.  

Gjykata e shkalles se pare ne asnji rast, nuk ka konstatuar se tani i akuzuari ka ndonjë afërsi 

familjare  ne vi  te drejte apo te terthort deri ne shkalle te katërt, por vetem e ka shpjeguar se 

eshte njohur me M.An tani i akuzuari,  duke u arsyetuar se vllau i tij e ka bashkëshorten nga 

familja e M.A, per te cilen mund te thuhet se eshte nje lidhje pak me e largët miqsie. 

Me dikend munde te mos kesh lidhje miqsore apo familjare, por munde te kesh edhe lidhje 

shoqrore, e ne baze te adeteve-zakoneve te vendit, do te ishte e pa hishme, qe dikush qe njifet 

me dikend, e ka nji besim, se per ndrsyhe nuk do te shoqërohej, munde ta len nje valigje te nji 

shoke, e ky i fundit ta kontrolloi valigjen-qanten e shokut se cka gjendet brenda qantes.  

Munde te ndodhe qe duke vozitur me veture, ta takosh nji shok apo nji mik duke pritur ne 

rruge, e ndal veturën e merre mikun apo shokun, i cili e ka nji qant me vehte dhe nuk eshte 

ndegjuar deri tani, se dikush e ka kontrollu qanten e shokut apo mikut se cka ka ne te, sepse 
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shprehet nji mosbesim ndaj shokut mikut dhe me kete rast miqsia apo shoqria seriozisht do te 

vihej ne pyetje. 

 

Ne po te njëjtin pasus ne vendimin e gjykatës se Apelit thuhet: I akuzuari Sh.Z , menjëherë 

eshte nisur ne drejtim mbrapa shtepiese se tij e me qellim te fshehjes se narkotikut, e gjithë kjo 

ka ndodhur ne orët e vona te natës kur ka qen errsire. 

Sipas gjykatës se shkalles se pare, nuk qëndron fakti se Sh.Z ka qene duke shkuar mrapa 

shtëpisë per ta fshehur narkotikun, sepse ne asnjë rast, me  asnjë prove nuk   vërtetohet nji gje  

e tille. I vetmi dëshmitar qe eshte dëgjuar A.S, përndryshe zyrtar policor, ka deklaruar ne 

seancën e fundit, se kur e kan vrejtur tani te akuzuarin duke shkuar nga mbrapa shtëpisë, i njëjti 

nuk ka pasur asgjë ne dore, qysh do ta fshehte narkotikun, kur i njëjti nuk e ka pas fare ne dore. 

Po ta kishte ne dore qanten e cila ka pas narkotik, ne te do te gjindeshin shenjat e gishtrinjve, 

sepse  eshte bere nji ekspertize dhe nuk jan gjet shenjat e gishtrinjve te tani te akuzuarit, por 

disa shenja te tjera qe nuk kan mundur te vërtetohet se te kujt jann, kete ne menyre decidive e 

ka deklaruar dëshmitari A.S . 

Për këto arsye gjykata është e bindur se nuk ka prova të mjaftueshme se i akuzuari Sh.Z t’a 

ketë kryer këtë vepër penale.  

 

Gjykata ka konfiskuar sasia e narkotikut e llojit “Heroin” në peshë prej 4.997.74gr (katër 

mijë e nëntëqind e shtat e shtatëdhjetë e katër gram), e cila do të asgjësohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

Shpenzimet e procedurës kanë mbetur në barrë të mjeteve buxhetore të KGJK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË RËNDA 

Më dt. 01.07.2020 

Sek. Jurdike,                              Kryetari i trupit gjykues, 

Fikrete Destani                                                            Naser Maliqi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura mund të ushtrojnë ankesë 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes në Gjykatën e Apelit të Kosovës ne Prishtinë, e 

nëpërmes kësaj Gjykate. 
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