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PKR.nr.48/2021 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të 
Rënda, me kryetarin e trupit gjykues Naser Maliqi, dhe antarve te trupit 
gjykues Sahit Boroci dhe Veli Kryeziu, me sekretaren juridike Fikrete 
Destani, në çështjen penale kundër të pandehurit B. S. nga Gjilani rr. 
“.............” nr. 102, të cilin e mbron sipas detyres zyrtare Av. Dr. Specialist 
për lëndë penale Shemsedin Pira nga Gjilani,  për shkak të veprave penale   
:blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikve, 
substancave psikotrope nga neni 267 paragrafi 1 te KPRK-se dhe veprën 
penale sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 par. 4 e lidhur me 
paragrafin 2 te KPRK-se , duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda, me numër 
PP.I.nr.02/2021 , të datës 01.03.2021, pas mbajtjes së seances per shqyrtim 
kryesor me datë 03.08.2021, shpalli publikisht dhe  me date 27.08.2021 
perpiloi: 
 
A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri  B.S., nga babai Nexhmedin dhe nëna ......, e lindur ...., i 
lindur më ......  në   Gjilan, rr. “.....” nr. 102,   ka të kryer shkollën e fillore, i 
punsuar si hidroinstalues, i pa martuar, i gjendjes së varfër ekonomike, 
shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
 
ËSHTË FAJTOR 
      I. 
Me datë 03. Janar 2021, rreth orës 18;00h në rrugën “Idriz Seferi” në 
Gjilan, ka poseduar me qëllim të shpërndarjes dhe shitjes se substancave  
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narkotike të cilat me ligj jan të shpallura si substanca të rrezikshme, në atë 
mënyrë që Policia pas nji pune operative kan ardhur deri te  informatat se  
natën kritike në rrugen e lartepermendur është duke u berë shitblerja  e 
substancave narkotike, kan ndaluar veturën  e lloit tipi “Renault Clio”, 
me targa të regjistrimit 05-532 EO, ku ishin dy të pandehurit B. S. dhe L. 
K., ku i pandehuri B. tenton ta gelltisë narkotikun, por ndërhyn zyrtari 
policor Z. F. dhe ia nxjerre nga goja  dhe i pandehuri L. tenton të ikë por 
edhe ky arrestohet, gjate intervenimit policia  në trup të të akuzuarit B. i 
gjen 0.7 gr. Substance narkotike te llojit  “Kokaine” dhe 2.7 gr. te llojit 
“Marihuane” ndersa pas zbatimit te urdherkontrollit ne shtepine e te 
pandehurit B.  i gjen edhe nji peshore digjitale. 
 
- Me këtë ka  kryer veprën penale,  blerja, posedimi, shperndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikve, substancave psikotropike nga neni 267 
paragrafi 1 te KPRK-ës.   
      II. 
Në kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin I.  i pandehuri ka 
sulmuar zyrtaret policor në kryerjen e detyrës zyrtare në atë menyrë që, 
deri sa zyrtari policor Z. F. ka ndërhyrë t’ia nxjerrë sasinë e narkotikut 
nga goja, i pandehuri B. i’a kafshon dorën zyrtarit policor të 
lartëpermendur dhe i shkakton lëndime trupore, për shkak të lendimeve  
zyrtari policor kërkon ndihmë mjeksore në Spitalin Regjional-emergjenca 
ne Gjilan. 
 
-Me këtë ka kryer veprën penale sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 
par. 4 dhe 2 te KPRK-se. 
 
KONSTATON 
 
Te akuzuarin B. S.; 
-Per veprën penale nën dispozitivin I. te aktakuzës blerja, posedimi, 
shperndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikve, substancave 
psikotropike nga neni 267 paragrafi 1 te KPRK-ës. I cakton denim me 
gjobë ne lartsi prej 500,00 (peseqind) euro dhe denim me burg ne 
kohëzgjatje prej 1 (nji) vite.  
-Per vepren penale nen dispozitivin II. të aktakuzës,  sulm ndaj personit 

zyrtar nga neni 402 par. 4 dhe 2  te KPRK-ës. i cakton     denim me burg 
ne kohezgjatje prej 3 (tre) muaj.  
-Andaj, në bazë të nenit 4,38,39,40, 42,43,69, 70,71,72, të KPK-ës dhe 365 
dhe 450 të KPPRK-së: 
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E GJYKON 
 
Me  dënim  me gjobe në lartsi prej 500,00 (peseqind) euro dhe me 
denim unik me burg në kohëzgjatje prej 1 (nji) vit e 2 (dy) muaj, ne te 
cilin denim do ti llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim prej dates 
03.01.2021 deri me 26.02.2021 dhe arresti shtepiak prej dates 26.02.2021 e 
deri me 26.04.2021, të cilat denime do të egzekutohen pas kalimit të afatit 
prej 15 ditesh nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi. 
    
Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor, kësaj gjykate t’i 
paguajë shumën prej nga  40,00 (katerdhjetë) euro dhe për viktimat e 
krimit shumën prej 50,00 (pesedhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 
ditëve nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi .   
 
Konfiskohen 3x50 euro, 4x20 euro, 6x10 euro, 16x5 euro, 9x2 euro, 11x1 
euro dhe 6x50 cent, nji vage matse, kater fisheke me gaz dhe nji fisheke 
cal.7.65 mprocesverbal narkotiku në sasi prej 0.7 gr.e llojit “Kokaine” dhe 
sasia prej 2.7 gr. e llojit “Marihuane”, e cila sasi pas plotfuqishmëris së 
ketij aktgjykimi do të asgjësohet, nga njisiti I veqant I Policisë së Kosovës, 
ndeersa parate e konfiskuara do te derdhen ne Bugjetin e Republikes se 
Kosoves 
Veqohet procedura penale ndaj të akuzuarit  L. K., për shkak të verpres 
penale nën dispozitivin II. të aktakuzës, mbajtja në pronsi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 te3 KPRK-se. 
 
A R S Y E T I M 
 
Prokuroria Thememlore ne Gjilan, Departamenti per Krime të rënda, me 
dt. 01.03.2021,  ka ngritur aktakuzën PP.I. nr. 02/21, ndaj të  akuzuarve  B. 
S. për shkak të dy veprave penale  blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikve, substancave psikotrope dhe analoge 
nga neni 169 par.1  dhe veprën penale sulm ndaj personit zyrtar nga neni 
402 par. 4 dhe 2 te KPRK-se, dhe L. K. per shkak te vepres penale  mbajtja 
në pronsi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 
paragrafi 1 te KPRK-së, ka kërkuar që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqsor 
të njejtit të shpallen fajtor sipas ligjit. 
Gjykata me propozim të Prokurorit të shtetit ka bërë veqimin e 
procedurës penale ndaj të akuzuarit  L. K., për shkak të verpres penale 
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nën dispozitivin III. të aktakuzës, mbajtja në pronsi, kontroll ose posedim 
të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 te3 KPRK-se. 
I akuzuari B. S.  në fillim të shqyrtimit gjyqsor e ka pranuar fajsine për 
veprën penale nën dispozitivin II. sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 
par. 4 dhe 2 te KPRK-së, ndërsa gjykata e ka aprovuar kete pranim të 
fajsisë, për shkak se është bërë në mënyrë vullnetare, pas konsulltimit të 
mjaftueshem me avokatin mbrojtes dhe është në përputhje me provat që 
gjenden në shkresat e lëndës: raporti i shpejtë datë 03.01.2021 dhe 
ekspertiza mjeksore  e datës 27.01.2021. 
Për këtë vepër penale të pandehurit i eshte caktuar denim me burg ne 
kohëzgjatje prej 3 muaj. 
Ndërsa veprën penale nen dispozitivin I. te aktakuzes blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikve, substancave 
psikotropike nga neni 267 paragrafi 1 te KPRK-ës nuk e ka pranuar 
fajsinë, duke theksuar se këtë sasi narkotiku e ka pas për  konsum 
personal.   
 
Deshmitari A. B.-zyrtar policor , deklaron: mbikqyrsi Z. F. e ka pasur 
informatën, që personi i dyshaur  është në posedim të narkotikevë B. S., 
me nje veturë “Reno” afër spitalit Regjional në Gjilan. Kan dalur së 
bashku me Z., gjithashtu zyrtar policor dhe me dy koleg të tjetër,  e kan 
takuar B. e pastaj e kan  ndalur   dhe një person tjetër i quajtur L. K.. Kan 
arritur ta shohim veturën përball ndërtesës së Spiatlit Regjional në Gjilan. 
Kolegu Zejush Ferati dhe një koleg tjetër e kan urdhëruar me ndal 
veturën dhe jan kyqur nga ana e  vozitësit B. S.. Gjatë komunikimit me B. 
S., kolegu Z. F. e ka vërejtur B. se ka dicka në gojë dhe po tenton me 
gëlltit, i cili ka bërë përpjekje për me futur në kontroll, por ai ka rezistuar 
duke  u lakuar prej karrikës së vozitësit karriken e pasme me fytyrë te 
poshtë. Kolegu ka tentuar që t’ia fus gishtat në gojë për ta pënguar 
gëlditjen, gjatë këtij veprimi ai e ka kafshuar në dorë kolegun tim dhe pas 
disa përpjekjeve kan arritur t’ia nxjerrim nga goja, 3-4 doza të llojit të 
narkotikut Kokaina, të paketuara me qese të plastikës dhe një sasi të 
narkotit të llojit Marihuana. Pas këtyre veprimeve Zejushit i është ofruar 
ndihma e parë nga shërbimi mjeksor i Emergjencës dhe i pandehuri 
Labinot Kqiku gjatë  arrestimit ka qen i lënduar.  
Deshmitari Z. F. zyrtar policor ka deklaruar se  për B. S. kan pasur 
informata nga intelegjenca, se i dyshuari bënë shitblerjene  substancave 
narkotike të llojeve të ndryshme. Ditën kritike kan pasur informat 
përsonalisht për B. S. nga nëj person anonim, i cili ka thënë se B. S. do ta 
bjen një sasi të substancëns narkotike për shitje afrë spitalit në lagjen Iliria 
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me veturën e tij, më duket se ka qen vetura “Reno” Kan dalur në vendin e 
ngjarjkes jan pozicionuar, në momentin që ka ardhura vetura Reno, është 
parkuar në Lagjen “Iliria”  ka qenë mbrëmje ora e sakt nuk më kujtohet, 
ka qen pak si terr, ne jemi afruar afer veturës e cila ka qen e ndalur, dy 
polic jemi afruar në anene e djatht, ndërsa ky me nje polic tjetër në enen e 
djatht kah ana e  shoferit. Në momentin që e ka parë ky zotria këtu B. S., 
ëshët kthey mbrapa  dhe ka futur dicka në gojë dhe unë shpejt kam hyrë 
në veturë dhe kam tentuar që ta nxjerr jasht, por nuk kam mundur dhe 
kam dashur nga goja t’ia nxjerr ato që i kishte futur në gojë, mirëpo gjatë 
tentimit i’a kemi nxjerr nji  sasi të kokainës dhe një sasi të marihuanës, 
mirëpi i njejti e ka kafshuar (deshmitarin) në dorën e majte, ku i ka 
shkaktuar lëndime. Ka  kërkuar ndihmë mjeksore dhe të njejtin e kan 
arrestuar dhe shoqëruar në Stacionin policor. Për shkak se ky ka  kërkuar 
ndihmë mjeksore nuk ka  mundur vet që ta intervistoj.  Informatat të cilat 
i kishim nga në personi anonim dulën që ishin të sakta. Sasin e narkotikut 
të cilën ia kan nxjerrur nga goja ka qen e paketuar në qese të najlonit të 
vogla, në dy apo tri qese të najllonit, por nuk e di sakt.  
Sa i përket veprës nga dispozitivi II. i aktakuzës sulm ndaj personit 
zyrtar, i bashkangjitet ndjekjes penale, ndërsa nuk kërkoj kompensim të 
dëmit.  
 
LEXIMIN E SHKRESAVE 
 
-raporti i shpejt  2021 –DHTN-001  i datës 03.01.2021, është përshkrim i 
rastit.  
-raporti i kqyrjes së vendit të ngjarjes, ku pershkruhet puna gjatë bastisjës 
në shtëpinë e B. S..   
- raporti fillestar i incidentit me numër dhe datë të njejtë, ku eshte 
pershkru rasti.  
-vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të datës 03.01.2021,  
sipas te cilit B. S. I jan konfiskuar nji sasi e te hollave si vijon  3x50 euro, 
4x20 euro, 6x10 euro, 16x5 euro, 9x2 euro, 11x1 euro dhe 6x50 cent, nji 
vage matse, kater fisheke me gaz dhe nji fisheke cal.7.65 mm. 
-procesverbal për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm i datës 
03.01.2021,, sikurse vërtetimi mbi sekuestrim. 
- fotogarfit nga vendi i ngjarjës, ku shifet substanca e dyshuar  narkotike , 
paratë e sekuestruara.  
-raporti i ekspertimit i datës 26.02.2021, sipas te cili lenda e dyshuar  ka 
rezultuar se eshte marihuane dhe Kokainaine.  
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të dhënat nga data baza e policisë mbi të kaluarën kriminale të 
pandehurit B. S.. 
 
MBROJTJEN E TË AKUZUARIT 
 
I akuzuari B. S. ka deklaruar se është përdorues i subsatancave narkotike 
Marihuana dhe Kokainë që nga fëmijëria, ku ka  edhe raport mjeksor. 
Është e vërtetë se i është gjetur sasia e narkotikut për të cilën akuzohet, 
ashtu siq  deklaruan dëshmitarët  por atë e  ka  pasur për nevoja të tia 
personale. Lënden narkotike edhe ne qytet kur  ka  dalur e ka  pasur me 
veti. Këtë sasi për të cilën po flasim e  kam  pasur për konsumim personal. 
Atë ditë me veturë eshte nisur te shoku i tij Fatmir Bajraliu, i cili ka qen 
përdorues i narkotikeve, por tash nuk e di. Ky nuk ka  qen prezent kur 
është bërë bastisja në shtëpin tije.  
Në ditën kritrike ky i ka  patur dy lloje të narkotikeve me veti,   me një 
qese, por kur i kam futur në gojë janë qelur. Ato kanë qen të ndara  në dy 
qese, njëra marihuanë dhe tjera kokain.  Marihuana ka qen nji qese të 
veçantë, ndërsa kokaina me një qese të veçantë, pastaj të dyja i ka  futur 
me nje qese të përbashkët. Nuk e di saktësisht se a kanë qen kokaina dhe 
marihuana e  ndarë  në më shumë qese apo jo.  Që të dyja llojet e 
narkotikeve  i përdor  unë dhe atë 5-6 here në ditë i ka përdorur. E ka  
raportin mjeksor që eshte   përdues i rregullt që nga viti 2013. Kur kan 
ardhur policia ka  qen duke vozitur  te mbrapa dhe ata e kan ndalur. Nuk  
i ka  njohur se janë policë, pasi që ishin  me veshje civile dhe me maska  
mbrojtës të Covidit. Kur i ka njohur që janë policë ka  tentuar që ti gëlldis  
substancat narkotike.    Peshorja që është gjetur në shtepine  e tije ka qen e  
shokut te tije tani të ndjer E. M. dhe e kemi përdorur këtë peshore për ta 
ndarë sasine për konsumim personal.  E. ka vdekur para se me ndodh ky 
rast dhe për këtë arsye ka mbet peshorja te unë.  
Ky punion si hidro-instalues dhe merret me shitblerje te veturave. Edhe 
ne ditën kritike i ka  punuar këto punë. Nga shit-blerja e  veturave fiton 
rreth 500-600 € në muaj.  
Ajo sasi e kokainës që i është zënë kushton rreth 40 €, ndërsa e barit 5 €, 2 
gram kokain i kam përdorur për dy ditë.  Nga  parat të cilat i ka  fituar 
nga shit-blerja e veturave e ka  blerë kokainën.  
 
FJALËN PËRFUNDIMATARE  TË PALËVE 
 
PSH Isuf Sadiku deklaroi: mebetem në tërësi pran aktit  akuzues sa i 
përket dispozitivit II. i pandehuri   pranoi fajësin për kryerjen e kesaj 
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vepre penale, e  që ky pranim i fajësisë është në përputhje të plotë me 
provat të cilat i disponojmë dhe i kemi propozuar për këtë rast, derisa sa i 
përket dispozitivit I të aktakuzzës, po ashtu është vëretuar se i pandehuri  
e ka kryer këtë vepër penale,  e  që është vërtetuar nga provat e 
administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, si nga dëgjimi dëshmitarëve, 
po ashtu nga administrimi i provave materiale. Andaj i propozoj gjykatës 
që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj konform dispozitave të KPRK-ës.  
Gjatë matjes së dënimit i propozojmë gjykatës që ti ket parasysh rrethanat 
rënduese dhe ato lehtësiuese. Si rrethanë lehtësuese ta merr për bazë 
pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për shkak të veprën nga 
dsipozitivi II , ndërsa si rrethanë rënduese ta merr për bazë faktin se i 
akuzuari është recidivist i shumë fisht i veprave të ndryshme penale si 
dhe rrezikshmërin e kësaj vepre penale që kohëve të fundit në rajon tonë 
ka marur përmasa të mëdha.  
Mbrojtësi i të akuzuarit B. S., Av.Shemsedin Piura deklaroi: gjatë 
shqyrtimit të sotëm kryesor në lënden penale të akuzuarit B. S.  nga 
Gjilani, për shkak të veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikeve dhe substancave psikotrope, u 
dëgjuan dëshmitarët A. B. dhe Z. F. të cilët dëshmuan mënyrën e 
arrestimit të akuzuarit në ditën kritike dhe gjetjen e  subsatancave 
psikotrope,  në fakt elementi kryesor sa i përket veprës penale të 
dsipozitivit I, nuk u vërtetua se ku ishte destinacioni i shites  të kësaj 
subsatnce, meqë i akuzuari B., me të vertetë në atë kohë ishte konsumues 
i narkotikeve, pra në munges të provave  propozoj që për këtë vepër ta 
liroj nga përgjegejsia prenale. 
Sa i përket veprës penale nga dispozitivi II të aktakuzës lëndore i 
akuzuari e ka pranuar fajësin dhe lidhur me këtë propozoj që të 
vlerësohen rrethanat lehtësuese dhe atë: pranimi i fajësisë, pendimi për 
kryerjen e veprës penale dhe premtimi që në të ardhmen nuk do të bie ne 
kundërshhtim me ligjin. 
I akuzuari B. S. deklaron:  pajtohem në tërsi me fjalën përfunadimtare të 
mbrojtësit tim dhe e lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të 
butë. 
Pas analizimit të provave te administruara dhe mbrojtjës së të akuzuarit 
në shqyrtim gjyqsor, gjykata ka ardhur në përfundim se i akuzuari e ka 
kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 
paautorizuar e narkotikve, substancave psikotrope nga neni 267 paragrafi 
1 te KPRK-ës, për arsye se vet i akuzuari e ka pranuar se nga pjestaret e 
policisë së Kosovës është ndaluar me veturën e tij Reno-Clio në Gjilan në 
rr. Idriz Seferi dhe pas kësajë duke dashur t’a fshehë substancat 
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narkotike, Cokaine 0.7 gr dhe Marihuane 2.7 gr, ka dashur t’a gelltisë këtë 
sasi, duke e futur në gojë, mirpo me intervenimin e njerit nga zyrtareve 
policor Z. F., ky i fundit ka arritur të i’a nxjerrë sasinë e substancave 
narkotike nga goja, me c’rast e kishte kafshuar ne dorë zyrtarin policor.  
Narkotiket kan qen të ndara në kese të najllonit, ndërsa gjatë bastisjes në 
shtepinë e të akuzuarit Bardhyl eshte gjetur nji peshore digjitale. Keto 
fakte jan vërtetuar edhe nga deklaratat  e deshmitarve A. B. dhe Z. F., të 
cilët në menyrë të kjartë kan deklaruar, duke e përshkruar rastin, se si kan 
dal në vendin e ngjarjes pas nji informate që kishin marre se B. S. është 
duke shitur substance narkotike, mënyrën se si jan takuar,  se si i 
akuzuari B. ka tentuar t’i fshehë substancat narkotike, duke i futur në gojë 
për t’i gëlltitur, pastaj gjatë bastisjes në shtepinë e të akuzuarit B. kan 
gjetur nji peshore digjitale, e që këto deklarata përputhen në tërsi edhe me 
deklaraten e të akuzuarit B.. 
Gjendja faktike është vertetuar edhe në bazë të provave materiale; 
vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të datës 03.01.2021, 
procesverbal për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm i datës 
03.01.2021, fotogarfit , raporti i ekspertimit i datës 26.02.2021 sipas te cilit 
substanca e dyshuar ka rezultuar se eshte Marihuanë dhe Kocainë.   
Për këtë arsye gjykata në tërsi u’a ka falur besimin këtyre dëshmitarve. 
Duke qen se bëhet fjalë për dy vepra penale që i akuzuari është shpalle 
fajtor, gjykata fillimisht ka caktuar denimet për secilën vepër penale, -Per 
veprën penale nën dispozitivin I. te aktakuzës blerja, posedimi, 
shperndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikve, substancave 
psikotrope nga neni 267 paragrafi 1 te KPRK-ës. i ka caktuar denim me 
gjobë ne lartsi prej 500,00 (peseqind) euro dhe denim me burg në 
kohëzgjatje prej 1 (nji) vite.  
Per vepren penale nen dispozitivin II. të aktakuzës,  sulm ndaj personit 

zyrtar nga neni 402 par. 4 dhe 2  te KPRK-ës. i cakton      ka 
caktuardenim me burg ne kohezgjatje prej 3 (tre) muaj.  
Pastaj e ka gjykuar me  dënim  me gjobi në lartësi prej 500,00 
(peseqindë) euro dhe me denim unik me burg në kohëzgjatje prej 1 
(nji) vit e 2 (dy) muaj, të cilat denime do të egzekutohen pas kalimit të 
afatit prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, ne te 
cilin denim me burg I eshte llogaritur edhe koha e kaluar ne paraburgim 
dhe arrest shtepiak. 
Gjatë matjes dhe shqiptimit të denimeve, gjykata ka marrë parasysh 
sjelljen e mire në gjykatë të të akuzuarit, pranimin e fajsisë për veprën 
penale nën dispozitivin II. te aktakuzës, ndërsa për veprën penale nën 
dispozitivin I. të aktakuzes ka marre parasysh, se I ka pranuar veprimet 
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inkriminuese, duke theksuar se nuk e ka patur për shitje, sasine e vogel të 
substancave narkotike qe I jan gjetur të akuzuarit B.. 
Për këtë arsye te njejtit I’u ka shqiptuar denim me gjobë dhe me burg si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qen gjykata e bindur, se edhe me këto 
denime do të arrihet qëllimi, që I njejti në të ardhmen të mos kryej vepra 
penale.    
 
Ka obliguar te akuzuarin që në emër të paushallit gjyqësor, kësaj gjykate 
t’i paguajë shumën prej nga  40,00 (katerdhjetë) euro dhe për viktimat e 
krimit shumën prej 50,00 (pesedhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 
ditëve nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi .   
 
Gjykata ka konfiskuar:   3x50 euro, 4x20 euro, 6x10 euro, 16x5 euro, 9x2 
euro, 11x1 euro dhe 6x50 cent, nji vagë matse, katër fishek me gaz dhe nji 
fishek cal.7.65 mm, narkotiku në sasi prej 0.7 gr.e llojit “Kokaine” dhe 
sasia prej 2.7 gr. e llojit “Marihuane”, e cila sasi pas plotfuqishmëris së 
ketij aktgjykimi do të asgjësohet, nga njisiti I veqant I Policisë së Kosovës, 
ndërsa paratë e konfiskuara do të derdhen në Bugjetin e Republikës së 
Kosovës. 
 
Është vequar procedura penale ndaj të akuzuarit  L. K., për shkak të 
verprës penale nën dispozitivin II. të aktakuzës, mbajtja në pronsi, 
kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 
të  KPRK-së. 
                                   GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti për Krime të Rënda 
Me datë  27.08.2021 

 
Procesmbajtësja:             Kryetari i trupit gjykues: 
Fikrete Destani                                                           Naser Maliqi 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi mund të paraqitet ankesë 
në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e 
pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj 
gjykate. 
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