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Numri i lëndës: 2018:060379 

Datë: 17.03.2023 

Numri i dokumentit:     04091307 

PKR.nr.7/21 

NË  EMËR  TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVE, Departamenti për Krime të Rënda, gjyqtari 

Sulltan Dobraj – si kryetar i trupit gjykues, gjyqtaret Myfera Hoxha dhe Manduhije Syla, 

si anëtare të trupit gjykues, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kaltrina 

Halilaj, në çështjen penale kundër të pandehurës A. G. nga fshati . . , Komuna e 

Drenasit, për shkak të veprës penale mbajta në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm 

PP/II.nr.1369/2018 të datës 27.09.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 

20.02.2023, në prezencën e prokurorit të shtetit Sadri Alija, të pandehurës dhe 

mbrojtësit të saj av. Prenk Pepaj me datë 22.02.2023 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me dt.17.03.2023  përpiloi këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

A. G. – B., me nofkën A., nga i ati H. dhe e ëma A., vajzërisë B., data e lindjes 

. . ., në fshatin . . , Komuna e Drenasit, ku dhe tani jeton, me numër personal . . ., ka të 

kryer shkollën e mesme, e pa punë, e gjendjes së dobët ekonomike, e martuar, nënë e 

një fëmije, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, më parë e pa dënuar, ndaj saj 

nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale. 

  

Në bazë të nenit 363 paragraf 1 nën paragraf 1.3 të KPP-së: 

 

LIROHET NGA AKUZA 

Për shkak se: 

 

Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 10.09.2018, rreth orës 03:00/h, ka 

mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar, në kundërshtim me nenin 4 

paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 të Ligjit për armët të Republikës së Kosovës, dhe atë një 

(1) armë zjarri, ngjyrë e zezë e tipit “BRUNI MOD.92CC”, kal. 8mm, prodhim italian, një 

(1) karikator dhe një (1) brisk, në atë mënyrë që gjatë kontrollit nga zyrtarët policor në 

rrugën “. ..”, në Rahovec, kanë hasur në një automjet të udhëtarëve “. .  ”, me targa . . 

., të braktisur, duke parë që brenda në automjet kishte demolime, kanë bërë kontrollin 
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e të njëjtit dhe në ulësen e shoferit kanë gjetur një brisk, ndërsa në ulësen e parë të 

pasagjerit kanë gjetur një revole, të cilat janë konfiskuar nga ana e zyrtarëve policor, ku 

pas verifikimit ka rezultuar se pronare e veturës është e pandehura.  

 

- me çka kishte për të kryer vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

- Nuk është provuar se e pandehura ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet. 

 

- Konfiskohet arma e zjarrit, me ngjyrë të zezë të tipit “BRUNI MOD.92CC”, kal. 

8mm, prodhim italian, një (1) karikator dhe një (1) brisk, të konfiskuara në bazë 

të listës sëarmeve te konfiskuara nr. rasti. 2018:EB-343 të dt. 10.09.2018. 

 

- Shpenzimet procedurale penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 

gjykate. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore e Gjakovës-Departamenti i Përgjithshëm, në Gjykatën 

Themelore në Gjakovë – Dega në Rahovec ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1369/2018 

të datës 27.09.2018, me të cilën e ka akuzuar të akuzuarën A. G. nga fshati . . ., Komuna 

e Drenasit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, duke propozuar që pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave e pandehura të shpallet fajtore 

dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë – Dega në Rahovec me datë 12.11.2019, ka 

liruar nga akuza të akuzuarën e lartcekur, për shkak se nuk është provuar se e njëjta 

ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Brenda afatit ligjor, përfaqësuesi i 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur ankesë 

me datë 13.05.2020, për shkak të vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale. Gjykata e Apelit 

me Aktvendimin PA1.nr.838/20 të datës 15.12.2020 ka vendosur që sipas detyrës 

zyrtare ta anulojë aktgjykimin e lartcekur dhe këtë çështje ta kthejë në rigjykim, për 

shkak se përbërja e gjykatës së shkallës së parë nuk ka qenë në pajtim me ligjin, 

përkatësisht kjo çështje penale është gjykuar nga departamenti i përgjithshëm, edhe 

pse është dashur që të gjykohet nga departamenti për krime të rënda. 
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Në rigjykimin e mbajtur në Gjykatën Themelore në Gjakovë, si gjykatë 

kompetente, kryetari i trupit gjykues ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datë 20.02.2023 

në të cilin shqyrtim gjyqësor e pandehura nuk e ka pranuar fajësinë, me ç’rast gjykata 

ka mbajtur shqyrtimin dhe i ka administruar provat personale dhe materiale. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 20.02.2023, ka aprovuar 

propozimin e prokurorit të shtetit, me pajtimin edhe të palëve tjera në procedurë, që të 

lexohen deklaratat e dëshmitarëve K. G., T. Z. dhe M. M., të dhëna në shqyrtimin 

gjyqësor të mbajtur me datë 07.11.2019 të mbajtur në Gjykatën Themelore në Gjakovë 

– Dega në Rahovec, si dhe ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit, me pajtimin 

edhe të palëve tjera në procedurë, që të konsiderohen të administruara të gjitha provat 

që gjenden në shkresat e lëndës të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor të 

datës 07.11.2019. 

 

  Dëshmia e dëshmitares K. G.  

 

Dëshmitarja K. G. gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 16.10.2019 (në 

kuptim të nenit 127 të KPP-së që ka qenë në fuqi në kohën e mbajtjes së këtij shqyrtimi 

gjyqësor, e njëjta është njoftuar se është e liruar nga detyrimi për të dëshmuar), duke u 

përgjigjur në pyetjet e prokurorit të shtetit, e njëjta ka deklaruar se me datë 10.09.2018, 

së bashku me motrën (A. G.), kanë qenë në Hardh Fest, ku edhe kanë qëndruar deri 

rreth orës 00:00/h, e më pas së bashku me motrën (e cila ka qenë duke vozitur), janë 

nisur për në shtëpi dhe kur kanë arritur afër varrezave, në dalje të Rahovecit, në drejtim 

të Suharekës, u është ndalur vetura, pasi që i është dëmtuar karteri. Motra e saj, është 

munduar të thirrë ndonjë mjeshtër, por ka qenë vonë dhe pastaj është ndalur një veturë 

dhe iu ka ndihmuar, e me të njëjtit edhe janë kthyer në shtëpi. Ka shtuar se në vendin 

ku është prishur vetura kanë qëndruar rreth dhjetë (10) minuta dhe gjatë kësaj kohe nuk 

e ka vërejtur që në veturë ka pasur ndonjë armë, e as motra nuk e ka njoftuar që kishte 

armë. Mes tjerash, ka shtuar se motra veturën e ka qe dy (2) vjet, atë e vozit vetëm 

motra dhe nuk e vozisin anëtarët tjerë të familjes, si dhe në familje nuk kanë ndonjë 

biznes.  

 

Në pyetjet e gjykatës, dëshmitarja ka deklaruar se motra asnjëherë nuk i ka thënë 

se mban armë (qoftë edhe në veturë), as para ditës kritike, por as në momentin kur 

kanë shkuar në shtëpi nuk i kishte thënë se e kishte lënë një armë në veturë, ndërsa 

për briskun ka deklaruar se ka qenë në dijeni se ndodhet në veturë dhe të njëjtin e kanë 

përdorur edhe në shtëpi. Po ashtu ka sqaruar se ajo ka qenë e ulur në ulësen e 

përparme (shoqëruese e shoferit) dhe gjatë kësaj kohe mbi ulëse nuk ka pasur revole, 

sepse në të kundërtën do ta kishte vërejtur. Mes tjerash, ka theksuar se gjatë kohës 

derisa kanë qëndruar në Hardh Fest, vetura nuk ka qenë e mbyllur, sepse të njëjtës nuk 

i ka punuar mekanizmi, ndërsa në mëngjes kur kanë ardhur për ta marrë veturën, së 

bashku me motrën, nga policia kanë kuptuar se në veturën e motrës është gjetur një 

armë.  
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Dëshmia e dëshmitarit M. M. 

 

Dëshmitari M. M. gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.11.2019, duke 

u përgjigjur në pyetjet e prokurorit të shtetit, i njëjti ka deklaruar se me datë 10.09.2018, 

kanë qenë në patrullë dhe gjatë patrullimit kur kanë arritur në rrugën “Fahri Fazliu”, në 

Rahovec, kanë vërejtur një automjet, i cili ka qenë i ndalur. Meqenëse kanë dyshuar, 

kanë shikuar se mos është dikush brenda në automjet, me ç’rast kanë vërejtur se 

automjeti ka qenë i hapur (jo i mbyllur me çelës), dhe pasi që nuk kanë vërejtur persona, 

e kanë bërë verifikimin e automjetit në fjalë dhe pas verifikimit, nga baza kanë kuptuar 

se automjetit ka qenë i të akuzuarës. Dëshmitari më tej ka shtuar se atë natë i kanë 

thirrë edhe dy policë-hetuesit kujdestar. Gjatë kontrollimit për të shikuar se a mos kishte 

ndonjë dokument identifikimi, kanë gjetur një pistoletë, në anën e djathtë, ulësja e parë, 

në mes të ulëses dhe derës, si dhe përveç armës e kanë gjetur edhe një brisk nën 

ulësen e shoferit, në bagazh kanë gjetur një palë këpucë të femrave, ndërsa në ulësen 

e pasme kanë gjetur një jakne të femrave. Po ashtu duke u përgjigjur në pyetjet e 

prokurorit ka shtuar se armën dhe automjetin e kanë konfiskuar e më pas me to është 

marrë hetuesia.  

 

Dëshmitari duke iu përgjigjur pyetjes së parashtruar nga e pandehura, ka 

deklaruar se nuk e ka vërejtur që automjeti ka qenë i prishur.  

 

Në pyetjet e gjykatës, dëshmitari ka deklaruar se atë natë në patrullë ka qenë 

me kolegun S. H., ndërsa armën e kanë konfiskuar ata (njësia e patrullës), por nuk i 

kujtohet nëse e kishte marrë ai apo kolegu i tij dhe këtë e kishin bërë derisa hetuesit 

kanë qenë aty. Ka shtuar se është i mendimit që konfiskimi i armës është në 

kompetencë të hetuesisë, por të njëjtit u kishin thënë merrni ju sendet e gjetura, ndërsa 

më pas ata do të vazhdojnë me rastin. Dëshmitari më tutje ka sqaruar se cilat veprime 

i kanë ndërmarrë, duke treguar se fillimisht e kanë marrë armën, e pastaj është 

konfiskuar automjeti. Mes tjerash, ka deklaruar se automjeti ka qenë i parkuar te 

varrezat e qytetit të Rahovecit, i njëjti ka qenë i parkuar jashtë rrugës, por pasi që 

automjeti ka qenë me tabela të regjistrimit 01, janë ndalur për ta shikuar dhe kontrolluar.  

 

Dëshmia e dëshmitarit T. Z. 

 

Dëshmitari T. Z.gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.11.2019, duke u 

përgjigjur në pyetjet e prokurorit të shtetit, i njëjti ka deklaruar se në polici punon nga 

viti 2002, fillimisht si polic i patrullës, ndërsa qe gjashtë (6) vjet punon si hetues. Sa i 

përket rastit të datës 10.09.2018, ka treguar se me këtë datë e ka pranuar rastin, 

personalisht nuk ka qenë në vend të ngjarjes, por me sa i kujtohet ka qenë dikush prej 

hetuesve, por nuk e din se kush ka qenë.  

 

Në pyetjet e gjykatës, dëshmitari ka deklaruar se natën kur ka lajmëruar patrulla 

nuk ka qenë në punë, rastin e ka pranuar nga shefi i njësitit të hetimeve, me datë 

10.09.2018, por nuk i kujtohet ora. Po ashtu ka treguar se rastin e ka pranuar si shkresë, 
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raportin e shpejtë dhe raportin e policit, ndërsa provat që janë sekuestruar në automjet 

(brisku dhe revolja), kanë shkuar drejtë në dhomën e dëshmive, në Stacionit Policor në 

Rahovec, ndërsa ai nuk i ka parë (shikuar) ato, pasi që me këtë punë merret policia e 

forenzikës. Mes tjerash, është përgjigjur se pasi e ka analizuar rastin është konsultuar 

me prokurorin kujdestar, i cili e ka udhëzuar që të vazhdohet me hetimin e rastit, të 

identifikohet pronari, shoferi i automjetit apo edhe personat e tjerë që kanë qenë në 

automjet, ashtu që pas verifikimit në data bazë, kanë ardhur në përfundim se pronari i 

automjetit është këtu e akuzuara. 

 

Mbrojtja e të pandehurës në shqyrtim gjyqësor 

 

E pandehura A. G., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale me të cilën ngarkohet, ndërsa sa i përket mbrojtjes ka deklaruar se do të 

mbrohet në heshtje, ndërsa në deklaratat e dhëna ne prokurori dhe ne polici e 

pandehura e ka pohuar se e ka pare armen por e ka mohuar te ketë qen. arma pronë. 

e t. Pandehurës apo  në posedim te pandehurës, dhe ka deklaruar se automjetin e ka 

dhen edhe me qira, ku nder të tjera e ka përmendur edhe një emër të një personi Agjent 

nga fsh. . . ., i cili e kishte marrë automjetin e të pandehurës për nevoja të saj personale 

dy dit para ditës kritike. 

 

 

Fjala përfundimtare e prokurorit të shtetit 

 

 Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

fjalës përfundimtare të dhënë në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 07.11.2019, 

ku i njëjti kishte deklaruar se : pas administrimit të provave personale dhe materiale, 

gjatë këtij shqyrtimi kryesor, në tërësi është vërtetuar gjendja faktike e paraqitur në 

dispozitiv të aktakuzës dhe vepra penale me të cilën akuzohet e akuzuara. 

 

Se e akuzuara e ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është vërtetuar fillimisht nga administrimi i provave personale si: Deklarata e 

dëshmitarit-zyrtarit policor M. M., i cili ka deklaruar për kohën, vendin dhe mënyrën se 

si është gjetur arma në veturën e të akuzuarës, po ashtu edhe nga deklarata e zyrtarit 

tjetër policor T. Z., i cili ka deklaruar në lidhje me hetimin e rastit konkret. 

 

Gjendja faktike gjen mbështetje po ashtu edhe nga administrimi i provave 

materiale si: Raporti i oficerit policor M. M., i cili njëherit edhe është dëgjuar si dëshmitar 

e që i njëjti e ka përpiluar raportin e oficerit natën kur është gjetur arma në veturën 

personale të akuzuarës, detajet se në cilën pjesë të veturës është gjetur arma si dhe 

brisku, pastaj nga dëftesa mbi konfiskimin e armës, respektivisht lista e sendeve të 

konfiskuara, në bazë të cilave vërtetohet se në veturën e të akuzuarës është gjetur 

arma, respektivisht revolja me ngjyrë të zezë, e tipit ‘’Bruni Mod92 cc’’, e kalibrit 8mm, 

me një karikator si dhe një brisk, të cilat edhe njëherit janë precizuar në dispozitiv të 
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aktakuzës, po ashtu edhe nga foto dokumentacioni që gjendet në shkresat e lëndës 

dhe njëherit është administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Se e akuzuara ka kryer veprën penale, po ashtu gjen mbështetje pjesërisht edhe 

në vet deklarimin e saj në polici, pastaj në prokurori, e cila ka deklaruar se atë natë e 

ka vërejtur armën dhe të njëjtën e ka kapur me dorë dhe sërish e ka lënë në të njëjtin 

vend në veturë. Sa i përket pretendimeve të të akuzuarës se e njëjta nuk ka qenë në 

dijeni në lidhje me armën që është gjetur në veturën e saj, ka konsideruar se e njëjta 

me pretendimet e saj, ka tentuar që ti shmanget përgjegjësisë penale. 

 

Andaj, nga administrimi i të gjitha provave personale dhe materiale në mënyrë të 

plotë është vërtetuar gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë dhe se nga kjo gjendja 

faktike përmbushen elementet e veprës penale për të cilën akuzohet e pandehura, 

andaj gjykatës i ka propozuar që e njëjta të shpallet fajtore, të dënohet sipas ligjit dhe 

njëherit të obligohet me shpenzimet e procedurës penale. 

 

 

Fjala përfundimtare e mbrojtësit të të pandehurës  

 

Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i të pandehurës ka deklaruar se : nga provat e 

administruara sidomos me procedimin e dëshmitarëve nuk ka qenë kontestuese se me 

datë 10.09.2018, e mbrojtura ime ka drejtuar automjetin e udhëtarëve me të dhëna si 

në shkresat e lëndës dhe se rreth orës 00:00/h i njëjti automjet është braktisur për shkak 

të defektit nga ana e të mbrojturës sime dhe të motrës së saj dhe se të nesërmen 

meqenëse i njëjti automjet ka qenë i braktisur gjatë kontrollit nga ana e zyrtarëve policor 

të cilët janë deklaruar lidhur me këto pretendime, të njëjtit në automjetin e braktisur e 

kanë gjetur armën respektivisht revolen e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 

Është e palogjikshme, që po të kishte pas revolen e mbrojtura ime në rastin e braktisjes 

së automjetit, ta linte në automjet. Meqenëse automjeti ka qenë i braktisur, ka qenë 

obligim i organeve kompetente që të bëjnë ekspertizën lidhur me gjurmët papilare të të 

mbrojturës sime, e sidomos duke marrë parasysh faktin se në automjet ka qenë edhe 

motra dhe se i njëjti automjet është dhënë edhe me qira. Andaj, në rastin konkret duhet 

respektuar parimi in dubio pro reo dhe i propozojmë gjykatës që në mungesë të provave 

të mbrojturën time ta lirojë nga aktakuza. 

 

Fjala përfundimtare e të pandehurës  

 

 Në fjalën përfundimtare e pandehura ka deklaruar se e mbështet fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të saj dhe nuk ka diçka tjetër për të shtuar.  
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ANALIZA DHE VLERËSIMI I PROVAVE 

 

Gjykata me asnjë provë nuk ka mundur ta vërtetojë se e pandehura të ketë kryer 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së, siç është cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 Faktet jokontestuese 

 

 Nuk është kontestuese se e pandehura së bashku me motrën e saj me 

datë 09.09.2018 kanë qenë në Rahovec, tek Hardh Fest dhe se pas 

mesnatës përkatësisht rreth orës 00:00/h të datës 10.09.2018, të 

pandehurës i është prishur automjeti në dalje të Rahovecit dhe së bashku 

me motrën e saj e kanë lënë automjetin aty dhe kanë shkuar në 

vendbanimin e tyre, 

 

 Nuk është kontestuese se e pandehura kur e ka ndalur makinën për shkak 

të defektit, e ka vërejtur armën por të njëjtën e ka lënë në atë vend, pra 

nuk e kishte marrë me veti siç kishte vepruar me sendet tjera personale. 

 

 Nuk është kontestuese se makina e të pandehurës ka qenë gjatë gjithë 

kohës e hapur, duke përfshirë periudhën kur e pandehura me motrën e 

saj kanë qenë në Hardh Fest, por edhe kur të njëjtat e kanë lënë makinën 

në skaj të rrugës për shkak të defektit që është paraqitur. 

 

 

 

Faktet kontestuese 

 

          Gjatë shqyrtimit gjyqësor për palët ka qenë kontestuese se: 

 

 E pandehura a e ka lënë armën me të dhënat si më lartë në makinën e 

saj, përkatësisht se e njëjta a e ka mbajtur në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar atë armë. 

 

 Analiza dhe vlerësimi i provave materiale  

 

- Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 20.02.2023, ka aprovuar 

propozimin e prokurorit të shtetit, me pajtimin edhe të palëve tjera në 

procedurë, që të konsiderohen të administruara të gjitha provat që gjenden në 

shkresat e lëndës të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor të datës 

07.11.2019, e që janë : raporti i oficerit policor M. M. me numër të rastit 2018-

EB-343 i datës 10.09.2019, procesverbali mbi intervistimin e të dyshuarës të 

dhënë në polici me datë 10.09.2018, lista e armës së konfiskuar e datës 
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10.09.2018, certifikata mbi dorëzimin e automjetit e datës 10.09.2018, 

urdhëresa për ekspertizë balistike e lëshuar nga Prokuroria Themelore në 

Gjakovë e datës 25.09.2018, procesverbali për marrjen e deklaratës së të 

pandehurës A. G. e dhënë në prokurori me datë 26.09.2018, si dhe foto 

dokumentacioni i cili ndodhet në shkresat e lëndës. 

 

- Nga analiza dhe vlerësimi i raportit të oficerit policor M. M. me numër të rastit 

2018-EB-343 i datës 10.09.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se “me datë 

10.09.2018 rreth orës 03:00/h gjatë patrullimit të policisë në rrugën “Fahri 

Fazliu” në Rahovec kanë vërejtur një veturë të tipit Golf me ngjyrë hiri metalike, 

me targa të regjistrimit 01-576-KM e cila ishte e parkuar jashtë rrugës drejtimi 

për në Rahovec. Pas verifikimit, kanë kuptuar se vetura është pronë e A. G. 

nga fshati . . ., Komuna e Gllogovcit, e në atë automjet kanë gjetur një pistoletë 

të tipit Bruni Mod.92 CC PSF ngjyrë e zezë e kalibrit 8mm, me një karikator pa 

municion e cila ishte në anën e djathtë tek ulësja e pasagjerit si dhe një brisk 

nën ulësen e shoferit...”. 

 

- Nga analiza dhe vlerësimi i procesverbalit mbi intervistimin e të dyshuarës të 

dhënë në polici me datë 10.09.2018 dhe procesverbalit për marrjen e 

deklaratës së të pandehurës A. G. e dhënë në prokurori me datë 26.09.2018, 

gjykata ka vërtetuar faktin se “e pandehura pasi ka vërejtur defektin në 

automjet, duke kërkuar shafciger (kaçavidë), ka vërejtur armën e lartcekur, të 

cilën nuk e di se e kujt është, e  të cilën armë e ka lënë në të njëjtin vend”, të 

cilat deklarata ishin në përputhje të plotë me njëra tjetrën dhe me provat tjera 

të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

               Vlerësimi i provave personale 

 

 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitares K. G. nga e 

cila dëshmi gjykata ka konstatuar dhe vërtetuar se e njëjta së bashku me 

të pandehurën me datë 09.09.2018 kanë qenë në Rahovec, tek Hardh 

Fest, e që rreth orës 00:00/h të datës 10.09.2018 kur ishin duke shkuar 

për në vendbanimin e tyre, veturës . . . me targa të regjistrimit . . ., pronë 

e të pandehurës, i dëmtohet karteri, ku e pandehura mundohet që ta 

rregullojë, e më pas është munduar ta thërrasë ndonjë mjeshtër, mirëpo 

meqenëse ishte vonë, të njëjtat janë kthyer në shtëpi me ndihmën e 

kalimtarëve të rastit. Gjatë kësaj kohe e njëjta nuk ka vërejtur që ka pasur 

armë në veturë dhe se asnjëherë motra e saj, këtu e pandehura nuk i ka 

thënë se ka armë apo se mban armë me vete. Po ashtu, përmes dëshmisë 

së saj, gjykata ka vërtetuar edhe faktin se gjatë gjithë kohës sa 

dëshmitarja me të pandehurën kanë qenë në Hardh Fest, por edhe kur e 

kanë lënë në rrugë për shkak të dëmtimit, makina nuk ka qenë e mbyllur 

sepse nuk i ka punuar mekanizimi. 

 



 Numri i lëndës: 2018:060379 
 Datë: 17.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04091307 
 

9 (12)  

   
2
0
1
8
:0
6
0
3
8
0

 

 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit M. M. nga e 

cila dëshmi gjykata ka konstatuar dhe vërtetuar vetëm veprimet e policisë 

që i kanë ndërmarrë me datë 10.09.2018 kur e kanë parë automjetin e 

lartcekur të ndalur në rrugë, të cilin pasi e kanë kontrolluar kanë gjetur një 

pistoletë në anën e djathtë, ulësja e parë, në mes të ulëses dhe derës, si 

dhe përveç armës kanë gjetur edhe një brisk nën ulësen e shoferit, në 

bagazh kanë gjetur një palë këpucë të femrave, ndërsa në ulësen e 

pasme kanë gjetur një jakne të femrave. Përmes dëshmisë së këtij 

dëshmitari, gjykata ka vërtetuar faktin se automjeti ka qenë i hapur dhe 

pas verifikimit kanë kuptuar që automjeti është i të pandehurës. 

 
 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit T. Z., ashtu që 

gjykata ka konstatuar dhe vërtetuar se i njëjti nuk ka qenë në vendin e 

ngjarjes, vetëm e ka pranuar rastin nga shefi i njësitit të hetimeve me datë 

10.09.2018. Përmes dëshmisë së tij, gjykata ka vërtetuar faktin se në bazë 

të ligjit, në raste të veçanta, sikurse në rastin konkret, për shkak të 

rrethanave dhe sigurisë në vendin e ngjarjes, lejohet kontrollimi i 

automjetit pa praninë e pronarit apo të ndonjë dëshmitari tjetër, që së paku 

të gjendet një dokument i cili do të shërbejë për identifikimin e pronarit. 

 
 Gjykata pasi që i vlerësoi këto tre deklarata të dëshmitarëve, erdhi në 

përfundim se të njëjtat janë në përputhje të plotë me provat materiale të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës, por për gjykatën këto deklarata 

rezultuan të jenë irelevante për të vërtetuar faktin kontestues që është 

nëse e pandehura ka mbajtur në pronësi, kontroll ose posedim armën e 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, përkatësisht nëse e 

pandehura e kishte lënë armën në automjetin e saj. 

  

 

 

Vlerësimi juridik i çështjes 

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha provave personale dhe materiale 

të cilat gjenden në shkresat e lëndës, një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në 

bazë të vlerësimit të tillë ka ardhur në përfundim se me asnjë provë nuk është provuar 

se e pandehura ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

Për gjykatën nuk është kontestuese se arma e përshkruar si në dispozitiv të 

aktgjykimit dhe brisku janë gjetur në automjetin e të pandehurës, pavarësisht asaj se 

nga deklaratat e dëshmitarëve dhe raporti i oficerit policor M. M. me numër të rastit 

2018-EB-343 i datës 10.09.2019, gjykata ka vërtetuar se arma është gjetur në anën e 

djathtë tek ulësja e pasagjerit, përkatësisht në mes të ulëses dhe derës, e jo në ulësen 

e parë të pasagjerit siç është përshkruar në aktakuzë, por në asnjë mënyrë nuk arriti të 
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vërtetojë se ka qenë e pandehura ajo që e kishte lënë armën aty, apo se arma ishte e 

saj.  

 

Nga deklaratat e dëshmitarëve, përkatësisht deklarata e dëshmitarit M. M. dhe 

T. Z., gjykata vetëm ka vërtetuar faktin e gjetjes së armës në automjetin e të 

pandehurës, por përmes dëshmisë së tyre në asnjë rrethanë nuk u vërtetua fakti se e 

pandehura e ka pasur atë armë në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar. Në 

anën tjetër, përmes dëshmisë së dëshmitares K. G., gjykata ka vërtetuar rrjedhën e 

ngjarjes dhe faktin se automjeti gjatë gjithë kohës ka qenë i hapur, pra që nga momenti 

kur kjo dëshmitare bashkë me të pandehurën kanë qenë në Rahovec, në Hardh Fest, 

e po ashtu edhe gjatë kohës sa automjeti ka qenë në rrugë, i ndalur për shkak të 

dëmtimit. Por e njëjta ka deklaruar se as nuk ka parë armë dhe asnjëherë nuk i ka 

treguar e pandehura (motra e saj) që mban armë. Megjithatë, ashtu siç u cek edhe më 

lartë, nga këto deklarata gjykata nuk arriti të vërtetojë nëse e pandehura është kryese 

e veprës penale e cila i vihet në barrë. 

 

Gjykata analizoi dispozitën e nenit 374 të KPRK-së, ku ligjvënësi ka paraparë që 

veprën penale mbajta në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, e 

kryen “Kushdo që mban në pronësi, kontrollon  ose  posedon  armë  në  shkelje  me  

ligjin  e  zbatueshëm lidhur  me  armë  të  tilla”. Pra, paragrafi 1 i këtij neni ka parashikuar 

në mënyrë alternative kryerjen e kësaj vepre penale, përkatësisht : mbajtja në pronësi 

që kemi të bëjmë kur kryesi është pronari i armës, mbajtja në kontroll e armës që kemi 

të bëjmë në rastet kur kryesi merr për obligim mbikëqyrjen e armës së dikujt tjetër dhe 

mbajtja në posedim e armës pa leje valide, që kemi të bëjmë me një raport të caktuar 

të kryesit ndaj armës të cilën e mban si të tijën.  

 

Gjykata me asnjë provë nuk arriti që ta vërtetojë se e pandehura është pronare 

e armës, kontrollon apo e posedon të njëjtën, pasi që vetëm fakti i gjetjes së asaj arme 

në automjetin e saj nuk do të thotë domosdoshmërisht se ajo armë lidhet me të dhe nuk 

është rrethanë e mjaftueshme në drejtim të manifestimit të sjelljes së të pandehurës si 

poseduese apo pronare e armës, duke ditur edhe rrethanën se makina e saj ka qenë 

gjatë gjithë kohës e hapur, ashtu që gjykata nuk arriti që të vërtetojë veprimin e kryerjes 

së kësaj vepre penale i shprehur në mënyrë alternative, siç u sqarua më lartë.  

 

Gjykata vë në dukje se fakti që e pandehura ka pasur armë në makinë nuk do të 

thotë se e njëjta e ka poseduar armën, pasi që në raste të tilla ajo do të duhej të shprehte 

një raport në formë të pushtetit ndaj armës, e jo siç mund të kuptohet në rastin konkret 

vetëm bartjen e saj, për çka nuk dihet as koha e saktë se prej cilit moment ka qenë 

arma në makinë, pasi që vet e pandehura në deklaratën e saj të dhënë në prokurori ka 

theksuar se armën e ka vërejtur në momentin që vetura ka pësuar defekt derisa ka qenë 

duke kërkuar shafciger (kaçavidë) dhe se gjatë gjithë kohës edhe sa ka qenë në Hardh 

Fest në Rahovec, por edhe kur e ka lënë makinën në rrugë, makina ka qenë e hapur. 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se e pandehura e kishte vërejtur armën në 

makinën e saj, por me asnjë provë nuk e vërtetoi se ishte pikërisht ajo që e kishte lënë 
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atë armë aty, apo se e njëjta në ndonjë formë ka manifestuar vullnetin e saj për ta 

poseduar armën apo për ta mbajtur armën sikur të ishte e saj, pastaj  shtrohet dilema 

se sikur te ishte arma e te pandehurës a do ta kishte lënë e pandehura armen ne makine  

e cila është lënë edhe me dyer te pa mbyllura me qelës, e hapur  

 

Në drejtim të kësaj, as policia në kuadër të veprimeve hetimore që do të duhej të 

i ndërmerrnin nuk i kanë marrë shenjat e gishtërinjve në armën e gjetur në automjetin e 

të pandehurës përmes së cilave do të mundësohej nxjerrja e një raporti mbi ekspertimin 

e profilit të gjurmëve të vijave papilare, ashtu që përmes këtij raporti të ekspertimit do 

të vërtetohej fakti se gjurmët e gjetura në armë a i përkasin të pandehurës apo jo, me 

ç’rast edhe do të vërtetohej në tërësi nëse e njëjta është kryese e veprës penale që i 

vihet në barrë.  

 

Andaj, duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana, fakte të shqyrtuara dhe me 

provat e vërtetuara, gjykata mori aktgjykim lirues për faktin se aktakuza ka mbetur në 

nivelin e dyshimit të arsyeshëm dhe jo të bazuar mirë në prova të artikulueshme dhe të 

besueshme se e pandehura ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet. 

 

Gjykata duke u bazuar në institutin juridik: “IN DUBIO PRO REO - NE RAST 

MEDYSHJE NË FAVOR TË PANDEHURIT”, ka vendosur dhe e ka liruar të 

pandehurën nga akuza, sepse me asnjë provë nuk ka mundur të vërtetohet se njëjta të 

ketë kryer veprën mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par.1 të KPRK-së, e në raste të tilla e njëjta nuk mund të shpallej fajtore 

në bazë të dyshimeve dhe mëdyshjeve, andaj gjykata bazuar në nenin 363 par.1 

nënpar.1.3 të KPP-së, ku është paraparë se gjykata merr aktgjykim me të cilin i akuzuari 

lirohet nga aktakuza nëse nuk është provuar se ka kryer veprën penale me të cilën 

akuzohet, vendosi që të pandehurën ta lirojë nga akuza, duke vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ne baze te nenit 374 paragraf 3 te KPK  ka konfiskuar armën e zjarrit, 

me ngjyrë të zezë të tipit “BRUNI MOD.92CC”, kal. 8mm, prodhim italian, një (1) 

karikator dhe një (1) brisk, bazuar në nenin 374 par.3 të KPRK-së, në ndërlidhje me 

nenin 276 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.1 të KPP-së, të konfiskuara në bazë të listës 

sëarmeve te konfiskuara nr. rasti. 2018:EB-343 te dt. 10.09.2018. 

 

Në bazë të nenit 453 paragraf 1 të KPP-së e pandehura lirohet nga shpenzimet 

e procedurës penale dhe nga taksa e cila paguhet në emër të fondit për kompensimin 

e viktimave, ndërsa të njëjtat shpenzime do të paguhen nga mjetet buxhetore të 

gjykatës. 

 

 

 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVE  

Departamenti për Krime të Rënda  

PKR.nr.7/21 e datës 17.03.2023 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,                  Kryetari i trupit gjykues,  

         Kaltrina Halilaj                        Sulltan Dobraj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

30 (tridhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


