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Numri i lëndës: 2019:241811 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01146039 

 

PKR. nr. 76/20 

                  

NË EMËR TË POPULLIT 
 

            GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti për Krime të Rënda, në 

trupin gjykues të përbërë nga Nikollë Komani, kryetar, Drilon Haraçia dhe Shaqir Zika, anëtar 

të trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe Doli, në lëndën penale kundër të akuzuarit F. 

A. nga fshati . . ., Komuna Malishevë, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/II.nr. 1179/2019 të datës 22.10.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimeve gjyqësore me datë 13.07.2020, 04.09.2020, 15.09.2020, 23.09.2020, në prezencën 

e prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni, të akuzuarit F. A. dhe mbrojtëses së tij Shpresa Bakija, 

avokate në Gjakovë, me datë 25.09.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 29.09.2020 

përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari F. A., i biri i A. dhe S., e gjinisë K., data e lindjes . . . në fshatin . . ., Komuna 

Malishevë, ku edhe tani banon, i martuar, atë i 6 (gjashtë) fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, 

punëtor fizik, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal . . . 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse pasi më parë ka siguruar e gjerë me datë 20.08.2019 rreth orës 08:00/h në fshatin 

. . ., Komuna Malishevë, përkatësisht në shtëpinë e tij, i pandehuri ka mbajtur në pronësi, kontroll 

dhe posedim të paautorizuar dhe në kundërshtim me nenin 17 par. 1 nën par. 1.3 të  Ligjit për 

Armët numër 05/L-022, për të cilën me ligj kërkohet leja dhe atë 1 (një) armë e gjatë  gjahu 

BERNO, model ZH101-12 GA-23/4CHAM, me numër serik 13846, 1 (një) armë e gjatë gjahu 

CIFSAN, CSP 555, me numër serik 143142, 1 (një) armë e gjatë gjahu Russian, S4M, me numër 

serik 3269371 dhe njëqind e katër dhjetë e shtatë  (147) copë fishek, në atë mënyrë që gjatë një 

kontrolli nga ana e zyrtarëve policor, në bazë të urdhëresës me numër UGJK.nr.19/19 datë 

19.08.2019, e lëshuar nga Gjykata Themelore në Gjakovë dega në Malishevë, në shtëpinë e të 

pandehurit i janë gjetur armët dhe municioni i lartcekur, të cilat janë sekuestruar nga ana e 

zyrtarëve policor. 

 

-  me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 38, 40, 43, 69, 70, 366 par. 1 të KPRK-së dhe nenit 

365 të KPP-së, i shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

           Në shumën prej 1400,oo € (njëmijë e katërqind euro) të cilin dënim është i detyruar ta 

paguaj në afatin prej 1 (një) muaji, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 70 (shtatëdhjetë ditëve) duke ia llogaritur 20,oo € për një ditë burgimi. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumë prej           

50,oo €, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50,oo €, në afatin prej 

15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konfiskohet 1 (një) armë e gjatë gjahu “Berno”, model ZH101-12 GA-23/4 CHAM, me 

numër serik 13846, 1 (një) armë e gjatë gjahu “Cifsan”, CSP 555, me numër serik 143142,         1 

(një) armë e gjatë gjahu “Russian”, S4M, me numër serik 3269371 dhe njëqind e katër dhjetë e 

shtatë (147) copë fishek, si objekte të kryerjes të kësaj vepre penale. 

 

A r s y e t i m 

 

  Prokuroria Themelore ne Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP/II-nr. 1179/2019 të datës 22.10.2019, ka akuzuar F. A. nga fshati . . ., Komuna Malishevë, 

për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par. 1 të KPRK-së, 

 

 Prokurorja Ardita Beqiraj-Hyseni në fjalën e saj përfundimtare të përgatitur në formë të 

shkruar, e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka theksuar se nga provat materiale, si 

procesverbali mbi kontrollin e personit dhe banesës dhe lista e armëve të sekuestruara të datës 

20.08.2020, u provua fakti se te i akuzuari janë gjetur në posedim 2 (dy) armë me leje, me afat 

të skaduar dhe 1 (një) armë e pa legalizuar. Po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarit I. Z., zyrtar 

për pranimin e kërkesave për tu pajisur me leje për armë, e po ashtu kompetent edhe për pranimin 

e kërkesave për vazhdimin e lejeve të skaduara, u vërtetua fakti se i pandehuri ka poseduar dy 

armë me leje të skaduar dhe nga dëshmia e këtij dëshmitari u vërtetua se i pandehuri asnjëherë 

nuk ka shkuar për të paraqitur kërkesë për vazhdimin e lejeve të armëve, e ku dëshmitari dëshmoi 

se i vetmi rast kur i pandehuri është interesuar për këtë çështje ka qenë kur e ka telefonuar dhe i 

ka treguar se ja kanë marrë armët policia. Ka shtuar se edhe nga mbrojtja e të pandehurit janë 

provuar këto fakte se dy armët e sekuestruara kanë qenë me leje të skaduar, si dhe një armë e pa-

lajmëruar të cilën kinse ja ka falur një shok dhe të njëjtën armë ka shkuar për ta legalizuar, mirëpo 

zyrtari ka qenë në pushim, por ky pretendim është në kundërshtim me deklaratën e zyrtarit 

policor-dëshmitarit A. D., i cili e ka mohuar se me datën kur pretendon i pandehuri se ka qenë 

në polici për ta lajmëruar armën të ketë qenë i pandehuri, pasi dëshmitari ka dëshmuar se e 

mbajnë evidencën e secilit person që paraqitet dhe e njëjta gjë vërtetohet edhe me librin e 

evidencave të Stacionit Policor në Malishevë, ku nuk figuron emri i të pandehurit. Ka theksuar 

se mbrojtja e të pandehurit është shumë kundërthënëse edhe në vetvete pasi i pandehuri ka 

deklaruar se kur është kthyer në shtëpi ditën kur i është bastisur shtëpia, i ka thënë dëshmitarit 

D. K. se ka qenë në stacionin policor për ti vazhduar lejet për armë dhe për legalizimin e armës, 

fakt të cilin e ka mohuar dëshmitari K.. Ka theksuar se sa i përket pretendimit se arma e legalizuar 
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është gjetur në kohën kur ka qenë vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për legalizimin 

e armëve, duke aluduar në atë se pezullohet zbatimi i nenit 374 të KPRK-së, ky vendim duhet të 

interpretohet drejtë, pasi pezullohet për qytetaret të cilët shkojnë në polici për ta lajmëruar armën, 

e jo që armën ta mbajnë në shtëpi se është vendimi e nuk më akuzojnë, sepse asnjë qytetar nuk 

ka të drejtë të posedoj armë pa u pajisur me leje. Po ashtu sa i përket dy armëve me leje të skaduar 

neni 37 par 1 nën par. 1.1 i Ligjit për Armë i Republikës së Kosovës ka përcaktuar se leja e 

lëshuar sipas nenit 17 personit fizik i revokohet kur skadon afati i lejes dhe kur e njëjta nuk është 

vazhduar. Ka shtuar se bazuar në këto prova të pakontestueshme i propozon gjykatës që i 

akuzuari të shpallet fajtor për veprën penale të kryer, si dhe të bëhet konfiskimi i armëve. 

 

  Mbrojtësja e të akuzuarit, avokatja Shpresa Bakija në fjalën e saj përfundimtare të 

përgatitur në formë të shkruar e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nga provat 

e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore nuk është vërtetuar se në veprimet e të mbrojturit të 

saj ka elemente të veprës penale për të cilën akuzohet, pasi i ka pasur me leje dy armët e gjuetisë 

dhe një revole, të cilat i ka regjistruar në kohën e UNMIK-ut, dhe i ka vazhduar edhe me ligjet e 

Kosovës. Ka shtuar se gjatë vitit 2019, e ka siguruar edhe një armë dhe si qytetar i ndershëm ka 

shkuar me datë 19.08.2020, në Stacionin Policor në Malishevë, ta regjistroj dhe vazhdoj afatin e 

lejeve për armët e gjata, e ku nga zyrtaret e sigurimit te porta i është thënë që punëtori gjendet 

në pushim dhe nuk e zëvendëson askush, e kur sërish me datë 20.08.2020 ka shkuar në stacionin 

policor pa filluar orari zyrtar i punës, familjaret e kanë njoftuar se shtëpia është mbushur me 

policë që ta bastisin. Ka shtuar se fakti se zyrtari i regjistrimit të armëve ka qenë në pushim vjetor 

nga data 19-23.08.2019, nuk është kontestuese është vërtetuar edhe nga raporti i stacionit policor 

dhe deklarimi i vet zyrtarit policor I. Z. ndërsa dëshmitari D. K. në dëshminë e tij ka deklaruar 

se gjatë bastisjes i mbrojturi i saj ka deklaruar se ka tentuar ta regjistroi armën, por zyrtari ka 

qenë në pushim. Ka theksuar se konkludimi se i mbrojturi i saj nuk e ka kryer këtë vepër penale 

përjashtohet edhe në rrethanën përjashtuese vendimi për legalizimin e armëve e lëshuar nga 

Ministria e Punëve Brendshme të Kosovës numër 536/2018, të datës 23.11.2018, dhe numër 

15/107 të datës 18.06.2019, ku është e përcaktuar se është shpallur afati kohor i procesit të 

legalizimit të armëve deri me datë 17.09.2019, e të cilat vendime kanë mbështetje edhe në nenin 

9 të Ligjit nr. 05/L-134 për legalizimin e armëve, sipas të cilit ligj pezullohet zbatimi i nenit 374 

të KPRK-së. Andaj duke marrë parasysh të gjitha këto i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin 

ta liroi nga akuza, bazuar në nenin 364 par. 1 nën 1.2 të KPP-së. 

 

I akuzuari F. A. që në fillim të shqyrtimit gjyqësor, duke u deklaruar lidhur me fajësinë, 

ka theksuar se nuk e pranon fajësinë. Gjatë mbrojtjes së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 15.09.2020, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e mbrojtëses së tij, ka deklaruar se ka 

pasur armë në shtëpi, tri armë me leje, e një pa leje, për të cilat ka pasur leje edhe në kohën e 

UNMIK-ut, por edhe me leje nga Republika e Kosovës. Ka shtuar se armën pa leje e ka marrë 5 

(pesë) ditë para bastisjes së shtëpisë së tij, të cilën armë ka pasur plan të pajiset me leje, sikur për 

ato tri armë tjera, e për këtë me datë 19.08.2019 ka shkuar për ti legalizuar armët pa leje dhe për 

ti vazhduar lejet për këto armë në Stacionin Policor në Malishevë, por nuk ka arritur për ti kryer 

sepse zyrtari i armëve ka qenë në pushim. Ka theksuar se me datë 19.08.2019 ka shkuar në 

Stacionin Policor në Malishevë dhe oficerit policor tek porta i ka thënë, që donë me shkua te I. 

Z. zyrtar policor për legalizimin e armëve pa leje dhe për vazhdimin e lejes për dy armë, e ai i 

ka thënë nuk është këtu e nesër të japim informata, e ditën e nesërme me datë 20.08.2019 në 

mëngjes kah ora 07:00-07:10 minuta, te porta ishte dëshmitari A., duke biseduar me një person 

të cilin e ka pyetur se a është I. Z. e ai i ka thënë eja kah ora 08:00/h, të japim informata pasi nuk 

janë zyrtarët këtu. Ka shtuar se më pas është ulur në një lokal përballë policisë për të pritur që të 

bëhet ora 08:00/h dhe sa është ulur e ka thirr bashkëshortja në telefon dhe i ka treguar se është 

mbushur oborri me polici, e pasi ka qenë me vëllain N., ka shkuar menjëherë në shtëpi, e duke 
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shkuar rrugës vëllai i ka thënë ndal automjet se po donë me na mbyt, e pa arritur tek pishina siç 

e ka përmendur dëshmitari, e ka thirr sërish djali i vëllait në telefon të cilit i ka thënë afrohu te 

zyrtari policor se jam duke ardhur te pishina, e dëshmitari D. K. i ka thënë djalit të vëllait thuaj 

F. mos u ngut se nëse është puna të presim edhe 20 minuta. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka 

deklaruar kur ka arritur në shtëpi i ka treguar për armët, e vet dëshmitarit D. i ka treguar se ka 

qenë në Malishevë për legalizimin e armës dhe vazhdimin e lejes, atë ditë ja ka dorëzuar lejet e 

armëve të gjuetisë, ndërsa lejen e armës për revole nuk ka mund të gjejë pasi ishte i stresuar. Ka 

shtuar se me datë 11.08.2019 e ka fejuar djalin, nuk ka pasur gjuajte me armë. Duke u përgjigjur 

në pyetjet e prokurores ka theksuar se është në dijeni se nuk ka mund të posedoi armë pa leje dhe 

tri armët janë sekuestruar nga ana e policisë, ku dy kanë qenë me leje të skaduar dhe një pa leje. 

Ka theksuar se pasi ka dal ligji për legalizimin e armëve, e ka marrë atë armë, të cilën nuk do ta 

kishte marrur dhe nuk ka arritur të legalizoi, pasi nuk ishte zyrtari policor. Duke u përgjigjur në 

pyetjet tjera të prokurores se nga lejet e armëve të gjuetisë të skaduar do me thënë se ka 4 (katër) 

muaj pa 3 (tri) ditë që ju ka skaduar leja, e në prokurori dhe polici keni theksuar se për shkak të 

ngarkesës ka harruar dhe nuk e ka ditur se ju ka skaduar afati, është përgjigjur se deri me datë 

18.08.2019 nuk ka ditur, ndërsa me datë 19.08.2019 ka shkuar për ti paraqitur tri armët. Duke u 

përgjigjur në pyetjet tjera se dëshmitari I. Z. gjatë dëshmisë së tij, ka theksuar se nga momenti 

kur ju ka skaduar leja e deri në  momentin kur janë marrë armët nuk jeni lajmëruar për vazhdimin 

e lejes për armë dhe të njëjtin e keni thirrur pasi armët ju janë marrë nga policia, është përgjigjur 

ndoshta ka gabuar, por nuk është e vërtetë ajo ka çka deklaruar dëshmitari I.. Ka shtuar se armën 

pa leje ja ka falur një shok i tij nga Prizreni, i quajtur PA. Th., pasi ai nuk ka mundur që ta 

legalizoi dhe ai i ka thënë se po dëshiron me ta fal këtë armë, ka qenë ditë e premte kur ja ka 

dhënë armën, pra kanë qenë 2-4 ditë para bastisjes. Ka theksuar se ka njohuri se nuk mund të 

posedoi armë pa leje, por këtë armë e ka marrë ditën e premte në mbrëmje, të shtunën dhe të 

dielën e ka mbajtur dhe ditën e hënë ka shkuar për ta legalizuar. Duke u përgjigjur në pyetjet 

tjera se në deklaratën e juaj të dhënë në prokurori me datë 22.10.2019, keni theksuar se armën 

pa leje ua ka fal shoku 10 ditë para se të sekuestrohet, ka theksuar se e vërteta është ajo çka 

deklaroi sot dhe me të freskët e ka deklaratën e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, se sa atë të dhënë 

në prokurori. Ka shtuar se ka dhënë provimin për leje për mbajtjen e armëve e ku ju kanë sqaruar 

se asnjë minutë nuk guxon me mbajt armën kur i skadon leja, por menjëherë duhet të paraqitet 

në stacionin policor si dhe nuk ka paraqitur kërkesë me shkrim për legalizimin e armës. Ka 

theksuar se fshati i tij është larg nga  Malisheva 16-17 km, ndërsa largësia nga pishina në fshatin 

T. deri në fshatin e tij është 4 km dhe në pyetjen se meqenëse bastisja ka filluar në ora 07:25 

minuta, e ju po theksoni se në ora 07:15 minuta keni qenë në lokal përballë stacionit policor si 

është e mundur që 16-17 km, ti kaloni për 10 minuta, është përgjigjur se nuk e dinë kohën e saktë 

sa ka qenë, ma herët apo më vonë, por në stacionin policor në Malishevë ka qenë në ora 07:00-

07:10 minuta. Në pyetjen tjetër pse në prokurori keni theksuar se armën ju kanë falur 10 ditë 

përpara bastisjes e tani po e konkretizoni se ka qenë ditë e premte në mbrëmje dy ditë para 

bastisjes, ka theksuar se ka deklaruar ashtu në prokurori pasi ka gabuar. Po ashtu ka shtuar se ka 

gabuar kur dëshmitari I. Z. e ka dhënë dëshminë e tij dhe ka theksuar se i akuzuari nuk e ka 

thirrur para se ti merren armët por ka theksuar se e ka thirrur pasi ju kanë marrë armët, e këtu ka 

gabuar që nuk ja ka parashtruar pyetjen dëshmitarit, e po ashtu edhe në pyetjen se dëshmitari D. 

K. për të cilin ju keni thënë se ditën e bastisjes i keni treguar se keni qenë në Stacioni Policor në 

Malishevë, e ka mohuar këtë fakt, është përgjigjur se i ka thënë dëshmitarit se ka qenë në stacion 

policor. Në fjalën e tij përfundimtare të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 23.09.2020, ka 

theksuar se e ndien vetën të pafajshëm dhe e mbështetë fjalën përfundimtare të mbrojtëses së tij. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor me rastin e procedimit të provave, vlerësimit dhe analizimit të 

tyre një nga një, e pastaj në lidhje me njëra tjetrën, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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Se i akuzuari më parë ka siguruar e gjerë me datë 20.08.2019 rreth orës 08:00/h në fshatin 

. . ., Komuna Malishevë, përkatësisht në shtëpinë e tij i akuzuari ka mbajtur në pronësi, kontroll 

dhe posedim të paautorizuar dhe në kundërshtim me nenin 17 par. 1 nën par. 1.3 të  Ligjit për 

Armët numër 05/L-022, për të cilën me ligj kërkohet leja dhe atë 1(një) armë e gjatë  gjahu 

BERNO, model ZH101-12 GA-23/4CHAM, me numër serik 13846, 1 (një) armë e gjatë gjahu 

CIFSAN, CSP 555, me numër serik 143142, 1 (një) armë e gjatë gjahu Russian, S4M, me numër 

serik 3269371 dhe njëqind e katër dhjetë e shtatë (147) copë fishek, në atë mënyrë që gjatë një 

kontrolli nga ana e zyrtarëve policor në bazë të urdhëresës me numër UGJK.nr.19/19 

datë19.08.2019, e lëshuar nga Gjykata Themelore në Gjakovë dega në Malishevë, në shtëpinë  e 

të akuzuarit, i janë gjetur armët dhe municioni i lartcekur, të cilat janë sekuestruar nga ana e 

zyrtarëve policor. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore si dëshmia e dëshmitarit I. Z. e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 04.09.2020, 

dëshmia e dëshmitarëve D. K. dhe A. D. të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 15.09.2020, 

lista e armëve të konfiskuara e datës 20.08.2019, procesverbali mbi kontrollin e personit dhe 

banesës së të akuzuarit F. A. i datës 20.08.2019 së bashku me foto-albumin, raporti i oficerit 

policor i datës 20.08.2019, raporti i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë i datës 13.12.2019, 

vendimi numër 15/107 i datës 18.06.2019, i Kryeministrit të Kosovës, vendimi numër 536/2019 

i datës 23.11.2018, i Ministrit të Punëve të Brendshme, shkresa-njoftimi nga Stacioni Policor në 

Malishevë i datës 03.09.2020, dy lejet për dy armë të gjuetisë në emër të akuzuarit me datat e 

lëshimit 24.04.2014 dhe datë të skadimit 23.04.2019, shkresa-njoftimi i Stacionit Policor në 

Malishevë i datës 09.09.2020, si dhe pjesërisht edhe nga vet deklarimet e të akuzuarit, i cili edhe 

pse nuk e ka pranuar fajësinë e ka pranuar se një armë e ka pasur pa leje dhe dy armë me leje të 

skaduar. 

 

Dëshmitari I. Z. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

04.09.2020, duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruar ka theksuar se është zyrtar, staf civil në 

Stacionin Policor në Malishevë, ka për detyrë që të pranoj dokumentacionin e aplikimit për leje 

të armës dhe vazhdimin e lejeve. Ka shtuar se në stacionin policor punon që 14 vite, ndërsa në 

sektorin e lejeve punon që nga viti 2013 e ku leja për armë lëshohet nga Ministria e Punëve të 

Brendshme, ndërsa vet e kanë vetëm rolin teknik të pranimit të dokumentacionit dhe dërgimit të 

tij në Prishtinë. Leja lëshohet në afat 5 vjeçar, e ku leja e lëshuar nga Ministria e ka datën e 

lëshimit dhe datën e skadimit të lejes, nuk e dinë kohë e saktë sa kohë përpara mund të aplikoi 

por një muaj përpara bënë kërkesë për vazhdimin e lejes, vet bënë pranimin e aplikacionit, si në 

kërkesën fillestare me të gjithë dokumentacionin por vetëm që tani në formular shkruan kërkesë 

për vazhdimin e lejes. Ka shtuar se e njeh të akuzuarin, ka aplikuar për leje të armës, ndërsa nuk 

ka aplikuar për vazhdimin e lejes, pasi i njëjti ka pasur leje për armë të gjuetisë nga Republika e 

Kosovës, sepse ka pasur leje paraprake edhe nga ana e UNMIK-ut, e më pas janë pajisur me leje 

nga Republika e Kosovës, e kështu ka vepruar edhe i akuzuari, pra është pajisur me dy leje për 

armë të gjuetisë. Ka shtuar se është e vërtetë se ka qenë në pushim vjetor nga data 19.08.2019 

deri me datë 23.08.2019 dhe kur shfrytëzon pushimin vjetor nuk ka zëvendësim zyrtar, nuk 

pranohen aplikacionet, por palëve ju jepen sqarime për kompletim të dokumentacionit, e palët 

mund të aplikojnë pasi të kthehet nga pushimi, e për të akuzuarin askush nuk i ka treguar se është 

paraqitur për vazhdimin e lejes. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se secila palë e 

cila paraqitet për të hyr në stacion legjitimohet, evidentohet në librin e evidencave, e më pas 

njoftohet përmes telefonit nga sigurimi, del i merr palët dhe shkon në zyrë. Ka theksuar se në 

kohën kur ka qenë në pushim vjetor i akuzuari ka komunikuar  përmes telefonit, e ka thirr në 

telefon, e i ka thënë armët mi ka marr policia, e vet është përgjigjur jam në pushim nuk di asgjë 

dhe nuk mund të jap asnjë përgjigje. Ka shtuar se me ligjin për armët menjëherë pas skadimit të 
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lejes konsiderohet se arma është pa leje, dhe vendimi i Qeverisë me të cilët është pezulluar neni 

374 i KPRK-së, për legalizimin e armëve, nuk ka pasur të bëjë me dy armët për të cilat i akuzuari 

ka pasur leje të skaduar, pasi ky Ligj ka rregulluar vetëm armët e pa legalizuara, e që palët që 

kanë poseduar armë e kanë dashur ti legalizojnë është dashur që të paraqiten në stacion pa armë, 

por me të dhënat e armës, ti dorëzojnë ato, palëve ju është lëshuar një formular i vulosur nga 

komandanti i stacionit, e pastaj pala me atë dokument ka pasur të drejtë ta merr armën, e ta 

dërgon në poligonin e shenjëtarisë të licencuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, ku bëhet 

kontrollimi zyrtar i armës. Ka shtuar se është e vërtetë që i akuzuari e ka thirr në telefon dhe i ka 

thënë se mi morën armët policia, pra e ka thirr pasi ja kanë marrë armët, si dhe i akuzuari nuk e 

ka thirr para që ti merren armët. Ka shtuar se një person ka të drejtë të ketë leje për shumë armë 

dhe çdo aplikues kur aplikon për leje për armë e kryen trajnimin dhe provimin, certifikohet, e ku 

njoftohet me të gjitha te drejtat se si duhet të pajiset me leje, si duhet të bëhet pas skadimit të 

lejes, si dhe kohën kur duhet të përdoret arma, si dhe i akuzuari nuk e ka thirr në telefon për ti 

thënë se ka qenë në stacion, e ai ka qenë në pushim vjetor, pra e vërteta është se i akuzuari vetëm 

e ka thirr në telefon dhe i ka treguar se ja kanë marrë armët. 

 

Dëshmitari D. K. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.09.2020, duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruar ka theksuar se të akuzuarin nuk e ka njohur 

më përpara, vetëm gjatë bastisjes së shtëpisë së tij, nuk i kujtohet koha e saktë e bastisjes, por 

atë ditë ka qenë bastisja e dytë, pasi më parë kanë kryer bastisjen në një fshat tjetër, e pastaj kanë 

shkuar tek shtëpia e të akuzuarit, e cila ka filluar pas orës 07:00/h. Ka theksuar se kur kanë shkuar 

në bastisje është paraqitur bashkëshortja e të akuzuarit të cilës ja kanë shpjeguar arsye e bastisjes, 

e kanë pyetur për personin për të cilin është lëshuar urdhëresa, ju ka treguar se nuk është në 

shtëpi, ka dal në mëngjes, por sa i kujtohet bashkëshortja ka biseduar në telefon me të akuzuarin, 

vet nuk ka biseduar me të akuzuarin, por pasi bashkëshortja ka përfunduar bisedën i ka njoftuar 

se bashkëshorti i saj, këtu i akuzuari gjendet në një lokal në fshatin T., e gjatë bastisjes vet ka 

qenë procesmbajtës, ndërsa udhëheqës ka qenë një oficer tjetër. Ka shtuar se nuk e kanë filluar 

bastisjen, e kanë pritur të akuzuarin, meqenëse ai nuk ishte larg është vonuar 10 minuta, por para 

se të vije i akuzuari është paraqitur vëllai i tij, për të cilin sa mban mend ishte në botën e jashtme, 

e ishte në pushime, e kur ka arritur i akuzuari, e kanë njoftuar për arsyen e bastisjen dhe i kanë 

kërkuar që ai vet ti dorëzoi armët, i cili i ka njoftuar se ka armë me leje dhe pa leje, ju ka treguar 

vend  ndodhjen e armëve, por për shkaqe sigurie nuk e lejojnë palën ta sjellin armën,, por shkojnë 

së bashku me palët në vendin ku gjendet armët dhe i marrin armët. I akuzuari ju ka prezantuar 

lejet, ku dy armë kanë qenë me leje të skaduar, një armë ka pasur leje valide dhe një pa leje, sa i 

kujtohet për lejen e një arme ka vonuar që ta siguroi, ndërsa lejet tjera i ka pasur në xhep, pra 

kur ju ka sjellë armët ju ka dhënë edhe lejet. Ka shtuar se e ka njoftuar prokurorin se janë katër 

armë, tri me leje, e një pa leje, por pas verifikimi të serishëm është konstatuar se dy armë kanë 

qenë me leje të skaduar, e sërish kanë njoftuar prokurorin, si dhe sjellja e të akuzuari gjatë  

bastisjes ka qenë korrekte. Duke u përgjigjur në pyetjen se kur është kthyer i akuzuari në shtëpi, 

a të ka thënë ty se ka qenë në stacionin policor lidhur me armët, është përgjigjur nuk është e 

vërtetë, ka thënë se ka tentuar për ti legalizuar armët, pa specifikuar ditën edhe njëherë sqaron 

se kur ka biseduar në telefon nuk e ka dëgjuar bisedën telefonike, por pas bisedës ju ka thënë se 

i akuzuari qenka te pishina në fshatin T. tu pi kafe dhe kthehet për 10 minuta dhe se i akuzuari 

ashtu siç ka deklaruar kur ju ka prezantuar lejet ka menduar se armët janë me leje valide. 

 

Dëshmitari A. D.gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.09.2020, duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruara ka theksuar se nuk e njeh të akuzuarin, 

nuk i kujtohet se a ka qenë duke punuar në portë me datë 19-20.08.2019 në stacionin policor, 

pasi që ka kaluar një kohë e gjatë, por aty është e regjistruar secili polic që gjendet tek porta. Ka 

shtuar se çdo person që vije në stacion policor evidentohet në fletore dhe pyetet për arsyen pse 
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është paraqitur, pra të gjitha rastet regjistrohen edhe nëse ndonjë palë paraqitet jashtë orarit zyrtar 

regjistrohet, edhe nëse zyrtari i armëve ka qenë në pushim, e palët pyesin regjistrohen. Duke u 

përgjigjur në pyetjen e vet të akuzuarit se a ka parë me datë 20.08.2019, tek porta e stacionit 

policor rreth orës 07:00-07:15/h, është përgjigjur jo dhe se nuk është e vërtetë se me datë 

20.08.2019, i akuzuari ka qenë për të pyetur për zyrtarin për legalizimin e armëve. 

 

Nga lista e armëve të konfiskuara e datës 20.08.2019 është e konstatuar se nga i akuzuari 

janë konfiskuar tri armë dhe atë një armë e llojit RUSSIAN, SS4M me numër serik 3269371, një 

armë të llojit CIFSAN, CSF 555, me numër serik 143142 dhe një armë Berno, model ZH101-12 

GA-23/4 CHAM, me numër serik 138146, si dhe 147 copë fishek. 

 

Nga procesverbali mbi kontrollin e personave dhe banesës e datës 20.08.2019  dhe foto-

albumi është konstatuar se është kontrolluar shtëpia e të akuzuarit e ku bastisja ka filluar në ora 

07:25/h, e gjatë kontrollit në shtëpinë e të akuzuarit janë gjetur dy pushkë gjuetie, me afat të 

skaduar, një armë pa leje dhe një revole “TT”, me leje valide, si dhe vërehen armët dhe municioni 

i gjetur tek i akuzuari. 

 

Nga raporti i oficerit policor i datës 20.08.2019, është e konstatuar se me datë 20.08.2019, 

në ora 07:25/h, ka filluar kontrolli në shtëpinë e të akuzuarit i cili ka përfunduar në ora 08:00/h 

dhe gjatë bastisjes dhe kontrollit janë gjetur tri armë gjuetie, dy prej tyre me leje të skaduar, njëra 

pa leje fare, si dhe 147 copë fishek me kalibër të pa njohur të cilat armë dhe municion janë 

konfiskuar. 

 

Nga raporti i ekspertimit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë i datës 31.12.2019 është 

e konstatuar se janë dërguar për ekzaminim armët e konfiskuara kanë qenë funksionale, me 

përjashtim të armës së gjuetisë CIFSAN, model TS870 TM, e kalibrit 2 mm, BORE me dy tyta, 

në pozitë vertikale, me numër serik 143142, është e konstatuar se arma është funksionale, por 

gjilpëra e tytës së lartë nuk funksionon dhe asnjëra nga armët nuk është gjetur ndonjë 

përputhshmëri me artikujt e librarisë së rastit të hapur. 

 

Nga vendimi për legalizimin e armëve numër 536/18 i datës 23.11.2018, të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme është e përcaktuar se është shpallur afati kohor gjashtë mujor për 

legalizimin e armëve nga data 17.12.2018 deri me datë 17.06.2019. 

 

Nga vendimi i Kryeministrit të Kosovës numër 1517, i datës 18.06.2019, është e 

konstatuar se është aprovuar  propozimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për vazhdimin e 

afatit kohorë për procesin e legalizimit të armëve  për periudhë tremujore nga data 18.06.2019 

deri me datë 17.09.2019. 

 

Nga shkresa-njoftimi i stacionit policor në Malishevë i datës 03.09.2020 është e 

konstatuar se zyrtari I. Z. ka qenë në pushim vjetor nga data 19.08.2019, deri me datë 23.08.2019. 

 

Nga lejet për armë të gjuetisë në emër të akuzuarit është e konstatuar se i akuzuari e ka 

pasur lejen për pushkën e gjuetisë së markës “Russian State Arsenals”, modeli S4M, me numër 

serik 326371, si dhe për armën e gjuetisë “CIFSAN”, model CSP 555, me numër serik 143142, 

për të cilat armë i është lëshuar leja nga data 24.04.2014 deri me datë 23.04.2019. 

 

Nga shkresa njoftimi i stacionit policor në Malishevë i datës 09.09.2020 është  njoftuar 

se me datë 20.08.2019, në ora 07:15/h në regjistrin e evidentimit në stacionin policor në 
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Malishevë nuk është hasur në emrin e të akuzuarit dhe me këtë datë në ndërrim ka qenë polici 

A. D.tek porta. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorisë të parashtruara si në 

aktakuzë, ashtu edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore, pretendimet e mbrojtjes të parashtruara gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore, si dhe të gjitha provat e administruara veç e veç, e pastaj të ndërlidhura 

njëra me tjetrën dhe ka konstatuar se i akuzuari F. A. e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata bazuar në faktin se te i akuzuari me rastin e bastisjes së shtëpisë, i janë gjetur dy 

armë me leje të skaduar dhe një armë pa leje, ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtjes 

dhe provat për dy armët e gjahut me leje të skaduar, ashtu edhe për armën pa leje.  

 

Gjykata nga vetë deklarimi i të akuzuarit, si dhe nga lejet për dy armët e gjuetisë, ka 

konstatuar se armët e gjahut “Russian State Arsenals”, modeli S4M, me numër serik 326371, si 

dhe arma “Cifsan”, model CSP 555, me numër serik 143142, kanë qenë me leje nga data 

23.04.2014, e deri me datë 23.04.2019. Nga data e skadimit të lejeve, e deri me datë 20.08.2019, 

kur këto armë janë sekuestruar nga policia gjatë bastisjes, i akuzuari nuk ka parashtruar kërkesë 

për vazhdimin e lejeve, por afërsisht në afatin prej 4 (katër) muajve, i akuzuari i ka mbajtur në 

posedim pa leje. Sipas vlerësimit të gjykatës, bazuar edhe në Ligjin për Armët, gjegjësisht në 

nenin 17 të këtij ligji, kërkohet që për këto armë poseduesi të ketë leje, e bazuar në faktin se lejet 

për këto armë kanë skaduar me datë 23.04.2019, gjykata ka vlerësuar se nga data e skadimit të 

lejeve, pasi i akuzuari nuk ka parashtruar kërkesë për vazhdimin e lejeve për këto armë, këto 

armë konsiderohen armë pa leje dhe i akuzuari i ka mbajtur në posedim në mënyrë të 

kundërligjshme. Për këtë fakt ka qenë në dijeni edhe vetë i akuzuari se nuk ka të drejtë të mbajë 

armë me leje të skaduar, pasi vetë i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij ka pohuar faktin se e ka dhënë 

provimin për leje për këto armë, e ku ju kanë sqaruar se asnjë minutë nuk guxon me e mbajt 

armën kur i skadon leja, por menjëherë duhet të paraqiten në stacionin policor, veprim të cilin 

nuk e ka bërë edhe pse ka pasur për dijeni se duhet ta bëjë, por ka vazhduar që ti mbaj armët në 

kundërshtim me dispozitat ligjore. Pretendimet e mbrojtjes se armëve të cilave ju ka skaduar leja 

nuk konsiderohen armë pa leje, sipas vlerësimit të gjykatës janë të pabazuara dhe të pa 

mbështetura në asnjë dispozitë ligjore, e këtë konstatim gjykata e ka bazuar në ligjin për armët 

ku parashihet se për këto armë kërkohet leja, e cila leje është me afat të caktuar të skadimit, si 

dhe në deklaratën e dëshmitarit I. Z. zyrtar në Stacioni Policor në Malishevë për pranimin e 

dokumentacionit për aplikim për leje dhe vazhdimin e lejeve për armë, i cili gjatë dëshmisë së 

tij ka theksuar se me skadimin e lejes arma konsiderohet pa leje. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtjes lidhur me armën e gjatë të 

gjahut “Berno”, model Zh101-12GA-23/4CHAM, me numër serik 13846, e cila është gjetur te i 

akuzuari pa leje me rastin e bastisjes së shtëpisë, se lidhur me këtë armë ekziston rrethana 

përjashtuese për ekzistimin e kësaj vepre penale, gjegjësisht vendimet me numër 536/2018 dhe 

15/107 për legalizimin e armëve deri me datë 17.09.2019, ka konstatuar se ky pretendim i 

mbrojtjes bazuar në veprimet e të akuzuarit është i pabazuar dhe nuk mund të gjejë zbatim për 

faktin se sipas vlerësimit të gjykatës, edhe pse në këtë periudhë kohore ka qenë në fuqi procesi i 

legalizimit të armëve, ne nenin 9 të Ligjit për legalizimin dhe dorëzimin e armëve,  municionit 

dhe mjeteve eksplozive numër 05/L-134, parashihet dorëzimi vullnetar i armëve, municionit dhe 

mjeteve e eksplozive dhe gjatë kësaj periudhe pezullohet zbatimi i nenit 374 të KPRK-së, e ku i 

akuzuari nuk ka vepruar sipas këtyre dispozitave ligjore. Kjo dispozitë ligjore nënkupton 

qytetarët që kanë lajmëruar vullnetarisht që kanë armë, është pezulluar ndjekja penale për vepër 

penale armëmbajtje pa leje, mirëpo jo edhe siç ka ndodhur me të akuzuarin, të cilit arma i është 
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gjetur me rastin e bastisjes së shtëpisë, e jo që i akuzuari e ka lajmëruar vullnetarisht armën, 

ashtu siç parashihet me nenin 5 të këtij Ligji, që gjatë periudhës së legalizimit personi fizik duhet 

të paraqitet në stacionin policor dhe të deklaroi posedimin e armës, të cilën nuk e ka regjistruar 

më parë, veprim të cilin nuk e ka bërë i akuzuari.  

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e të akuzuarit të parashtruar gjatë 

mbrojtjes së tij se me datë 19.08.2019 dhe 20.08.2019, ka qenë në stacion policor në Malishevë, 

për ta paraqitur këtë armë pa leje dhe për ti vazhduar lejet për dy armët me leje të skaduar, por 

nuk ka mundur që ka kryej pasi zyrtari i armëve ka qenë në pushim, ka konstatuar se një 

pretendim i tillë i të akuzuarit është vetëm deklarativ, i pa bazuar dhe i pa mbështetur në asnjë 

provë apo dëshmi, si të tillë gjykata e ka konsideruar vetëm përpjekje të akuzuarit për tu 

shmangur nga përgjegjësia penale. Se pretendimet e të akuzuarit kanë qenë vetëm deklarative, 

gjykata e ka bazuar në faktin se i akuzuari ka theksuar se e ka thirr në telefon zyrtarin e armëve 

I. Z. para se ti merren armët, mirëpo gjatë dëshmisë së tij ky dëshmitarë ka theksuar se nuk 

qëndron ky fakt, por i akuzuari e ka thirr në telefon vetëm pasi policët ja kanë marrë armët dhe i 

ka treguar se policia ja ka marrë armët, si dhe dëshmitari ka pohuar se i akuzuari asnjëherë nuk 

ka qenë për vazhdimin e lejeve për dy armët, e as për ta paraqitur armën pa leje. Gjatë dëshmisë 

së këtij dëshmitari i akuzuari fare nuk i ka parashtruar pyetje dhe nuk e ka kundërshtuar dëshminë 

e tij. 

 

Faktin se i akuzuari nuk ka qenë në stacionin policor në Malishevë ashtu siç pretendon i 

akuzuari, argumentohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit A. D., i cili gjatë dëshmisë së tij duke u 

përgjigjur pikërisht në pyetjen e të akuzuarit, ka theksuar se nuk është e vërtetë se i akuzuari me 

datë 20.08.2019 në ora 07:00-07:15/h, ka qenë në stacionin policor në Malishevë, gjegjësisht tek 

porta e stacionit, në të cilën periudhë ky dëshmitarë ka qenë në orarin zyrtar të punës. Se i 

akuzuari nuk ka qenë në stacion policor me datat e cekura siç pretendon, është argumentuar edhe 

nga përgjigja zyrtare nga stacioni policor në Malishevë, në regjistrin e evidentimit te personave 

që paraqiten dhe kanë punë në stacion, nuk evidentohet që ka qenë i akuzuari. Po ashtu 

pretendimin e të akuzuarit, se ditën e bastisjes e ka njoftuar zyrtarin policor D. K., se nuk ishte 

në shtëpi, pasi ka qenë në stacion policor për ti paraqitur armët, gjatë dëshmisë së tij, e ka mohuar 

ky dëshmitarë, duke theksuar se nuk është e vërtetë se i akuzuari i ka treguar se ka qenë në 

stacioni policor, por sipas dëshmisë së këtij dëshmitari kur bashkëshortja e të akuzuarit ka 

biseduar në telefon me të akuzuarin, i ka njoftuar se i akuzuari qenka afër në fshatin T., në një 

lokal duke pirë kafe. 

 

Gjykata ka vërtetuar se pretendimet e akuzuarit jo vetëm që kanë qenë në kundërshtim 

me të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, mirëpo deklarimet e tija gjatë 

mbrojtjes së tij, kanë qenë kontradiktore me deklarimet e tija të mëparshme në prokurori dhe 

stacion policor, andaj sitë  tilla nuk ja ka falur besimin dhe i ka konsideruar vetëm përpjekje të 

akuzuarit për tu shmangur nga përgjegjësia penale që ka për këtë vepër penale, pasi nga provat 

e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor një nga një, e të ndërlidhura me njëra tjetër ka 

konstatuar, se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë dhe formohen të gjitha elementet e veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve  nga neni 366 par. 1 

të KPRK-së. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale në mënyrën, 

kohën dhe vendin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nuk ka gjetur rrethana rënduese. Ndërsa si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin, ka marrë parasysh sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit 
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gjyqësor, jo dënueshmerin  e tij të mëparshme, e të cilat rrethana kanë ndikuar që gjykata të 

akuzuarit të ja shqipton dënimin me gjobë në shumën prej 1400,oo € (njëmijë e katërqind euro), 

me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

nga neni 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për konfiskimin e 1 (një) arme të gjatë gjahu BERNO, model  ZH101-12 GA-

23/4 CHAM, me numër serik 13846, 1 (një) arme të gjatë gjahu CIFSAN, CSP 555, me numër 

serik 143142, 1 (një) armë të gjatë gjahu Russian, S4M, me numër serik 3269371, si dhe njëqind 

e katër dhjetë  e shtatë  (147) copë fishek është marrë bazuar në nenin 366 par. 3 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 50,oo €, është marr bazuar 

në nenin 450 par. 1 dhe 2, nën par. 2.6 të KPP-së, si dhe shumën prej 50,oo € për kompensimin 

e viktimave të krimit është marrë bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-036. 

 

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 76/20 datë 25.09.2020 

 

Sekretarja juridike,                                                                     Kryetari i trupit gjykues,                      

Mandushe Doli                                                                                     Nikollë Komani 

 

 

 

Udhëzim Juridik:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj gjykata, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 
 

 

  

   

 


