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                                                                  PKR.nr.113/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët Teuta Krusha kryetare e trupit gjykues, 

Raima Elezi dhe Gëzim Shehu anëtarë të trupit gjykues, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Myrvete Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuarit I.M., nga fshati K..... 

Komuna e Prizrenit, me numër personal ............., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës 06/L-074 (KPRK), inicuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - 

Departamenti për Krime të Rënda nën numrin PP/I.nr.125-16/2020 të datës 21.07.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pranin e prokurorit të shtetit Arijana Shajkovci, të akuzuarit 

dhe mbrojtësit të tij Avokat E.G., nga Prizreni, me datë 18.05.2022, publikisht mori dhe shpalli, 

ndërsa me datë 19.05.2022 përpiloi këtë: 

   

A K T G J Y K I M 

I akuzuari:  

 

I.M., nga i ati .............dhe e ëma .............e lindur ............., lindur me datë .............në 

fshatin K..... Komuna e Prizrenit, ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën fillore, bujk, i martuar, 

me numër personal ............., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 Me datë 16.12.2019 në fshatin K..... Komuna e Prizrenit, me rastin e kontrollit të kryer 

nga ana e zyrtarëve të policisë në dhomë e shtëpisë familjare të akuzuarit, është gjetur 1 (një) 

pushkë gjuetie dy tytëshe vertikale MADE IN USSR II 19905 dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fishek me 

mbishkrim G.F. Lluger. Po të njëjtën ditë në Prizren, rreth orës 13:50 minuta, gjatë kontrollit të 

kryer nga ana e zyrtarëve të policisë, në veturën e markës “.............” me targa të regjistrimit 

............., pronë e akuzuarit, është gjetur arma e zjarrit dhe atë: 1 (një) pistoletë me mbishkrim 

ReXzero 1 S, me numër serie A24467, së bashku me 1 (një) karikator të pistoletës me 17 

(shtatëmbëdhjetë) fishek të kalibrit 19 mm, të cilat armë janë mbajtur në kundërshtim me Ligjin 

për Armët 05/L022, të cilat armë i ka mbajtur në posedim dhe kontroll pa leje përkatëse të lëshuar 

nga organi kompetent administrativë. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/l-

074 (KPRK). 
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Andaj në kuptim të nenit 7, 38, 39, 40, 43, 69 dhe nenit 366 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK) të akuzuarin: 

  

G J Y K O N 

 

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

neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK), shqipton dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. Me pëlqimin e akuzuarit në kuptim të nenit 44 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK), dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 

6 (gjashtë) muaji, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1500 € (njëmijë e pesëqind 

euro) i cili dënim duhet të paguhet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimit. Nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet në afat ligjor, do të zëvendësohet 

me 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë dënim burgu, duke llogaritur për 20 € një ditë burg.  

 

Të akuzuarit në pajtim me nenin 366 par.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-

074 (KPRK), konfiskohen armët dhe atë: pushka e gjuetisë dy tytëshe vertikale MADE IN USSR 

II 19905 dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fishek me mbishkrim G.F. Lluger si dhe 1 (një) pistoletë me 

mbishkrim ReXzero 1 S, me numër serie A24467, së bashku me një karikator dhe 17 

(shtatëmbëdhjetë) fishek të kalibrit 19 mm, pasi që janë mbajtur në kundërshtim me ligjin në 

fuqi.  

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës, 

ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 € (njëqind euro), të gjitha këto 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë ditëve) nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim 

të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit, 

shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë ditëve) nga dita 

e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m  

 

 Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP/I.nr.125-16/2020 të datës 21.07.2020, ndaj të akuzuarit I.M., nga fshati 

K..... Komuna e Prizrenit, me numër personal ............., për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK). 

 

Në fjalën përfundimtare prokurorja e shtetit Arijana Shajkovci, ngeli në tërësi pranë 

aktakuzës së parashtruar nën numrin PP/I.nr.125-16/2020 të datës 21.07.2020 si dhe në 

plotësimin e aktakuzës të datës 22.01.2021. Prokurorja e shtetit qëndrimin e saj e arsyetoj se në 

këtë çështje penale gjatë procedurës paraprake, po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor nga të 

dhënat të cilat janë siguruar nga zyrtari i Zyrës Rajonale për Autorizimin e Armëve pranë 

Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, në seancën e datës 29.06.2020, nuk është kontestuar 

se i akuzuari I.M.,, për pistoletën e markës AKREKS, modeli ReXzero 1 S, me numër serie 

A24467, ka poseduar lejen për armë dhe atë me datë lëshimi 07.02.2020 dhe me datë të skadimit 

07.02.2025. Mirëpo në procedurën e provave nga provat e administruara, është vërtetuar fakti, 

se me datë 16.12.2019 në Prizren, në veturën e akuzuarit është gjetur arma në fjalë, po ashtu ky 

fakt rezulton edhe nga raporti dhe nga leja e lëshuar ashtu që vërtetohet se ditën kritike gjatë 

kontrollit i akuzuari nuk ka pasur leje valide, pasi që armën në fjalë e ka pasur jashtë shtëpie dhe 
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i është gjetur në veturën e tij të markës “.............”. Po ashtu prokurorja e shtetit theksoi se ky 

fakt është vërtetuar edhe në procesverbalin e datës 29.09.2021, me rastin e dëgjimit të zyrtarit 

Rajonal për Autorizimin e Armëve në cilësinë e dëshmitarit F.M.,,  ashtu që pranë kësaj gjykate, 

gjatë procedurës së provave dëshmitari në pyetjen e parashtruar ka deklaruar “nëse qytetari lëviz 

me këtë armë për të cilën nuk ka marr leje valide dhe nxjerr jashtë shtëpisë, është shkelje e kodit 

penal dhe konsiderohet armëmbajtje pa leje” e që në rastin konkret ka rezultuar se i akuzuari 

I.M.,, ditën kritike ka poseduar armën në fjalë pa leje valide. Prokurori i shtetit po ashtu në fjalën 

përfundimtare elaboroj edhe armën e gjuetisë dy tytëshe vertikale MADE IN USSR II 19905 dhe 

sipas njoftimi të datës 29.06.2020 nga po ky zyrtar, ka rezultuar se i akuzuari I.M.,, nuk posedon 

leje për këtë armë, cila ditën kritike është gjetur në shtëpinë e tij në fshatin K..... Komuna e 

Prizrenit dhe atë me datë 16.12.2019. Të akuzuarit është lëshuar pëlqimi me numër të cekur si 

në njoftimin e datës 11.10.2021, pranuar nga zyrtari Rajonal për Autorizimin e Armëve, për 

armën në fjalën i cili pëlqim ka skaduar me datën 28.05.2020, me ç’rast ky zyrtar është marr në 

pyetje në cilësinë e dëshmitarit dhe në procesverbalin e datës 01.12.2021, në faqen e katërt në 

pyetjen e parashtruar nga kryetarja e trupit gjykues se “i akuzuari a ka vepruar për marrjen e 

pëlqimit për këtë armë”, dëshmitari ka deklaruar “ai ka vepruar mirëpo nuk ka vazhduar deri në 

fund për aplikim për marrjen e lejes për armë dhe atë në afatin prej 6 muajve sa ka vlejtur ky 

pëlqim”. Andaj edhe në referim të deklarimit të plotë të dëshmitarit, lidhur me çështjen në fjalë 

dhe procedurën e zhvilluar, prokurorja konsideron se i akuzuari I.M.,, nuk ka pasur leje për armën 

e cekur, pasi nuk ka vazhduar me procedura tjera të nevojshme. Andaj nga të theksuarat prokurori 

i shtetit kërkoi nga trupi gjykues që i akuzuari I.M.,, të shpallet fajtor për veprën penale mbajta 

në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK) dhe të dënohet në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi 

dhe me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata të ketë parasysh rrethanat rënduese se 

i njëjti ditën kritike armën pa leje valide e ka nxjerr jashtë shtëpisë dhe rrethanat lehtësuese nëse 

gjykata e gjen në rastin konkret.  

 

Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i akuzuarit Avokat E.G.,, theksoi bazuar në aktakuzën 

e prokurorit të shtetit dhe elaborimit të fakteve gjatë seancës me rastin e dhënies së fjalës 

përfundimtare, është i bindur se një aktakuzë e tillë juridikisht dhe faktikisht nuk mund të 

qëndroj. Mbrojta këtë qëndrim e mban dhe e merre për bazë provat e administruara në këtë 

çështje penale se në veprimet e akuzuarit I.M.,, nuk janë formuar elementet qenësore e veprës 

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

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK) andaj i propozoi gjykatës që mungesë 

të provave dhe në pajtim me nenit 364 të KPPK të merre aktgjykim lirues, sepse vepra penale 

me të cilën akuzohet i akuzuari nuk përbërën vepër penale dhe nuk është provuar se i njëjti ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Po ashtu mbrojtja theksoi nëse me vëmendje 

analizohet deklarata e akuzuarit, cili ka qenë shumë i sinqertë dhe ka treguar ngjarjen në mënyrë 

reale dhe po ashtu referohet deklaratës dhe raportit me shkrim të zyrtarit të policisë, i cili është 

dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit zyrtari F.M.,, jep një pasqyre reale se i akuzuari është pajisur 

me të gjitha dokumentet e nevojshme që kërkon Ligji për Armë 05/L-022. Sepse i akuzuari 

posedon certifikatat si për armën e shkurtër ashtu edhe për armën e gjatë, posedon pëlqimet nga 

organi kompetent, lejen valide për armën e shkurtër në rastin konkret për revolen dhe nuk 

qëndron fakti se i njëjti me kundërshtim me ligjin në fuqi ka përdorë apo poseduar revolen me 

datën 16.12.2019, pa leje valide. Andaj në rastin konkreti i akuzuari po të kishte shkel ligjin 

penal apo administrativ, organi kompetent nuk do të kishte dhënë lejen, por i njëjti me datën 

16.12.2019, është paraburgosur me ç’rast fizikisht dhe juridikisht nuk ka mundur të aplikoj e as 

të zhvilloj procedurat e trashëgimisë për armën e gjatë, e as ndonjë veprim juridik për armën  e 

shkurtë. Mbrojtësi po ashtu theksoi nëse referohemi deklaratës së dëshmitarit F.M., dhënë në 

seancën e datës 29.09.2021, në faqen e tretë paragrafin e parafundit i njëjti deklaron “sipas 
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dokumentit që kam punuar në këtë çështje penale i akuzuari I.M.,, posedon leje për armë,  por e 

di që në atë periudhë kur ka marr leje ka pasur mungesë të librezave për lëvizje...etj”, nga kjo 

del se i akuzuari nuk ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Armë 05/L-022 me 

ç’rast nuk ka as vepër penale. Në fjalën përfundimtare mbrojtësi theksoi nëse me vëmendje 

analizohet elementi qenësor i veprës penale dashja, që në rastin konkret kjo mungon pasi që nuk 

ka dashje direket apo eventuale, ashtu që në mungesë të këtij elementi nuk ka edhe pasojë, kështu 

që parashtrohet pyetja kur nuk ka pasojë, një person a duhet të shpallet fajtor dhe të gjykohet kur 

i njëjti i ka respektuar të gjitha procedura ligjore – administrative, sepse pa fajin e tij nuk është 

pajisur me lejen për armë edhe pse të njëjtit iu është dhënë arma dhe dokumentacioni tjetër 

përcjellës, për të cilën organi kompetent ka qenë i njoftuar se i akuzuari posedon armë dhe atë 

me leje. Kështu që mbrojtësi theksoi bazuar në praktikën dhe teorinë juridike në rastin konkret 

duhet të shfrytëzohen dispozitat ligjore që shkojnë në favor të akuzuarit andaj propozoi trupit 

gjykues pasi të analizoj me vëmendje të gjitha provat e administruara e në veçanti raportin me 

shkrim të datës 11.10.2021, parashtruar nga ana e dëshmitarit F.M.,, cili në mënyrë të detajuar 

ka dhënë se i akuzuari I.M.,, ka poseduar pëlqimet për amët dhe lejen për armën e shkurtër. Po 

ashtu mbrojtësi propozoi gjykatës pas marrjes së vendimit për lirim nga aktakuza të merr edhe 

vendim plotësues për armët e konfiskuara përkohësisht dhe ti kthehen të akuzuarit, pasi që nga 

organet kompetente administrative i njëjti ka lejet valide dhe nuk ka asnjë shkelje procedurale 

apo administrative. Në fjalën përfundimtare i akuzuari I.M., pajtohet në tërësi me fjalët e 

mbrojtësit dhe theksoi se nuk e ndien veten fajtor, për veprën penale objekt i akuzës, pasi që nuk 

është kryerës i veprës penale sepse nuk ka keqpërdor armët në fjalët e as që ka një tendencë të 

tillë.  

 

Po ashtu gjatë shqyrtimit gjyqësor në procedurën e provave pas administrimit të 

provave veç e veç  dhe pas analizës së tyre gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

 Ditën kritike me datë 16.12.2019 në fshatin K..... Komuna e Prizrenit, me rastin e 

bastisjes së shtëpisë së akuzuarit I.M.,, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer disa vepra 

penale, gjatë kontrollit të kryer nga ana e zyrtarëve të policisë, në varësen e teshave në dhomë e 

shtëpisë familjare të akuzuarit, është gjetur 1 (një) pushkë gjuetie dy tytëshe vertikale MADE IN 

USSR II 19905 dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fishek me mbishkrim G.F. Lluger, cila armë është pronë 

e babait të akuzuarit Y.M., tani më i ndjerë. I akuzuari për shkak të mosmarrëveshjes paraprake 

që kishte me një person rreth një borxhi, po të njëjtën ditë kishte ardhur në Prizren tek furra 

“.............” për ta kërkuar borxhin, por në atë moment diku rreth orës 13:50 minuta, ka vazhduar 

bastisja në pronën e akuzuarit, me ç’rast gjatë kontrollit të kryer nga ana e zyrtarëve të policisë, 

në veturën e markës “.............” me targa të regjistrimit ............., pronë e akuzuarit, është gjetur 

arma e zjarrit dhe atë: 1 (një) pistoletë me mbishkrim ReXzero 1 S, me numër serie A24467, së 

bashku me 1 (një) karikator të pistoletës me 17 (shtatëmbëdhjetë) fishek të kalibrit 19 mm, të 

cilat armë janë mbajtur në kundërshtim me Ligjin për Armët 05/L022, për të cilat armë nuk ka 

pasur leje përkatëse të lëshuar nga organi kompetent administrativë. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat e propozuara në aktakuzë ashtu 

që ka lexuar provat materiale dhe atë: njoftimi nga zyrtari rajonal për autorizimin e armëve pranë 

DRP – Prizren të datës 29.06.2020, njoftimi i datës 11.10.2021, lëshuar nga Zyra Rajonale për 

Autorizimin e Armëve pranë DRP – Prizren, lista e dëshmive të datës 16.12.2019, konkretisht 

dëshmia D#9 dhe D#10, me numër të rastit 2019-GA-2323, raporti plotësues me numër të dosjes 

së Forenzikës TKL-183-2019 të datës 16.12.2019, lista e armëve të konfiskuara të datës 

16.12.2019 cila evidentohet në faqen numër 84, po ashtu është bërë shikimi në foto 

dokumentacionin dhe atë në fotot numër 49, 50, 51, 52 evidentuar në faqen numër 114. Po ashtu 

gjykata ka administruar edhe provat e propozuara nga ana e mbrojtësit dhe të akuzuarit dhe atë: 
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është bërë dëgjimi i dëshmitarit F.M., zyrtar në Zyrën Rajonale pranë DRP në Prizren, kompetent 

për armë dhe municion pranë MPB, janë lexuar edhe provat materiale dhe atë: leja për armë 

shenjëtarie me numër GA1910080052835, për armën me numër A24467, lëshuar me datë 

07.02.2020 dhe me datë të skadimit 07.02.2025, në emër të akuzuarit I.M.,, kartela e anëtarësisë 

me numër 46/21, lëshuar në emër të I.M.,, nga poligoni i shenjëtarisë N.T.SH. “.............”, me 

datë të skadimit 23.01.2022, leja për armë me numër të kartelës WRC-03-20596, për armën me 

numër serie 19905, lëshuar në emër të Y.M., tani i ndjerë, certifikata me numër 2085/19 MV të 

datës 26.09.2019, lëshuar nga MPB në emër të akuzuarit i aftësuar për përdorimin e armës së 

gjatë me vjaska, certifikata me numër 2652/19 PV të datës 26.09.2019, lëshuar nga MPB, në 

emër të akuzuarit i aftësuar për përdorimin e armës së gjatë pa vjaska, certifikata me numër 

3598/19 të datës 26.09.2019, lëshuar nga MPB, në emër të akuzuarit i aftësuar për përdorimin e 

armës së shkurtër dhe libreza me numër 2437/2019 të datës 08.10.2019 për anëtarësimin në 

shoqatën e gjuetarëve “.............”, lëshuar në emër të akuzuarit. 

 

Gjendjen e këtillë faktike gjykata e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarit F.M., si zyrtar 

pranë Zyrës Rajonale për Autorizim e Armëve dhe Municionit në DPR – Prizren, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor në deponimin e tij shpjegoj për procedurën e cila duhet të ndiqet nga ana e aplikuesit 

për tu pajisur me leje për armë duke përfshirë edhe procedurën e blerjes së armës apo 

trashëgimisë së armës siç është në rastin konkret, me ç’rast theksoi para se të vjen deri te aplikimi 

për marrjen e pëlqimit për pajisjen me Leje për Armë, sipas ligjit në fuqi aplikanti paraprakisht 

duhet ti kompletoj disa dokumente dhe ato janë: certifikata e provimit të dhënë pas trajnimit për 

armë, vërtetimi i kaluarës kriminale për aplikantin cili lëshohet nga policia, certifikata cila 

vërteton se aplikanti nuk është nën hetime e cila lëshohet nga gjykata, certifikata mjekësore, 

vërtetimi i qendrës për punë sociale dhe vërtetimi se aplikanti është anëtarë i ndonjë shoqate të 

gjuetarëve. Pasi ti kompleton këto dokumente, atëherë aplikanti drejtohet Zyrës Rajonale për 

Autorizimin e Armëve DRP - Prizren dhe bënë aplikimin për pëlqim. Lënda e kompletuar futet 

në sistem dhe dërgohet në Prishtinë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, saktësisht në 

Divizionin për Armë dhe Municion. Në këtë divizion lënda kalon në tri komisione verifikuese 

dhe pasi të merr pëlqimin e këtyre komisioneve atëherë lëshohet pëlqimi për blerjen e armës. 

Nga data e lëshimit të pëlqimit, ky dokument vlen gjashtë muaj, me ç’rast brenda këtij afati 

aplikuesi duhet të blejë armën nga personi juridik apo fizik ose mund të ketë trashëgimi nga një 

anëtarë i familjes. Nëse arma është trashëgimi atëherë, ky fakt duhet të vërtetohet nga noteri 

kompetent për të bërë trashëgimin e armës dhe dokumenti i noterizuar përsëri procedohet në 

Prishtinë dhe pas një kohe arma kalon në emër të personit që e ka trashëguar armën. Dëshmitari 

po ashtu tregoj se e njeh të akuzuarin I.M.,, si palë pasi që ka ardhur për të aplikuar për armë por 

të njëjtit nuk i kujtohet çdo detal lidhur me rastin, mirëpo është i sigurt se përmes kërkesës së 

prokurorit të shtetit, cili është drejtuar me shkrim zyrës në të cilën punon dëshmitari, ka kryer 

disa veprime lidhur me këtë rast, sepse i kujtohet se në këtë lëndë kanë qenë të përfshirë shumë 

persona të familjes së akuzuarit I.M.,, të cilët kanë poseduar shumë armë dhe municion. Në këtë 

drejtim dëshmitari ka dhënë raportin me shkrim për secilën armë dhe municion, po ashtu ka 

përshkruar edhe lejet të cilët kanë poseduar disa nga këta familjar dhe kërkesat e tyre për marrjen 

e pëlqimit për marrjen e lejes dhe ky dokument duhet të jetë pjesë e shkresave të lëndës, pasi që 

të njëjtin i ka dorëzuar prokurorit të shtetit, me ç’rast del se i akuzuari I.M.,, ka poseduar armë 

zjarri. Si zyrtar në këtë dikaster të Ministrisë së Punëve të Brendshme, shpjegoi kushtet ligjore 

me rastin e mbajtjes së armës dhe mënyrën e pajisjes me dokument siç është leja për armë. Sipas 

dëshmitarit si zyrtarë në këtë dikaster theksoi në momentin kur qytetarit i jepet leja për armë nga 

ana e autoriteteve shtetërore, së bashku me Lejen për Armë lëshohet edhe Libreza e Veçantë për 

Lëvizje me Armë dhe në bazë të kësaj libreze caktohen edhe kushtet se si duhet të lëvizet me 

armë, cila librezë duhet të jetë e vërtetuar dhe e nënshkruar nga ana e zyrtarit për armë dhe vlen 

vetëm për shkuarje në poligon për rekreacion – sport. Nëse poseduesi i armës ka Leje për 



 Numri i lëndës: 2020:040761 
 Datë: 19.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03028775 
 

6 (11)  

   
2
0
2
0
:0
8
6
5
3
3

 

Mbajtjen e Armës dhe është valide, nuk konsiderohet armë mbajtje pa leje, por nëse i njëjti nuk 

e ka Librezën për Lëvizje me armë e cila nuk është e vërtetuar nga organi kompetent dhe armën 

e nxjerr jashtë shtëpisë është shkelje administrative që nënkupton ka bërë shkeljen e një udhëzimi 

administrativ. Mirëpo sipas shkresave të lëndës dhe përgjigjes që ka pranuar prokuroria nga kjo 

zyrë, për pistoletën me numër serik A24467 objekt i akuzës për të njëjtin është lëshuar leje me 

datë 07.02.2020, ndërsa pistoleta në fjalë i është gjetur të akuzuarit ditën kritike me datë 

16.12.2019 në rrethanat e përshkuara si në aktakuzë, është periudha kohore nga momenti që e 

blenë armën dhe i sjell dokumentet e blerjes së armës në zyrën DRP - Prizren, i akuzuari ka të 

drejtë të mbajë armën në shtëpi dhe kjo nuk konsiderohet armëmbajtje pa leje, pasi që tani më 

kjo çështje është në procedurë për lëshimin e lejes. Por nëse  qytetari lëviz me këtë armë për të 

cilën akoma nuk ka leje valide dhe e nxjerr jashtë shtëpisë, kjo është shkelje e kodit penal dhe 

konsiderohet armë mbajtje pa leje. Sipas dokumentit që është punuar në këtë çështje penale i 

akuzuari I.M.,, posedon leje për armë, për revolen me numër serie A24467, me mbishkrim 

ReXzero 1 S, mirëpo në atë periudhë kur i akuzuari ka marr lejen për armë, ka pasur mungesë të 

librezave për lëvizje, prandaj ka mundësi që nuk ia ka dhënë librezën për lëvizje për këtë armë. 

Sepse sipas detyrës zyrtare me rastin e lëshimit të lejes për armë, kanë për obligim të lëshojnë 

edhe Librezën e Veçantë për Lëvizje me Armë, në situatën e krijuar i akuzuari nuk ka pasur të 

drejtë që të lëviz me armën në fjalë prej shtëpisë deri në poligon, me qëllim që të përdor të njëjtën 

për arsye sportive. Po ashtu në rastin konkret nëse i akuzuari nuk ka mundur të nxjerr leje, por 

pëlqimi është dhënë për një armë e cila ka leje por i takon një anëtari të familjes, konkretisht 

babait të tij të ndjerë, nëse leja për armën në fjalë është valide atëherë sipas ligjit nuk 

konsiderohet armëmbajtje pa leje, mirëpo nëse ky afat ka skaduar, ndërsa pala nuk ka paraqitur 

kërkesë për vazhdimin e lejes për armë, atëherë konsiderohet armëmbajtje pa leje. Për llojin e 

armës konkretisht për armën  MADE IN USSR II 19905, objekt i akuzës qytetarëve i lëshohet 

leje nga ana e organit kompetent. Pëlqimi i lëshuar duhet të përfshij vetëm kategorinë e armës e 

jo edhe karakteristikat tjera të armës, ashtu që për armën objekt i akuzës, konkretisht arma e 

gjuetisë dy tytëshe, vertikale, MADE IN USSR II – 19905, për këtë lloj arme është dashur të 

lëshohet pëlqimi i kategorisë B5 – pa vjaska. Andaj duke u bazuar në bazën e shënimeve del se 

i akuzuari I.M.,, ka poseduar pëlqim për armën dy tytëshe vertikale MADE IN USSR me numër 

19905, kjo vërtetohet edhe me shkresën të cilën dëshmitari ka parashtruar prokurorit të shtetit 

përmes njoftimit të datës 11.10.2021, pëlqimi i lëshuar të cilin edhe e posedon vet i akuzuari 

përshtatet me llojin e armës së cekur, që nënkupton se ky pëlqim nuk është lëshuar armës 

konkrete të gjuetisë, ashtu siç është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës edhe pse në bazë të 

pëlqimit të lëshuar i akuzuari ka mundur të pajiset me leje për armën konkrete. Pra pëlqimi i 

lëshuar i përshtatet kategorisë së armës së njëjtë, mirëpo dëshmitari si zyrtari kompetent nuk 

mund ta fusë në sistem që të lëshohet leja për armën e tillë, sepse në rastin konkret pasi që arma 

në fjalë ka qenë arma e babait të akuzuarit, atëherë është dashur të bëhet një akt noterial për 

trashëgimin e armës dhe më pas aplikanti është dashur të sjell aktin noterial së bashku me 

pëlqimin në mënyrë që të aplikohet për Leje për Posedimin e Armës, sepse në aktin noterial 

ceken të dhënat e armës dhe në bazë të këtyre të dhënave zyrtari e bënë kërkesën për pajisje me 

leje të personit i cili e ka trashëguar armën e që në rastin konkret është këtu i akuzuari. Pra i 

akuzuari lidhur me armën në fjalë ka qenë në procedurë për marrjen e lejes për armë, mirëpo 

procedurën nuk ka vazhduar deri në fund, për aplikim për pajise me leje për armë dhe atë në 

afatin prej gjashtë muajve sa ka vlejtur ky pëlqim. Për armët objekt i akuzës lëshohet leje për 

posedim të armës, po ashtu përveç lejes së armës qytetari pajisjes edhe me librezë për lëvizje  me 

armë, ku ceket se çfarë të drejta ka qytetari për lëvizje me armë, po ashtu kjo librezë duhet të 

vërtetohet në zyrat e DRP, në mënyrë që qytetari të ketë të drejtë për lëvizje. 

   

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në procedurën e provave ka dëgjuar të akuzuarin I.M.,, 

cili në deponimin e tij theksoi se nuk i kujtohet deklarata e dhënë para prokurorit të shtetit. 
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Mirëpo gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari në mbrojtjen e tij në mënyrë kronologjike tregoj për 

rastin si ka ardhur deri te bastisja e shtëpisë së tij dhe konfiskimi i armëve nga ana e zyrtarëve të 

policisë, me ç’rast ka treguar se në atë kohë, konkretisht në vitin 2019 ka pasur një 

mosmarrëveshje me një person rreth një borxhi, ashtu që ditën kritike me datë 16.12.2019 me 

veturë ka ardhur në Prizren, për ta kërkuar borxhin, mirëpo me të arritur te furra “.............”, 

personi një fjalë kishte paraqitur rastin në polici me ç’rast kishte ngarkuar kinse i akuzuari ka 

dhënë para me fajde. Derisa i akuzuari ka qëndruar brenda në furrë, nga ana e zyrtarëve të 

policisë tek i akuzuari është kryer kontrolli trupor, me ç’rast i njëjti ka njoftuar zyrtarët policor 

se në veturë është një armë e shkurtër konkretisht një pistoletë, cila është konfiskuar nga ana e 

zyrtarëve të policisë të cilët edhe kanë shoqëruar deri në Stacionon Policor në Prizren. Po ashtu 

i akuzuari në mbrojtjen e tij theksoi për armën e shkurtër – pistoletën ka qenë i pajisur me gjithë 

dokumentacionin, por ka munguar Leja për Armë dhe Leja e Veçantë për Lëvizje me armë. I 

akuzuari po ashtu theksoi po të njëjtën ditë është kryer bastisja edhe në shtëpinë e tij familjare 

cila gjendet në fshatin K..... Komuna e Prizrenit, ashtu që gjatë batisjes në varësen e teshave në 

dhomën e gjumit është gjetur një pushkë gjuetie dy tytëshe MADE IN USSR II                                                                                                                                       

19905 dhe 18 fishekë me mbishkrim G.F.LLUGER, arma në fjalë është e vjetër, është arma e 

babait të tij tani i ndjerë, për të cilën ka pasur pëlqim nga organet zyrtare që armën në fjalë të 

përkthej dhe të bartë në emër të tij, pasi që me rastin e ndarjes që është bërë në familje ajo i ka 

takuar të akuzuarit. I akuzuari po ashtu theksoi se në kohën në të cilën thirret aktakuza ka 

poseduar pëlqimi për këtë armë e cila zgjat gjashtë muaj por nuk i kujtohet data e saktë kur ka 

filluar ky afta dhe kur ka përfunduar, pasi që të gjitha pëlqimet për armë ku ka qenë edhe pëlqimi 

për këtë armë së bashku me të gjitha dokumentet i kanë marrë zyrtarët e policisë andaj edhe nuk 

është deklaruar për këtë fakt. Pra i akuzuari theksoi se për këtë armë ka qenë në procedurë 

administrative për përkthimin e armës në fjalë, prandaj edhe të njëjtën nuk e ka keqpërdor dhe 

asnjëherë nuk e ka nxjerrë jashtë shtëpisë. Andaj i akuzuari me qëllim që ta mbaj armën në fjalë 

ka qenë në procedurë ashtu që ka pasur pëlqimin për këtë armë, ndërsa ditën kritike me datën 

16.12.2019 arma – pistoleta e markës ReXzero 1 S, me numër serik A 24467, nuk ka pasur leje 

për armë, po ashtu nuk ka pasur as leje të veçantë për lëvizje me armë, pasi që në atë kohë shteti 

ka pasur mungesë të kartelave, kështu që të njëjtën e ka përdorë edhe para ditës kritike, para 

datës 16.12.2019 vetëm në poligon sepse kur ka paguar anëtarësinë për poligon, të njëjtit i kanë 

thënë “mund të vjen në poligon në gjuajtje, pasi që ti i posedon të gjitha dokumentet të cilat janë 

lëshuar nga organet zyrtaret, ndërsa zyra për armë dhe municion pse nuk të ka pajisur me leje ai 

është gabimi i shtetit”, prandaj i akuzuari ka përdorë armën vetëm në poligon, asnjë herë nuk e 

ka keqpërdor armët, pa leje nuk mban armë dhe për këtë arsye edhe është nënshtruar procedurave 

për pajisje me leje valide.  

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në procedurën e provave me rastin e administrimit të 

provave të propozuar me aktakuzë, është vërtetuar gjendja e plotë dhe e drejtë faktike, me ç’rast 

del se i akuzuari I.M.,, me këto veprime ka mbajtur dy armë zjarri në kundërshtim me ligjin mbi 

armët cili është në fuqi. Në këtë drejtim faktet vendimtare janë vërtetuar nga provat materiale 

dhe atë: njoftimi i datës 11.01.2021 lëshuar nga zyrtari i Zyrës Rajonale për Autorizimin e 

Armëve pranë DRP – Prizren të datës 29.06.2020, lista e dëshmive të datës 16.12.2019, 

konkretisht dëshmia D#9 dhe D#10, me numër të rastit 2019-GA-2323, raporti plotësues me 

numër të dosjes së Forenzikës TKL-183-2019 të datës 16.12.2019, lista e armëve të konfiskuara 

të datës 16.12.2019, po ashtu këtë fakt vërteton edhe foto dokumentacioni dhe atë në fotot numër 

49, 50, 51, 52. Të gjitha këto prova materiale përshkruajnë dhe vërtetojnë faktin se ditën kritike 

me datë 16.12.2019, me rastin e bastisjes të kryer nga ana e zyrtarëve të policisë, në shtëpinë 

familjare të akuzuarit është gjetur se ka mbajtur një pushkë gjuetie dy tytëshe MADE IN USSR 

II 19905 dhe 18 fishekë me mbishkrim G.F. Lluger, cila armë ka qenë pronë e Y.M.,, sipas Lejes 

për Armë me numër WRC-0320596 me afat të skadencës 17.10.2010, lëshuar nga organi 
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kompetent i UNMIK, përndryshe kjo armë i takon babait të akuzuarit. Po ashtu këto prova 

vërtetojnë edhe faktin se po të njëjtën ditë në Prizren në rrugën “Ismail Kryeziu” ku ka qenë e 

parkuar vetura e akuzuarit I.M., dhe me rastin e kontrollit brenda në veturë është gjetur edhe një 

armë tjetër dhe atë pistoletë e markës ReXzero 1 S, me numër A24467, për të cilin nuk ka pasur 

lejen për armë dhe lejen e veçantë për lëvizje me armë, me ç’rast që të dy armët pasi që janë 

mbajtur në kundërshtim me ligjin në fuqi për armët, nga ana e zyrtarëve të policisë janë 

konfiskuar. 

 

 Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka vërtetuar disa fakte vendimtare që ka të bëjë me 

rastin konkret dhe atë lidhur me procedurat për aplikimi për leje për armë, ashtu që nga deponimi 

i dëshmitarit F.M.,, zyrtar kompetent pranë DRP në Prizren, dhënë para trupit gjykues, cili 

fillimisht në dy seanca në parim ka bërë përshkrimin e veprimeve ligjore të aplikantit për pajisje 

me leje për armë, kushtet për aplikim dhe regjistrimit të armës së blerë me qëllim të përdorimit 

për qëllime sportive dhe armës së gjuetisë me rastin e trashëgimisë nga një anëtar i familjes, duke 

konkretizuar dhe përshkruar edhe specifikat tjera që ka të bëjë me rastin konkreti ku bëhet fjalë 

për të akuzuarin I.M.,. Në këtë drejtim dëshmitari F.M.,, pasi që si zyrtar pranë këtij dikasteri ka 

punuar në këtë çështje administrative, ka treguar në përpikëri për kushtet e aplikimit për armën 

e shkurtër dhe armën e gjuetisë, me ç’rast del se i akuzuari I.M.,, për armën e gjatë atë të gjuetisë 

MADE IN USSR II 19905, nuk posedon leje për armë, por ka poseduar pëlqimin me numër 

GA1910080052833 C1-PV, lëshuar me datë 29.11.2019 dhe me datë të skadimit 28.05.2020. 

Ndërsa sa i për ketë armës së shkurtër pistoletën e llojit ReXzero 1 S, me numër serie A 24467, 

ka aplikuar për marrjen e lejes për armë, ashtu që për këtë armë pas marrjes së pëlqimit nga 

organi kompetent administrativë, me datë 07.02.2020 është pajisur me Leje për Armë me numër 

GA1910080052835 me datë të skadimit 07.02.2025, mirëpo i akuzuari për këtë armë nuk ka 

poseduar Lejen të Veçantë për Lëvizje me Armë. Deponimi i dëshmitarit është plotësisht në 

pajtim me provat materiale të cilat janë administruar nga ana e kësaj gjykate dhe atë: leja për 

armë shenjëtarie me numër GA1910080052835, për armën me numër A24467, lëshuar me datë 

07.02.2020 dhe me datë të skadimit 07.02.2025, në emër të akuzuarit I.M.,, leja për armë me 

numër të kartelës WRC-03-20596, për armën me numër serie 19905, lëshuar në emër të Y.M.,, 

babit këtu të akuzuarit, sepse organet administrative kanë të dhënë për këto armë pasi që janë të 

regjistruar në bazën e shënimeve pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes Zyrës 

Rajonale për Armë dhe Municion – në Prizren.  

 

Nga këto prova del se i akuzuari edhe pse ka filluar procedurat për tu pajisur me leje për 

armë, sipas qëndrimit të gjykatës del se veprimet e akuzuarit janë në kundërshtim me ligjin në 

fuqi për armët, konkretisht me Ligjin për Armët 05/L-022, për faktin se ditën kritike me rastin e 

bastisjes që është kryer në shtëpinë e tij familjare, është gjetur arma e gjuetisë cila është pronë e 

babait të akuzuarit, por që leja për këtë armë kishte skaduar qysh me datë 17.10.2010. Përkundër 

faktit edhe pse i akuzuari kishte pëlqim për këtë lloj të armës, pasi që arma e gjuetisë ka qenë 

objekt i trashëgimisë i akuzuari nuk kishte vazhduar procedurat administrative për të filluar 

procedurën para noterit kompetent, për bartjen e drejtës së pronësisë mbi këtë armë dhe atë 

përmes aktit të noterizuar, me qëllim që të vazhdohet procedura për marrjen e lejes për armë. Pra 

afati prej gjashtë muajve sa ka vlejtur ky pëlqim i akuzuari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim 

juridikë për bartjen e drejtës së pronësisë mbi këtë armë, në mënyrë që akti i noterizuar të përcillet 

para organit administrativë për pajisje me leje për armë e që është obligim ligjor i akuzuarit, por 

përkundrazi procedura në këtë çështje ka mbetur e pa përfunduar. Sa i për ketë armës së shkurtër 

– pistoletës llojit ReXzero 1 S, me numër serie A 24467, cila është gjetur ditën kritike me datë 

16.12.2019 në Prizren, me rastin e kryerjes së kontrollit të veturës së akuzuarit, i njëjti nuk ka 

poseduar Leje për Armë dhe po ashtu nuk ka poseduar edhe Lejen e Veçantë për Lëvizje me 

Armë, sepse procedura administrativë për këtë armë ka qenë në zhvillim e sipër, me ç’rast edhe 



 Numri i lëndës: 2020:040761 
 Datë: 19.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03028775 
 

9 (11)  

   
2
0
2
0
:0
8
6
5
3
3

 

leja është lëshuar me datë 07.02.2020, që është pjesë e shkresave të lëndës e cila edhe është 

administruar si provë nga ana e gjykatës. Sipas qëndrimit të gjykatës nga provat e administruara 

del se i akuzuari pa poseduar lejen për armë ka shfrytëzuar momentin dhe pistoletën ka mbajtur 

në veturë jashtë shtëpisë, me qëllim për të shkuar në poligon për të përdorë për arsye sportive 

për të shtënë me të njëjtën, që në fakt është shkelje e ligjit në fuqi dhe sipas qëndrimit të gjykatës 

është shkelje e kodit penale dhe përbën vepre penale në kuptim të nenit 366 par.1 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK). Pra i akuzuari nuk ka respektuar procedurat 

administrative për tu pajisur me leje valide për armë siç është për pushkën e gjuetisë trashëguar 

nga babai i tij, ndërsa për pistoletën të cilën e ka poseduar dhe ka qenë në procedurë për marrjen 

e lejes, të njëjtën ka përdorë para se të pajiset me leje valide për armë, andaj i akuzuari I.M., për 

veprimet e tij kundërligjore si në dispozitiv të shqiptimit të aktgjykimit, është shpallur fajtor për 

veprën penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK), prandaj gjykata mbi këtë bazë 

edhe shpalli fajtor të akuzuarin dhe dënoi sipas ligjit. 

 

Gjykata pas administrimit të provave veç e veç dhe pas vlerësimit të tyre, nuk ka pranuar 

mbrojtjen e akuzuarit I.M.,, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-

074(KPRK) dhënë në seancën e datës 18.05.2022, në procedurën e provave gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, sepse i njëjti ka deklaruar se nuk është kryes i veprës penale me të cilën ngarkohet me 

arsyetim se të dy armët i ka mbajtur në pajtim me ligjin dhe për këto armë ka qenë në procedurë 

për marrjen e lejes për armë. Gjykata nuk i kushtoj besim pjesës së deklaratës së akuzuarit se i 

njëjti ka pasur pëlqimin nga organi kompetent për pushkën e gjuetisë dy tytëshe MADE IN USSR 

II 19905, që armën në fjalë të përkthej dhe të bartë në emër të tij, pasi që kjo arma ka qenë pronë 

e babait të tij tani i ndjerë, me që për këtë armë ka qenë në procedurë administrative për bartjen 

e armës në emër të tij, prandaj edhe të njëjtën nuk e ka keqpërdor dhe asnjëherë nuk e ka nxjerrë 

jashtë shtëpisë. E sa i për ketë armës së shkurtër - pistoleta e markës ReXzero 1 S, me numër 

serie A24467 edhe pse ka qenë në procedurë dhe i ka plotësuar kushtet për pajisje me leje për 

armë, për të njëjtin nuk ka pasur leje për armë dhe leje të veçantë për lëvizje me armë, pasi që 

në atë kohë shteti ka pasur mungesë të kartelave, andaj pistoletën e ka përdorë edhe para ditës 

kritike, sepse me rastin e pagesës për anëtarësinë në poligon, të njëjtit i kanë thënë “mund të vjen 

në poligon në gjuajtje, pasi që ti posedon të gjitha dokumentet të cilat janë lëshuar nga organet 

zyrtare, ndërsa zyra për armë dhe municion pse nuk të ka pajisur me leje aty është gabimi i 

shtetit”, prandaj armën e ka përdorë vetëm në poligon, që nënkuptohet se ka përdor në pajtim me 

ligjin në fuqi.  

 

Sipas qëndrimit të gjykatës mbrojtja e këtillë e akuzuarit bëhet me qëllim të shmangies 

nga përgjegjësia penale, pasi që është në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi dhe me provat 

e administruara në procedurë siç janë: deponimi i dëshmitarit F.M.,, dhënë në procedurën e 

provave gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe provave materiale të cilat janë administruar nga ana e 

gjykatës, me ç’rast u vërtetua se i akuzuari me këto veprime ka rra ndesh me dispozitat ligjor të 

Ligjit për Armë numër 05/L-022, pasi që për armën e gjuetisë e cila ditën kritike me rastin e 

bastisjes është gjetur në shtëpinë e tij, ka pasur pëlqimin e organit kompetent, por ky pëlqim i 

datës 29.11.2019 me datë të skadencës 28.05.2020 me numër GA1910080052833 C1-PV, është 

lëshuar vetëm për llojin e armës e jo edhe për armën konkrete me të gjitha specifikat e saja si në 

përshkrimin faktik të aktakuzës, ashtu siç deklarohet i akuzuari. Gjatë kësaj periudhe kohore prej 

gjashtë muajve i akuzuari është dashur të inicioji procedurën para noterit kompetent për të 

siguruar aktin noterial për bartjen e drejtës së pronësisë në emër të tij për armën në fjalë, në 

mënyrë që kjo procedurë administrative të vazhdoj me qëllim të marrjes së lejes për armë së 

bashku me lejen e veçantë për lëvizje me armë, por këtë veprim procedural i akuzuari nuk ka 
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përfillur edhe pse ka pasur në dijeni se arma nuk mund të mbahet në posedim pa ndjekur 

procedurat administrative ashtu siç është paraparë me ligjin në fuqi. I akuzuari ka vepruar në 

kundërshtim me ligjin për armët sa i për ketë pistoletës e cila është gjetur në veturën e tij derisa 

ka qenë në Prizren, sepse një veprim i tillë i akuzuarit nuk arsyetohet me një mbrojtje të tillë siç 

qëndron në mbrojtjen e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor dhe atë se nuk ka pasur leje për armë 

dhe leje të veçantë për lëvizje me armë, pasi që në atë kohë shteti ka pasur mungesë të kartelave. 

Një mbrojtje e këtillë është plotësisht në kundërshtim me provat materiale të cilat janë 

administruar nga ana e gjykatës veçanërisht me provën siç është leja për armë shenjëtarie me 

numër GA1910080052835, për armën me numër A24467, lëshuar me datë 07.02.2020 dhe me 

datë të skadimit 07.02.2025, në emër të akuzuarit I.M.,. Nga kjo provë shihet se pas përfundimit 

të procedurës për aplikim për leje për armë organi administrativë ka lëshuar leje valide për 

aplikuesin konkretisht të akuzuarin, me ç’rast shihet se ky organ administrativë ka pajisur 

qytetarin me leje për armë pas përfundimit të procedurës e që nënkupton se nga e gjithë kjo del 

se i akuzuari nuk ka respektuar afatet ligjore të cilat janë paraparë me ligj, por përkundrazi ka 

përdorë armën dhe ka marrë të njëjtën dhe ka ardhur në Prizren, pa pasur lejen valide, sepse leja 

është lëshuar pas një kohe shumë të shkurtër nga ana e organit kompetent.  

 

Nga e gjithë kjo gjykata vjen në përfundim se në veprimet e akuzuarve I.M.,, në mënyrë 

më afër të përshkruar si në dispozitivin të shqiptimit të aktgjykimi, formohen të gjitha elementet 

qenësore të veprës penale mbajta në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 366 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK). Prandaj nga arsyet e 

cekura me lartë gjykata të akuzuarin shpalli fajtor për veprën penale objekti i akuzës, pasi që 

gjeti se është penalisht i përgjegjshëm dhe shqiptoi dënimin si në shqiptim të aktgjykimit. Kështu 

gjykata ka vërtetuar përgjegjësinë penale të akuzuarit, sepse i akuzuari pasi që ka kryer të gjitha 

trajnimet lidhur me përdorimin e armëve, ka pasur njohuri për të drejtat dhe detyrimet lidhur me 

posedimin e armëve në pajtim me ligjin në fuqi, ku janë të paraparë të gjitha drejtat dhe obligimet 

ligjore për pronarin ose poseduesin e armëve të këtyre kategorive, ashtu që i përgatitur për të 

poseduar armën zjarri në pajtim me ligjin në fuqi i akuzuarit ka ditur për rregullat ligjore, 

respektivisht ka pasur njohuri profesionale për mënyrën e përdorimit dhe kushtet për mbajtën në 

pronësi të armëve si ato sportive siç është rasti për pistoletën po ashtu edhe për pushkën e gjuetisë 

trashëguar nga anëtari i familjes e që janë objekt i akuzës, pra i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm 

për veprimet e veta dhe për pasojën e shkaktuar. Pra në rastin konkret gjykata në këtë mënyrë 

edhe ka vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

Sa i për ketë provave materiale të cilat janë administruar nga ana e gjykatës, në bazë të 

propozimit të mbrojtësit dhe të akuzuarit siç janë: kartela e anëtarësisë me numër 46/21, lëshuar 

nga poligoni i shenjëtarisë N.T.SH. “.............”, me datë të skadimit 23.01.2022 dhe certifikata 

me numër 3598/19 të datës 26.09.2019 lëshuar nga MPB, në emër të akuzuarit i aftësuar për 

përdorimin e armës së shkurtër, këto prova vërtetojnë faktin se i akuzuari ka ndërmarrë të gjitha 

veprimet të duhura procedurale për pajisje me leje për armë sportive, të cilat prova edhe janë 

kusht dhe kriter për procedurën administrative e cila është zhvilluar para Zyrës për Armë dhe 

Municion DRP në Prizren, me ç’rast si rezultat i kësaj procedure i akuzuari me datë 07.02.2020 

është pajisur me Leje për Armë me numër GA1910080052835 me datë të skadimit 07.02.2025. 

Vlen të theksohet se ky fakt për gjykatën nuk është kontestuese pasi që gjatë procedurës së 

provave kjo rrethanë është vërtetuar, mirëpo duhet theksuar se gjatë procedurës së provave është 

vërtetuar edhe fakti se i akuzuari para se të merre lejen për armë pra para datës 07.02.2020, armën 

e shkurtër pistoletën objekt i akuzës ka përdor dhe ka nxjerrë jashtë shtëpisë, me ç’rast zyrtarët 

e policisë me rastin e kontrollit të kryer në Prizren konkretisht në veturën e akuzuarit me datë 

16.12.2019 është gjetur pistoleta objekt i akuzës. Ky veprim i akuzuarit sa i për ketë armës së 
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shkurtër është marrë në kundërshtim me ligjin në fuqi për armët, pasi që armën ka përdorë para 

se të përfundoj procedura administrative konkretisht para se të pajiset me leje valide.   

 

Ndërsa provat tjera të administruara gjatë kësaj procedure siç janë: libreza me numër 

2437/2019 të datës 08.10.2019 për anëtarësim në shoqatën e gjuetarëve “Sharri”, certifikata me 

numër 2085/19 MV të datës 26.09.2019, lëshuar nga MPB i aftësuar për përdorimin e armës së 

gjatë me vjaska dhe certifikata me numër 2652/19 PV të datës 26.09.2019, lëshuar nga MPB, i 

aftësuar për përdorimin e armës së gjatë pa vjaska, lëshuar në emër të akuzuarit I.M.,, vërtetojnë 

faktin se i akuzuari ka filluar procedurën për pajisje me leje për armë edhe për armë të gjatë 

konkretisht armë gjuetie, por këtë procedurë nuk ka përfunduar pasi që arma e gjuetisë objekt i 

akuzës i takon babait të akuzuarit për të cilën ka poseduar leja për armë me numër të kartelës 

WRC-03-20596 dhe në mënyrë jo formale është trashëguar dhe i ka takuar të akuzuarit pas 

vdekjes së babait, por që leja ka qenë me afat të skaduar - kishte skaduar me datë 17.10.2010. I 

akuzuari edhe këtë veprim sa i për ketë armës së gjatë ka mbajtur në kundërshtim me ligjin në 

fuqi për armët, pasi që nuk ka ndjekur procedurën para noterit kompetent me qëllim që aktin e 

noterizuar më pas të dorëzoj departamentit përkatës për armë dhe municion, me qëllim të 

përfundimit të procedurës administrative dhe pajisjes me leje për armë, por të njëjtën ka mbajtur 

në shtëpinë e tij dhe atë me leje të cilës i kishte skaduar afati qysh në vitin 2010. Këto prova 

vërtetojnë veprimet konkrete të ndërmarra nga ana e akuzuarit, me ç’rast edhe ka shkel ligjin për 

amë që tani është në fuqi e që këto veprime përbëjnë elementet e veprës penale objekt i akuzës. 

 

  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK), të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit, në rastin konkret gjykata nuk gjeti rrethana rënduese. Ndërsa si 

rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se i akuzuarit gjatë gjykimit ka pasur sjellje korrekte 

para organeve të drejtësisë gjatë zhvillimit të procedurës, është mbajtës i familjes, është hera e 

parë që ka ra ndesh me ligjin, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i shqiptoi dënimin si në 

shqiptim të këtij aktgjykimi e bindur se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë 

së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të përmbahet nga 

veprimet e tilla, me bindje se është proporcionale me peshën e veprës penale për të cilën i 

akuzuari është shpallur fajtor. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 

të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA   
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Procesmbajtësja                                                                               Kryetarja e trupit gjykues  

Myrvete Përdibuka                                                                                      Teuta Krusha  

  

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.   


