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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Veprat penale që ndërlidhen me armët janë ndër veprat më të shprehura në Republikën e 
Kosovës. Kemi një ndërlidhje mjaft të ndërlikuar në mes të armëmbajtjes dhe krimeve tjera. Në 
një anë armët janë burim i vrasjeve, plagosjeve, grabitjeve dhe kanosjeve të ndryshme. Dhe në 
anën tjetër, armët shërbejnë si masë mbrojtëse për shkak të pasigurisë së qytetarëve për jetën 
dhe pronën e tyre. Kjo pasiguri vjen edhe si rezultat i dështimit të institucioneve të drejtësisë 
për të ndjekur dhe dënuar në mënyrë meritore kryesit e vjedhjeve dhe grabitjeve.

Në Kosovë, konfiskimi i armëve më së shumti bëhet nga Policia e Kosovës, ku një sasi e 
madhe e tyre konfiskohet gjatë zhvillimit të aksioneve për luftimin e dukurive të ndryshme të 
kundërligjshme. Mbi 1,500 armë në vit konfiskohen nga policia, duke paraqitur kështu një dukuri 
mjaft shqetësuese. Gjatë vitit 2012, vetëm në ahengje familjare gjatë verës janë konfiskuar 131 
armë dhe janë arrestuar 67 persona.

Pas konfiskimit të armëve nga ana e policisë, prokurorët kanë punë shumë të lehtë në ngritje 
të akuzës, gjë që e bën armëmbajtjen pa leje një nga veprat më të lehta për t’u akuzuar dhe 
gjykuar. Nga akuzat e ngritura për 1,822 persona, në rastet e 79% të pandehurve akuza ka qenë 
e drejtpërdrejtë, pa pasur nevojë për ndonjë hetim, ndërsa në rastet e 21% personave akuza 
është ngritur pas hetimeve, pasi që armëmbajtja është ndërlidhur me vepra tjera. Edhe pse 
gjatë një ore mund të punohen afër 10 lëndë të armëmbajtjeve pa leje nga prokurorët, në 
fund të vitit 2012 kanë mbetur 1,345 lëndë të pazgjidhura nga ana e prokurorëve. Prokuroria e 
Qarkut në Prishtinë, një nga prokuroritë më të ngarkuara me raste të pazgjidhura, përkundër 
ngritjes së efikasitetit gjatë dy viteve të fundit, diku 86% e 1,345 personave të përfshirë në 
rastet e pazgjidhura në fund të vitit 2013 i kanë takuar pikërisht kësaj prokurorie. 

Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk trajton të gjithë qytetarët të barabartë para ligjit. Në 
mungesë të unifikimit të politikës së dënimeve, dënimet kanë qenë të ndryshme brenda 
gjykatës së njëjtë e po ashtu edhe në mes të gjykatave të ndryshme. Për çdo vit në gjykatat e 
Kosovës zgjidhen mbi 1,000 lëndë, ku rreth 4% të lëndëve shqiptohet dënim me burgim, 80% 
të dënimeve janë me gjobë nga 400 deri në 1,000 Euro, dhe përmbi 10% janë dënime me kusht, 
ku në vitin 2008 kishte arritur kulmin duke shkuar në 32%. Një politikë e tillë e dënimeve nuk ka 
arritur që të zmbraps qytetarët nga mbajtja e armës pa leje dhe njëkohësisht me këtë politikë 
janë pajtuar të gjithë hisedarët institucional ku gjatë vitit 2010 dhe 2011, Gjykata Supreme 
ka pranuar vetëm 169 raste të armëmbajtjeve pa leje dhe se rreth 50% të këtyre rasteve i ka 
konfirmuar.

Një problem tjetër thelbësor në sistemin e drejtësisë është vjetërsimi i lëndëve. Nga viti 2008 
deri në tetor 2012, numri i lëndëve të pazgjidhura është rritur për 27% duke shkuar nga 1,324 
në 1,681 lëndë. Edhe më keq se moszgjidhja e lëndëve është parashkrimi i tyre, ku vetëm gjatë 
vitit 2012, Prokurori i Shtetit ka marrë informata se 724 aktvendime refuzuese janë raportuar 
për shkak të parashkrimit nga Gjykatat e Kosovës lidhur me rastet e armëve. IKD ka gjetur se 
në 10 Gjykatat Komunale gjatë vitit 2012 janë parashkruar 27 aktvendime që ndërlidhen me 
veprat për armëmbajtje pa leje. Parashkrimi nënkupton se personat të cilët janë përfshirë në 
këtë vepër kanë kaluar pa asnjë pasojë nga sistemi i drejtësisë, sikurse të mos kishte ndodhur 
asgjë përveç konfiskimit të armës.
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2. METODOLOGJIA 

Duke pasur parasysh se ky është hulumtimi i parë i cili trajton në detaje përgjigjen e organeve 
të drejtësisë ndaj krimeve që ndërlidhen me armët, IKD është dashur që të gjitha të dhënat t’i 
siguroj drejtpërdrejtë nga institucionet përkatëse në pamundësi që t’iu referohet raporteve të 
mëhershme. Për më tepër, IKD ka zhvilluar 20 intervista me prokurorë, gjykatës, zyrtar policor, 
dhe ekzekutues të lëndëve.

Për shkak të problemeve me mungesën e një baze të përbashkët të të dhënave për të gjitha 
institucionet e drejtësisë, IKD me qëllim që të ofroj një analizë sa më të saktë ka zhvilluar një 
hulumtim të detajuar në teren nëpër të gjitha Gjykatat Komunale të Kosovës për të siguruar të 
dhëna statistikore për veprat penale të armëve. Hulumtuesit e IKD-së kanë gjurmuar fizikisht të 
gjitha lëndët e ekzekutimeve për rastet e armëve për vitin 2012 në ish-Gjykatën Komunale të 
Prishtinës, tani Gjykatën Themelore të Prishtinës. 

Përkundër përpjekjeve maksimale për të siguruar statistika sa më të sakta dhe të përditësuara, 
IKD konsideron se statistikat nuk janë të një niveli të kënaqshëm të saktësisë për shkaqe 
objektive, sikurse është theksuar mungesa e bazës të të dhënave automatike apo të përbashkët 
për të gjitha institucionet e drejtësisë.

IKD dëshiron të falënderoj të gjitha gjykatat dhe prokuroritë të cilat kanë bërë punë të madhe 
në sigurimin e të dhënave sa më të përditësuara përkundër vështirësive që të gjitha këto të 
dhëna të nxirren në mënyrë manuale, thënë më thjesht duke shfletuar të gjitha lëndët.

3. VEPRAT PENALE QË NDËRLIDHEN ME ARMË

Kodi Penal i Kosovës, i cili është zbatuar deri në fund të vitit 2012, çështjen e armëve e ka 
rregulluar në kapitullin, i cili flet për veprat penale kundër rendit publik dhe veprimeve juridike.1 
Korniza ligjore për dënimin e kryesve që bien ndesh me veprimtaritë që ndërlidhen me armët 
deri më tani është rregulluar në nenet 327, 328, 329 dhe 330 të Kodit Penal të Kosovës.2 Absurdi 
më i madh tek dy nenet e para qëndron në faktin se dënimi primar është me gjobë, ndërsa 
lartësia e dënimit sekondar është tetë vjet burgim. Mundësia e shqiptimit të dy lloj dënimeve 
nuk është harmonizuar me rrezikshmërinë e kryerjes së kësaj vepre penale.

Neni 327 i Kodit Penal të vjetër ka rregulluar çështjen e furnizimit, transportit, prodhimit, 
këmbimit ose shitjes së paautorizuar të armëve, ku dënimet janë me gjobë deri në 7,500 Euro 
ose me burgim deri në dhjetë vjet. Neni 328 ka rregulluar mbajtjen e armëve në pronësi, në 
kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të tyre, duke paraparë dënime me 
gjobë deri në 10,000 Euro apo me burgim deri në dhjetë vjet. Neni 329 ka rregulluar çështjen 
e armëve të autorizuara me leje në rastet kur ato nuk respektohen. Çdo shkelje në këtë drejtim 
është paraparë të dënohet me gjobë deri në 5,000 Euro ose burgim deri në 3 (tre) vjet. Dhe neni 
i fundit sa i përket armëve, neni 330 ka rregulluar çështjen e prodhimit dhe furnizimit të armëve 
dhe të instrumenteve të projektuara për kryerjen e veprave penale, për të cilat vepra ky nen 
parasheh dënime me burgim prej 3 (tre) muajve deri në 5 (pesë) vjet. Ndjekja dhe gjykimi për 
veprat penale të përcaktuara në nenet 327 dhe 328 është bërë nga Prokuroritë dhe Gjykatat e 
nivelit të Qarkut, ndërsa për nenet 329 dhe 330 ndjekja dhe gjykimi është bërë nga Prokuroritë 

1 Kodi Penal i Kosovës, Kapitulli XXVIII: Veprat Penale Kundër Rendit Publik dhe Veprimeve Juridike. Kuvendi i Republikës së  
 Kosovës, 6 korrik 2003.  
2 Kodi Penal i Kosovës, Neni 327, 328, 329, dhe 330, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 6 korrik 2003.
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dhe Gjykatat e nivelit Komunal. Vendimet për ekzekutim, me përjashtim të Gjykatës së Qarkut 
në Pejë, të gjitha vendimet tjera për ekzekutim janë bërë nga Gjykatat Komunale në të gjithë 
territorin e Republikës së Kosovës.

Meqë nga 1 janar 2013 është në fuqi Kodi i ri Penal i Kosovës, është shumë e rëndësishme 
që të shtjellojmë edhe dispozitat e ndryshuara të këtij kodi që kanë të bëjnë me armët. Duke 
pasur parasysh se armëmbajtja pa leje, përkatësisht neni 328 i Kodit Penal të vjetër është më i 
rëndësishmi në këtë raport, do i shtjellojmë ndryshimet sa i përket kësaj vepre.

MBAJTJA NË PRONËSI, NË KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM  
TË PAAUTORIZUAR TË ARMËVE 

Kodi Penal 
2004-2012

Kodi Penal 
2013 -

Koment

Përdorimi i armës 
për frikësim ose 

kërcënim 

Gjobë:
deri në €10,000 

ose
Burgim:
1-10 vjet

Gjobë:
deri në €10,000 

dhe
Burgim:
1-10 vjet 

Ashpërsim / Kodi i ri ka ashpërsuar dënimet 
për këtë vepër penale, duke shqiptuar dënim 
kumulativ me gjobë dhe me burgim

Posedimi, 
kontrolli dhe 

pronësia e armës 
pa leje valide

Gjobë: 
deri €7,500 ose 

Burgim:
1-8 vjet 

Gjobë: 
deri €7,500 ose 

Burgim:
deri në 5 vjet

Zbutje / Për dallim nga Kodi i vjetër, Kodi i ri 
Penal, ka zbutur lartësinë e dënimit me burgim 
efektiv, prej 8 në 5 vjet. Poashtu, Kodi i ri, ka ulur 
minimumin prej 0 deri në 5 vjet, ndryshe siç 
parashihej në Kodin e vjetër Penal, prej 1 deri në 
8 vjet burgim.

Përdorimi i armës 
pa lejen valide 

Gjobë: 
deri €7,500 ose  

Burgim:
1-8 vjet

Burgim: 
1-8 vjet

Ashpërsim / Kodi i ri Penal nuk mundëson 
shqiptim të dënimit me gjobë në rast të 
përdorimit të armës, por parasheh dënime të 
ashpra prej 1-8 vjet burgim, ndryshe nga Kodi i 
vjetër Penal.

Posedimi, kontrolli 
dhe pronësia e 

sasive të mëdha 
të armëve pa leje 

valide

Burgim: 
1-8 vjet

Burgim: 
2-10 vjet

Ashpërsim / Për dallim nga Kodi i vjetër, Kodi i 
ri Penal ka saktësuar numrin e sasisë së armëve 
dhe municionit që kapet. Nëse zihen më shumë 
se 4 armë ose më shumë se 400 fishekë atëherë 
dënimet janë të ashpra prej 2-10 vjet burgim.

Burimi: Kodi Penal i vjetër (i zbatuar deri në fund të vitit 2012) dhe Kodi Penal i ri (që zbatohet nga fillimi i vitit 2013)

Kodi i ri Penal i Kosovës, i cili aktualisht është në zbatim, i ka kushtuar rëndësi më të madhe 
rregullimit të çështjes së armëve, duke ia kushtuar një kapitull të veçantë për Veprat penale të 
armëve.3 Tanimë veprat janë më mirë të specifikuara dhe dënimet janë më të ashpra. 

Legjislacioni aktual ka krijuar paqartësi në rastin e armëmbajtjes, pasi në Ligjin për Gjykatat, 
ku përcaktohen kompetencat për të gjykuar veprat penale për të gjitha nivelet e gjykatave, 
armëmbajtja nuk përcaktohet si krim i rëndë.4 Por, Kodi i Procedurës Penale, i cili është miratuar 
pas Ligjit për Gjykatat, ka paraparë ndryshe këtë çështje ku armëmbajtja kategorizohet si krim 
i rëndë.5 Parimisht, veprat penale që kategorizohen si krime të rënda ndiqen dhe gjykohen 

3 Kodi Penal i Kosovës, Kodi Nr. 04/L-082, Kapitulli XXX: Veprat Penale të Armëve. Kuvendi i Kosovës, 20 prill 2012.
4 Ligji për Gjykatat, Ligji numër 03/L-199, Kreu III: Struktura Organizative dhe Kompetencat e Gjykatave, Neni 15: Departamenti për  
 Krime të Rënda i Gjykatës Themelore. Kuvendi i Kosovës, 22 korrik 2010.
5 Kodi i Procedurës Penale, numër 04/L-123, Kapitulli 2: Kompetenca e gjykatave, Neni 22: Veprat penale që konsiderohen krime të  
 rënda për qëllime të këtij kodi. Kuvendi i Kosovës, 13 dhjetor 2012.
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nga Departamentet e Krimeve të Rënda. Mirëpo, Gjykata Themelore në Prishtinë rastet e 
armëmbajtjeve pa leje do t’i gjykojë në Departamentin e Përgjithshëm dhe jo në Departamentin 
e Krimeve të Rënda, përkundër faktit se Kodi i Procedurës Penale e ka kategorizuar armëmbajtjen 
pa leje si krim i rëndë.6 Në anën tjetër, kreu i Gjykatës së Apelit, gjykatë kjo e shkallës së dytë, 
interpreton ndryshe këtë çështje duke theksuar se Kodi i Procedurës Penale kërkon që këto 
krime të gjykohen nga Departamenti për Krime të Rënda.7 Interpretimet e ndryshme brenda 
sistemit gjyqësor mund të paraqesin probleme serioze në zbatim të këtyre dispozitave dhe 
kërkon sqarim sa më të hershëm dhe të unifikuar.

Në vitin 2009, Kosova ka krijuar kornizën ligjore e cila rregullon fushën e armëve të vogla 
dhe të lehta (AVL). Deri në atë kohë, ka pasur infrastrukturë të mangët ligjore, duke favorizuar 
një mjedis për treg të paligjshëm të armëve. Miratimi dhe hyrja në fuqi e Ligjit për Armë dhe 
udhëzimeve administrative,8 ka shënuar një progres të theksuar në rregullimin e çështjes së 
armëve në përputhje me standardet evropiane. Përderisa mbajtja e armëve i është lejuar një 
shtrese të gjerë të shoqërisë, bartja e armës i është lejuar vetëm të punësuarve tek personat 
juridik që veprojnë në fushën e sigurisë së personave, sigurimin e parave dhe gjërave tjera me 
vlerë apo gjatë orarit të punës mbajnë armë.9 

6 IKD intervistë me z. Hamdi Ibrahimi, Kryetar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, janar 2013.
7 IKD intervistë me z. Salih Mekaj, Kryetar në Gjykatën e Apelit, janar 2013.
8 Ligji për Armët, Ligji numër 03/L-143, Neni 1 mbi Qëllimin dhe fushëveprimin, alinea 1, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës  
 numër 59, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009. 
9 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 17, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
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4. NDJEKJA E MBAJTËSVE TË ARMËVE PA LEJE

Dënimi i personave të akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me armët duhet të ketë për 
synim që të zmbraps të dënuarit dhe personat e tjerë nga veprimtaritë që ndërlidhen me 
krimet me armë në të ardhmen. Dënimi gjithashtu duhet të reflektoj edhe për rrezikshmërinë 
e këtyre veprave si dhe të vlerësojë pasojat për viktimat nga krimet që ndodhin. Duke pasur 
parasysh numrin e madh të rasteve të armëmbajtjeve pa leje dhe krimet që janë ndërlidhur 
me të, përgjigja e organeve të drejtësisë ndaj këtyre krimeve ka qenë jo efikase dhe se dënimet 
e gjykatave kanë qenë të lehta dhe në raste të caktuara këto vendime gjyqësore nuk janë 
ekzekutuar fare. Gjatë vitit 2012, “Prokuroritë e Kosovës kanë pranuar 724 aktvendime refuzuese 
për shkak të parashkrimit nga Gjykatat e Kosovës lidhur me nenet 327, 328, 329 dhe 330”.10 
Pezullimi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore për shkak të parashkrimit nënkupton se të 
dënuarit kanë shpëtuar pa ndonjë ndëshkim të prekshëm nga sistemi i drejtësisë. Një gjë e tillë 
jo vetëm që paraqet shqetësim për mosndëshkueshmëri por gjithashtu ka stimuluar qytetarët 
të vazhdojnë të mbajnë armë pa leje dhe t’i përdorin ato.

Në mungesë të një baze të të dhënave të përbashkët të policisë, prokurorisë dhe gjykatave, 
më poshtë është prezantuar një tabelë e cila synon të shpjegojë përgjigjen e organeve të 
drejtësisë ndaj veprave që ndërlidhen me armët. 

Ndjekja e rasteve nga organet e drejtësisë

Viti Policia e Kosovës
Prokuroritë 

(veprat 327,328,329, 330)
Gjykatat 

(veprat 328 KPK)

2010 1,477 armë të 
konfiskuara

- Janë pranuar rastet e 1,794 personave
- Janë zgjidhur rastet e 1,293 personave

- Janë pranuar 874 lëndë
- Janë zgjidhur 750 lëndë

2011 1,613 armë të 
konfiskuara

- Janë pranuar rastet e 1,751 personave
- Janë zgjidhur rastet e 1,821 personave

- Janë pranuar 1,064 lëndë
- Janë zgjidhur 1,051 lëndë

2012 1,542 armë të 
konfiskuara

- Janë pranuar rastet e 1,938 personave
- Janë zgjidhur rastet e 2,121 personave

Të dhënat janë vetëm për 
nëntë muajt e parë.

- Janë pranuar 736 lëndë
- Janë zgjidhur 792 lëndë

Burimi: Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Republikës së 
Kosovës, Njësiti për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe Departamenti 

për Statistika në Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Politika shumë më mirë të informuara do të mund të zhvilloheshin sikurse të mund të bëhej 
përcjellja e rasteve që nga inicimi në Polici e deri tek vendimi përfundimtar i gjykatës si dhe 
zbatimi i atij vendimi. 

Vështirësia për t’i krahasuar të dhënat dhe mungesa e të dhënave bazike vështirëson tejet 
shumë të gjithë procesin e politikë-bërjes në këtë fushë. Rrjedhimisht, nuk mund të ketë 
strategji mirë të informuar apo ligje mirë të informuara po që se nuk e kuptojmë mirë burimin 
e problemit dhe ndikimin e veprimeve të caktuara.

10 IKD komunikim përmes postës elektronike me z. Ehat Miftari, Drejtor i Njësitit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve në  
 Këshillin Prokurorial të Kosovës.
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5. AKTIVITETET POLICORE PËR KONFISKIMIN E ARMËVE

Çdo vit në Kosovë konfiskohen mbi 1,500 armë, duke bërë kështu që të kemi një dukuri të 
përhapur në të gjithë shoqërinë sa i përket veprave penale që ndërlidhen me armë, me fokus 
në armëmbajtje pa leje. Konfiskimi i armëve që nga përfundimi i luftës është bërë kryesisht nga 
Policia e Kosovës. Të dhënat policore tregojnë se në vitin 2005 është shënuar numri më i madh 
i armëve të konfiskuara, gjithsejtë 1,919. 

Armët e konfiskuara  nëpër vite nga Policia e Kosovës

Viti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Armë 586 776 1127 1610 1515 1919 1754 1610 1613 1477 1613 1542

Burimi: Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun në Drejtorinë e Përgjithshme  
të Policisë së Republikës së Kosovës

Policia e Kosovës në shumë raste konfiskimin e armëve nga qytetarët e realizon gjatë zhvillimit 
të aksioneve për luftimin e dukurive të ndryshme të kundërligjshme.11 Gjatë këtyre aksioneve 
pjesëtarët e Policisë së Kosovës bëjnë kontrolle, të cilat rezultojnë me gjetjen dhe konfiskimin e 
armëve që barten me vete nga qytetarët apo i posedojnë ato në lokacione të ndryshme. 

Sezoni veror shënon organizimin më të madh të Policisë së Kosovës me fokus konfiskimin 
e armëve pa leje.12 Gjatë kësaj sezone, Policia e Kosovës zbaton plane policore me qëllim të 
parandalimit të veprave të ndryshme penale, ku hyjnë edhe aktivitetet policore për parandalimin 
dhe  kapjen e personave që gjuajnë me armë nëpër ahengje familjare. Periudha më e bujshme 
ku bëhen konfiskime të mëdha të armëve në këtë drejtim përfshin fillimin e muajit korrik deri 
në fillim të muajit shtator, periudhë kjo kur ka organizime të shumta familjare, kryesisht dasma. 
Gjatë verës po ashtu zbatohen plane që ndërlidhen me ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, 
në të cilat konfiskohen edhe armë ilegale. 

Aksioni i Policisë së Kosovës “Ahengjet & Dasmat nga 11/07/2012 – 04/09/2012”

  Intervenime 
policore

Armë të 
konfiskuara

Municion i 
konfiskuara

Persona të lënduar Persona  
të arrestuar

Prishtina 60 60 620 01 41

Gjilani 06 06 220 00 00

Ferizaj 12 18 96 00 08

Prizren 21 19 142 03 02

Pejë 20 16 392 04 14

Mitrovicë 21 12 105 02 02

Gjithsejtë 140 131 1575 10 67

Burimi: Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun në Drejtorinë e Përgjithshme  
të Policisë së Republikës së Kosovës

11 IKD komunikim përmes postës elektronike me Zyrën për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Drejtoria e Përgjithshme e  
 Policisë së Republikës së Kosovës, janar 2013.
12 IKD komunikim përmes postës elektronike me Zyrën për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Drejtoria e Përgjithshme e  
 Policisë së Republikës së Kosovës, janar 2013.
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Ndërsa, konfiskimi i armëve tjera ndërlidhet me planet tjera të Policisë së Kosovës, ku synohet 
luftimin i dukurive tjera të kundërligjshme si trafikimi me narkotikë apo të tjera, në të cilat 
aktivitete konfiskohen edhe armë të ndryshme.

6. EFIKASITETI I PROKURORIVE

Armëmbajtja pa leje është një nga veprat më të lehta të cilat i trajtojnë prokurorët.13 Gjatë 
vitit 2012, për 1,822 personat që janë ngritur akuzat, në rastet e 79% të pandehurve akuza ka 
qenë e drejtpërdrejtë, pa pasur nevojë për ndonjë hetim, ndërsa në 21% akuza është ngritur 
pas hetimeve. Rastet që kanë të bëjnë me akuza që kërkojnë zhvillim të hetimeve ndërlidhen 
me vepra tjera penale dhe në asnjë formë armëmbajtja nuk paraqet ndonjë nevojë për zhvillim 
të hetimeve të ndërlikuara. 

Përkundër lehtësisë për të ngritur akuza për rastet që ndërlidhen me armët, ndër vite rastet 
e pazgjidhura janë grumbulluar në shifra alarmante prej mbi 1,500 personave të përfshirë në 
raste të pazgjidhura. Në këtë problem më së shumti ka kontribuar mungesa e efikasitetit të 
prokurorive publike gjatë periudhës 2008 deri në 2010, që ndërlidhet edhe me periudhën kur 
ka ndodhur procesi i ri-emërimit dhe emërimit të prokurorëve. 

Efikasiteti i prokurorive

Viti 2008 2009 2010 2011 2012
Persona në rastet e pranuara 1692 1775 1794 1751 1938
Persona në rastet e zgjidhura 1494 1175 1293 1821 2121
Persona në rastet e pazgjidhura 518 1301 1802 1732 1345

 Burimi: Njësiti për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve në Këshillin Prokurorial të Kosovës

Grafiku më poshtë tregon qartë se në rastet e pazgjidhura ka kontribuar më së shumti jo 
efikasiteti i prokurorive për të zgjidhur këto raste, dhe kjo assesi nuk ndërlidhet me shtim të 
numrit të rasteve që janë pranuar në punë. Megjithatë, vlen të theksohet se në vitin 2011 dhe 
2012, prokuroritë kanë shtuar efikasitetin dhe kanë treguar gatishmëri më të madhe për t’u 
marrë me zgjidhjen e këtyre rasteve. Prokurorët gjatë kësaj periudhe gjithashtu kanë shfrytëzuar 
zgjidhjen e këtyre rasteve ashtu që të përmirësojnë statistikat e tyre të performancës,14 të cilat 
kanë pasur peshë të madhe në caktimin e prokurorëve në pozitat të cilat janë shpallur si pjesë 
e transformimit të sistemit prokurorial në Kosovë. 

13 Një prokuror mund të kryejë deri në 20 raste të armëmbajtjeve pa leje brenda 3 orëve. IKD intervistë me prokuror të Prokurorisë  
 së Apelit në Prishtinë, janar 2013.
14  IKD takim me ish-prokurorë të Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, janar 2013.
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Prokuroria e Qarkut në Prishtinë në vitet e fundit ka shtuar efikasitetin, ku gjatë vitit 2012 
janë pranuar rastet e 747 personave ndërsa janë zgjidhur rastet e 1,028 personave, apo 
efikasitet 138%.  Megjithatë, në fund të vitit 2012, 86% e 1,345 personave të përfshirë në rastet 
e pazgjidhura i kanë takuar pikërisht kësaj prokurorie. 

Edhe pse prokurorët shprehen se politika e dënimeve është e butë, veprimet e tyre flasin 
ndryshe për shkak se Gjykata Supreme nuk ka pranuar ndonjë numër të konsiderueshëm të 
ankesave nga këta prokurorë. Gjatë vitit 2010 dhe 2011, Gjykata Supreme ka pranuar vetëm 
169 raste të armëmbajtjeve pa leje që është tejet më i vogël sesa 1,801 rastet sa janë zgjidhur 
nëpër Gjykata të Qarkut gjatë kësaj periudhe.
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7. POLITIKA E DËNIMEVE

Dënimet e shqiptuara nga gjykatat tregojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk trajton të 
gjithë barabartë para ligjit. Politika e dënimeve përveç që ka qenë e ndryshme nga njëra gjykatë 
në tjetrën, ajo ka qenë e ndryshme edhe brenda gjykatës së njëjtë.15 E gjithë kjo ka ardhur pasi 
që nuk ka ekzistuar një politikë e unifikuar e dënimeve.

Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet për të vlerësuar në mënyrën më të saktë se cili dënim 
do të ishte më adekuat. Mungesa e bazës të të dhënave shkakton probleme të ndryshme 
dhe është e vështirë të dihet për efektet që prodhojnë dënimet e ndryshme.16 Mungesa e 
hulumtimeve të detajuara vetëm sa kontribuon në këtë mjegull të politikave ndëshkimore. 
Sipas disa të intervistuarve, dënimi me kusht është më i rëndë se dënimi me gjobë për shkak se 
një kategori e njerëzve nuk e kanë të vështirë të paguajnë gjobën mirëpo nuk do mbajnë armë 
përderisa është në dijeni që rrezikon të shkoj në burg.17 Disa të tjerë kanë mbrojtur idenë se 
politika e dënimeve duhet të jetë me gjobë dhe në raste të caktuara me burgim duke potencuar 
atë se armëmbajtja nuk është vepër e izoluar por ndërlidhet shumë me mungesën e sigurisë dhe 
rrezikimin e pronës së tyre.18 Dhe në anën tjetër ekziston një konsensus i gjerë i prokurorëve 
e gjykatësve të cilët thonë se dënimet me gjobë nuk kanë dhënë efektin e dëshirueshëm.19 
Pavarësisht këtij konsensusi të gjerë, dënimet më të shpeshta kanë qenë me gjobë dhe atë 
deri vonë rreth 400 Euro. Megjithatë, ndër vite kjo politikë është ashpërsuar.20 Dënimet për 
armëmbajtje pa leje me gjoba të mëdha mbi 800 Euro pritet të japin edhe rezultate më të 
kënaqshme në këtë fushë.21 

Veprat për armëmbajtje pa leje vetëm sa vazhdojnë të rëndojnë edhe më shumë sistemin 
gjyqësor, pasi që në vitin 2011 numri i lëndëve të pranuara është rritur ndjeshëm nga një 
mesatare rreth 900 lëndë në mbi 1,000 lëndë në vit. Rritja e numrit të lëndëve të reja nëpër 
gjykata ndërlidhet me efikasitet më të madh të prokurorëve për të ngritur akuza sesa rritje e 
numrit të armëve të konfiskuara nga Policia e Kosovës. 

Armëmbajtja pa leje është ndër veprat më të lehta për t’u gjykuar. Në sistemin gjyqësor të 
Kosovës, çdo lëndë e armëmbajtjes pa leje, nga inicimi i saj në gjykatë e deri te zgjidhja në 
Gjykata të Qarkut, ka marrë mesatarisht 1.5 vjet kohë. Nga viti 2008 deri në tetor 2012, gjyqësori 
ka zgjidhur 727 deri në 1,051 raste në vit, ku vitet e fundit është rritur efikasiteti në zgjidhjen e 
këtyre rasteve. Për periudhën e njëjtë numri i lëndëve të pazgjidhura vetëm sa është rritur ku 
nga fillimi i vitit 2008 deri në tetor 2012 është rritur për 27% duke shkuar kështu nga 1,324 në 
1,681 lëndë të pazgjidhura.

15 IKD intervistë me z. Salih Mekaj, Kryetar i Gjykatës së Apelit dhe ish Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Pejë, janar 2013.
16 IKD intervista me gjykatës dhe prokurorë, dhjetor 2012 - janar 2013.
17 IKD intervistë me z. Zyhdi Haziri, ish Kryetar në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, janar 2013.
18 IKD intervistë me z. Hamdi Ibrahimi, Kryetar në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe ish Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë,  
 janar 2013.
19 IKD intervista me gjykatës dhe prokurorë, dhjetor 2012 - janar 2013.
20 Sipas gjykatësve të Gjykatave të Qarkut në dy vitet e fundit janë rritur gjobat dhe ka pasur dënime me burgim efektiv. IKD  
 intervistë me z. Zyhdi Hoxha, ish-Gjykatës në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, janar 2013.
21 IKD intervistë me z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.



16

KRIM I RËNDË, VETËM NË LETËR
PoLITIKa E NDjEKjEs DhE DËNIMEVE NË RasTET qË NDËRLIDhEN ME aRMËT

Rastet e armëmbajtjeve pa leje nëpër gjykata të Kosovës

2008 2009 2010 2011 2012
Lëndë të pazgjidhura në fund të periudhës 1,324 1,406 1,600 1,724 1,737
Lëndë të pranuara në punë 853 921 874 1,064 736
Gjithsej lëndë në punë 2,177 2,327 2,474 2,788 2,473
Gjithsej lëndë të zgjidhura 771 727 750 1,051 792
Lëndë të pazgjidhura në fund të periudhës 1,406 1,600 1,724 1,737 1,681

Burimi: Departamenti i Statistikave, Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Armët ndërlidhen me shumë krime tjera në shoqëri, ku shpeshherë rrezikohet edhe jeta e 
njeriut. Pavarësisht kësaj, gjykatësit kanë shqiptuar dënimet më të buta të mundshme për 
pjesën dërrmuese të këtyre rasteve, ku vendimet gjyqësore tregojnë se gjykatësit kanë vlerësuar 
se armëmbajtja pa leje nuk paraqet ndonjë problem serioz për shoqërinë. Vetëm në rreth 4% të 
lëndëve shqiptohet dënim me burgim. Pjesa më e madhe e dënimeve, që tanimë ka arritur mbi 
80% të dënimeve janë me gjobë, të cilat shkojnë nga 400 deri në 1,000 Euro. Ndërsa përmbi 
10% të lëndëve të zgjidhura janë dënime me kusht, ku në vitin 2008 kishte arritur kulmin duke 
shkuar në 32%.

Numri i lëndëve të zgjidhura sipas mënyrës të zgjidhjes
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2008 30 438 243 10 32 3 15
2009 32 523 140 11 10 9 2
2010 53 545 110 12 9 12 9
2011 35 847 115 0 13 11 29
Tetor 2012 20 685 69 1 2 10 5

  
Burimi: Departamenti i Statistikave, Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Në vitin 2011, Gjykata Supreme ka pranuar 99 lëndë për armëmbajtje pa leje, dhe ka vërtetuar 
46% të lëndëve të Gjykatave të Qarkut, ndërsa ka ashpërsuar dënimin për 23% të lëndëve. 
Vërtetimi në shkallë të lartë i vendimeve nga ana e Gjykatës Supreme ka dhënë sinjal se Gjykatat 
e Qarkut po bëjnë vlerësim të mirë të rasteve dhe kanë shqiptuar dënime adekuate. Qasja e tillë 
ka dekurajuar prokurorët që të bëjnë ankesa, sidomos në këtë kohë kur suksesi i prokurorit në 
ankesa është pjesë e vlerësimit të performancës së tyre.22

22  IKD intervistë me z. Ismet Kabashi, Kryeprokuror i Shtetit, janar 2013.
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Lëndët në Gjykatën Supreme
2010 2011

Të pranuara 70 99
Të vërtetuara 35 50% 46 46%
Të ndryshuara
Ashpërsim dënimi 5 7% 23 23%
Lehtësim dënimi 7 10% 2 2%
Vetëm ndryshohet 0 0% 3 3%
Të prishura 16 23% 9 9%
Mënyrë tjetër 7 10% 2 2%
Të pakryera 0 0% 14 14%
TOTAL: 70 99

Burimi: Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës

Vërtetimi i vendimeve të Gjykatave të Qarkut nga ana e Gjykatës Supreme në shkallë prej 50% 
apo 46%, në vitin 2010 dhe vitin 2011, respektivisht.23 Një gjë e tillë ka ndikuar edhe në uljen e 
vullnetit të prokurorëve për të ushtruar ankesa ndër vite duke sugjeruar se pjesa dërrmuese e 
dënimeve të shqiptuara nga ana e Gjykatave të Qarkut janë adekuate.

Natyra e krimit të armëmbajtjes pa leje nuk është e komplikuar dhe se nuk përmban ndonjë 
vështirësi për t’u marrë me këto raste. Dështimet në ndjekjen dhe gjykimin e duhur të këtyre 
rasteve ndërlidhen me mungesën e llogaridhënies nga ana e organeve të drejtësisë. Në raste të 
caktuara zvarritjet e proceseve gjyqësore kanë bërë që të kemi lëndë të armëmbajtjeve pa leje 
të cilat për më shumë se gjysmë dekade janë duke u trajtuar në faza të ndryshme të proceseve 
gjyqësore.

Për shembull, në vitin 2012, në Gjykatën Komunale në Prishtinë është pezulluar ekzekutimi i 
aktvendimit gjyqësor për shkak të parashkrimit absolut. Gjashtë vite më parë, i dënuari kishte 
përdorur armën për të frikësuar tjetrin. Gjykimi i rastit është bërë në vitin 2007 në Gjykatë të 
Qarkut, dhe i dënuari nuk ka bërë asnjëherë pagesën e dënimit. Pas shumë vjetësh kur Gjykata 
e ka shndërruar dënimin me gjobë në dënim me burgim, afati për ekzekutim të dënimit veç 
kishte përfunduar.24

Vendimet gjyqësore të cilat nuk ekzekutohen janë më të dëmshme se vetë dënimet e lehta, 
pasi që për gjykatësit dhe gjithë sistemin e bën “të pakuptimtë shqiptimin e dënimeve të 
cilat nuk ekzekutohen.”25 Sipas Prokurorisë së Shtetit, vetëm gjatë vitit 2012, 724 aktvendime 
refuzuese janë raportuar për shkak të parashkrimit nga Gjykatat e Kosovës lidhur me rastet 
e armëve. IKD ka gjetur se në 10 Gjykata Komunale26 gjatë vitit 2012 janë parashkruar 27 
aktvendime që ndërlidhen me veprat për armëmbajtje pa leje. 

23 Prokurorët theksojnë qartë se niveli i konfirmimit të vendimeve gjyqësore nga ana e Gjykatës Supreme është shumë i lartë. IKD  
 intervistë me z. Sylë Hoxha, ish-Ushtrues Detyre i Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut në Prizren, dhe z. Agron Galani, ish- 
 Kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Pejë, janar 2013.
24 Aktvendim për ekzekutim të dënimit në Gjykatën Komunale në Prishtinë, ku personi në fjalë ishte dënuar me gjobë në vlerë prej  
 1,500 Eurove.
25  IKD intervistë me z. Salih Mekaj, Kryetar i Gjykatës së Apelit dhe ish Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Pejë, janar 2013.
26 Gjykata Komunale në Dragash, Gjakovë, Gjilan, Istog, Kaçanik, Klinë, Malishevë, Prishtinë, Rahovec, dhe Suharkë. Ekziston një  
 ndryshim shumë i madh në mes të të dhënave që posedon Prokurori i Shtetit dhe atyre që ofrohen nga gjykatat rreth 
 aktvendimeve të pezulluara për shkak të parashkrimit.
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8. REKOMANDIMET

Në mënyrë që përgjigja e organeve të drejtësisë të jetë më adekuate ndaj krimeve që 
ndërlidhen me armët, IKD ndanë këto rekomandime për institucionet dhe hisedarët përkatës:

- Policia e Kosovës duhet të punojë më shumë në informatat e bazuara në inteligjencë 
për të zbuluar vendndodhjen e armëve tek qytetarët. Në këtë drejtim, Policia e Kosovës, 
duhet të zbatojë me përpikëri Udhëzimin Administrativ për Gjurmimin e Armëve të 
Zjarrit, në mënyrë që të krijohet baza e të dhënave që do të shërbej për identifikimin e 
pistave ku njësitë e policisë do të mund të konfiskonin armët pa leje.

- Policia e Kosovës, duhet të organizoj më shumë plane veprimi për të parandaluar 
përdorimin e armëve nëpër ahengje. Megjithëse është vërejtur një përkushtim më i 
madh i tyre, sidomos gjatë sezonit veror, duhet shtuar numri i këtyre operacioneve, në 
mënyrë që të konfiskohen armët në posedim të qytetarëve dhe poashtu të sensibilizohen 
popullata. 

- Prokurori i Shtetit duhet të ngritë bashkëpunimin me Policinë e Kosovës, Gjykatat dhe 
institucionet e tjera që të ndërtojnë politika dhe plane veprimi adekuate për ndjekjen e 
personave që përfshihen në kryerjen e veprave penale që ndërlidhen me armët. 

- Gjykatat duhet të ashpërsojnë politikën e dënimeve në rastet e armëmbajtjeve pa leje, 
në mënyrë që të arrihet qëllimi i dënimit dhe të ndikojë tek kryesit e këtyre veprave 
penale dhe tek të tjerët që të senzibilozohen për fuqinë e ligjit. 

- Ministria e Drejtësisë, duhet të ndryshojë legjislacionin penal duhet të harmonizohet 
në mënyrë që mos të krijohen paqartësi sikurse në rastin e armë mbajtjeve, ku ka kolizion 
ligjor ndërmjet ligjeve duke saktësuar kompetencat e ndjekjes dhe gjykimit të veprës 
penale armëmbajtje. 

- Duhet të shtyhet përpara zhvillimi i një baze të të dhënave e cila do të shërbente për 
shkëmbim të informatave në mes të hisedarëve, përkatësisht policisë, prokurorisë 
dhe gjykatave. Këtu kërkohet koordinim i mirë në mes të policisë, prokurorisë dhe 
gjykatave. Informatat e tilla do të mundësonin bërjen e politikave adekuate në këtë 
fushë.

- Duke pasur parasysh lehtësinë e ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të armëmbajtjeve pa 
leje, Prokurori i Shtetit duhet të hetojë parashkrimin e lëndëve që kanë të bëjnë me 
armëmbajtje pa leje.
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