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1. Përmbledhje ekzekutive 

Armëmbajtja pa leje është një fenomen mjaft prezent në shoqërinë kosovare, ashtu që kësaj dukurie 

i atribuohen një sërë krimesh të rënda të kryera në Kosovë që nga paslufta e deri më sot. Këto armë 

pa leje janë jashtë sferës së kontrollit institucional, dhe në shumë raste pamundësojnë zbulimin 

dhe identifikimin e kriminelëve. 

Raportet e publikuara nga organizatat ndërkombëtare, kanë ndezur alarmin për një numër të madh 

të armëve pa leje të cilat ndodhen në duart e kosovarëve. Po ashtu, kjo reflektohet edhe në 

statistikat zyrtare të publikuara nga Policia e Kosovës, ku është evidentuar se çdo vit ka rritje të 

numrit të armëve pa leje të cilat janë sekuestruar nga policia, gjatë operacioneve të ndryshme 

policore. 

Qeveria e Republikës së Kosovës akoma nuk ka arritur të fitojë besimin e qytetarëve që pa 

autorizim posedojnë armë, në mënyrë që ata të aplikojnë për legalizim të armëve pa leje. Kjo 

kampanjë, e filluar në dhjetor të vitit 2018, zgjati plot nëntë muaj, deri në shtator 2019 dhe ka 

rezultuar të jetë një dështim, pasi që brenda kësaj periudhe në drejtim të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme kishin arritur vetëm 1.800 kërkesa, numër ky i cili nuk përkon me numrin real të 

armëve pa leje, të cilat eventualisht kanë mundur të jenë subjekt i legalizimit. 

IKD vlerëson se rreziku që i kanoset shoqërisë nga armët nuk ka qenë ekuivalent me politikën 

ndëshkimore të zbatuar nga gjykatat karshi kryerësve të këtyre veprave penale. Kjo ngase gjykatat 

tona edhe gjatë viteve 2018 dhe 2019, për këtë kategori të veprave penale kanë shqiptuar shumë 

më tepër dënime me gjobë e me kusht, kundrejt atij me burgim.  

Ky raport, krahas të dhënave të përgjithshme mbi veprat penale të armëve, në fokus qendror të tij 

ka kompetencën e gjykatave në trajtimin e armëmbajtjes pa leje, për periudhën kohore 1 Janar 

2016 – 31 Dhjetor 2019.  

Si rrjedhojë e këtij hulumtimi, IKD ka gjetur se ekziston një kaos gjyqësor tek gjykatat themelore 

sa i përket respektimit të kompetencës lëndore tek gjykimi i armëmbajtjes pa leje.  

Fillimisht, Ligji nr. 03/L-199 për gjykatat, i cili është i shfuqizuar tashmë, nuk kishte përcaktuar 

në mënyrë shprehimore se kjo vepër penale gjykohej në DKR, ndërsa Kodi i procedurës penale në 

nenin 22 kishte listuar këtë vepër penale si krim të rëndë, që binte në kompetencë të DKR-së. Me 

qëllim që të evitoheshin këto dilema se në cilin departament duhej gjykuar armëmbajtja pa leje, 

Gjykata Supreme në shtator të vitit 2016 kishte nxjerrë një mendim juridik, sipas të cilit 

armëmbajtja pa leje duhet të gjykohej në DP. Mirëpo me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për gjykatat 

në janar 2019, ky mendim juridik ka pushuar të vlejë, pasi që ligji aktual, në nenin 19 ka përcaktuar 

se “Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore i gjykon veprat penale të dënueshme 

mbi dhjetë (10) vite, si dhe veprat penale që konsiderohen krime të rënda sipas Kodit Penal apo 

Kodit të Procedurës Penale”.  
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Mirëpo edhe pas këtyre ndryshimeve ligjore, sistemi gjyqësor kosovar ka vazhduar të mos jetë 

unik sa i përket gjykimit të armëmbajtjes pa leje, pasi shumë nga gjykatat kanë vazhduar t’i 

referohen mendimit juridik, edhe përkundër faktit se ligji i ri për gjykatat kishte ofruar zgjidhjen 

ligjore adekuate për këtë çështje. 

Për të pasqyruar divergjencat ndërmjet gjykatave në gjykimin e armëmbajtjes pa leje, IKD ka 

analizuar 475 aktgjykime të veprës penale “armëmbajtjes pa leje”, të nxjerra gjatë viteve 2016-

2019, të cilat aktgjykime i përkasin të gjitha gjykatave të Republikës së Kosovës.  

Nga 425 aktgjykime të nxjerra nga gjykatat themelore dhe degët e tyre përgjatë periudhës Janar-

Nëntor 2019, IKD ka gjetur se 197 aktgjykime janë gjykuar në DKR, ndërsa 228 sosh janë gjykuar 

në DP e këtyre gjykatave. Ndërsa, në analizimit e 50 aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit, IKD ka 

gjetu se 39 raste të armëmbajtjeve pa leje janë gjykuar në DKR, ndërsa 11 sosh janë gjykuar në 

DP. 

Pas analizës së këtyre aktgjykime të nxjerra në shkallë të parë për veprën penale të armëmbajtjes 

pa leje, IKD ka gjetur se GjTh në Gjilan është e vetmja gjykatë që ka gjykuar këtë vepër penale në 

një departament të vetëm përgjatë periudhës hulumtuese, duke i trajtuar këto lëndë në kuadër të 

DKR-së. Nga analiza e aktgjykimeve të shpallura në vitin 2019 ka rezultuar se GjTh në Gjilan dhe 

GjTh në Ferizaj, janë duke e gjykuar këtë vepër penale vetëm në DKR, ndërsa GjTh në Prizren, 

Gjakovë, Mitrovicë, Pejë janë duke e gjykuar armëmbajtjen pa leje në DP. Nga analiza e 

aktgjykimeve të nxjerra nga GTh në Prishtinë, si gjykata më e madhe në vend gjatë 2019-ës, del 

se armëmbajtja pa leje është gjykuar në dy departamente, në DP dhe DKR. 

Me qëllim të pasqyrimit më të qartë të kësaj tematike, IKD ka realizuar edhe 29 intervista, prej të 

cilave 24 intervista janë zhvilluar me udhëheqës të gjykatave themelore dhe degëve të tyre, si dhe 

janë intervistuar kryetari i Gjykatës Supreme dhe një gjykatëse nga kjo gjykatë, kryetari i Gjykatës 

së Apelit, prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe ish-kryetari i Gjykatës Supreme. Nga 

këto përgjigje të pranuara nga krerët e sistemit gjyqësor, IKD ka rikonfirmuar të dhënën tanimë të 

njohur, se ata janë referuar në baza të ndryshme ligjore për të arsyetuar kompetencën lëndore të 

gjykatave në gjykimin e armëmbajtjes pa leje.  

Angazhimi i IKD-së për evitimin e këtyre divergjencave dhe krijimin e një praktike unike të 

gjykatave në gjykimin e armëmbajtjes pa leje ka arritur efektin e dëshiruar. Kjo ngase, Gjykata e 

Apelit, si gjykatë kompetente për unifikimin e praktikës gjyqësore, nisur nga shqetësimet e ngritura 

nga IKD për këtë problematikë, më 26 shkurt 2020, në takimin e mbajtur me gjyqtarët penalist të 

kësaj gjykate mori vendim që vepra penale e armëmbajtjes pa leje, e inkriminuar sipas nenit 374 

të KPRK-së, përkufizim ky i cili tani është identik me nenin 366 të kodit të ri penal, bazuar në 

dispozitat ligjore të Ligjit për Gjykatat dhe lidhur me nenin 22 të kodit të procedurës penale, është 

në kompetencë të Departamentit të Krimeve të Rënda, dhe si e tillë duhet të gjykohet në këtë 

departament. 
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2. Metodologjia 

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka hyrë në vitin e shtatë të monitorimit sistematik të sistemit të 

drejtësisë në Republikën e Kosovës. Ky monitorim i IKD-së zhvillohet në baza ditore, ku 

monitoruesit janë të shpërndarë në të gjitha gjykatat dhe degët e gjykatave të Republikës së 

Kosovës, të cilët monitorojnë me fokus të veçantë trajtimin e rasteve të korrupsionit, rastet e tjera 

penale, rastet civile, administrative dhe ekonomike. Krahas këtij obligimi monitoruesit e IKD-së 

janë të fokusuar në zbatimin e obligimeve ligjore nga ana e bartësve të funksioneve gjyqësore dhe 

prokuroriale si dhe stafit mbështetës. Monitorimi fokusohet në baza ditore tek performanca e 

Gjykatave dhe Prokurorive në zbatimin e ligjit, politikave dhe planeve të veprimit të cilat 

miratohen nga KGJK dhe KPK. Të gjitha gjetjet e monitorimit, grumbullohen në Qendrën e IKD-

së në Prishtinë, në të cilën analistët juridikë të Institutit, zhvillojnë hulumtim ligjor dhe praktik me 

të dhënat e terenit. Kjo metodologji e hulumtimit ofron mundësi praktike që të bëhet identifikimi 

i problemeve dhe të analizohen të gjitha çështjet që janë me interes dhe në shërbim të zbatimit të 

ligjit. 

Edhe ky raport, është rezultat i këtij monitorimi të IKD-së, ku për hulumtimin e problematikës si 

në këtë raport, IKD është shërbyer me të dhëna të dorës së parë, të marra në baza ditore nga 

monitorimi i bërë.  

IKD me qëllim që të përpilojë një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik ka përdorur 

metodologji të përzier të hulumtimit, në mënyrë që të paraqesë një pasqyrë të përgjithshme dhe 

reale mbi trajtimin e dukurisë së armëmbajtjeve pa leje në Republikën e Kosovës, këtu me theks 

të veçantë laramaninë e shfaqur në sistemin e drejtësisë përkitazi me kompetencën për trajtimin e 

rasteve penale të armëmbajtjes pa leje. Krahas të dhëna të gjeneruara nga monitorimi sistematik, 

IKD për draftimin e këtij raporti ka përdorur edhe dokumente ligjore dhe raporte zyrtare 

statistikore të KGJK-së. Për më tepër, IKD me qëllim që të pasqyrojë në detaje problematikën e 

trajtuar në këtë raport, ka analizuar një për një gjithsej 425 aktgjykime penale që kanë të bëjnë me 

veprën penale të armëmbajtjes pa leje, të cilat aktgjykime janë siguruar nga procesi i monitorimit 

të IKD-së si dhe nga faqet zyrtare të Gjykatave.  

Pas draftimit të gjetjeve të këtij raporti, IKD ka zhvilluar intervista me të gjithë akterët e sistemit 

të drejtësisë, ku janë intervistuar kryetarë të Gjykatave Themelore, Kryetari i Gjykatës së Apelit, 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Gjyqtarë Mbikëqyrës, gjyqtarë, prokurorë etj.   

IKD krahas këtij raporti, edhe në të kaluarën ka trajtuar problematikën e armëmbajtjeve pa leje. 

Andaj, në këtë raport, para trajtimit të temës bazë, kompetencës në trajtimin e rasteve të 

armëmbajtjes pa leje, IKD ka paraqitur një kronologji mbi trajtimin e kësaj dukurie nga ana e 

Republikës së Kosovës. 

Krejt në fund, IKD ka dhënë edhe rekomandimet konkrete për secilin institucion të përfshirë në 

problematikën e trajtuar në këtë raport.  
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3. Armëmbajtja pa leje në Kosovë 

Siguria publike në Republikën e Kosovës akoma nuk ka arritur në nivelin e dëshiruar dhe kjo për 

faktin se shoqëria kosovare, edhe pasi kanë kaluar më shumë se 20 vite që nga përfundimi i luftës, 

akoma ballafaqohet me një numër enorm të rasteve të armëmbajtjeve pa leje.  

Në një hulumtim të realizuar nga UNDP-ja në vitin 2003 theksohej se në duart e kosovarëve 

ndodheshin afërsisht 330 mijë-460 mijë armë të vogla, një statistikë mjaft shqetësuese kjo për një 

popullatë me afro 1.7 milionë banorë.1 Edhe pas 17 viteve ky numër nuk ka shënuar rënie të madhe, 

pasi vlerësohet se rreth 260.000 armë pa leje ndodhen në posedim të paautorizuar të qytetarëve të 

Republikës së Kosovës.2 

Policia e Kosovës në vazhdimësi ka prezantuar të dhëna shqetësuese për numrin e rasteve të 

armëmbajtjeve pa leje, ashtu që deri në fund të këtij viti janë gjithsej 1,439 raste të tilla të 

raportuara në PK.3 

Një dukuri e tillë e ka përcjellë shoqërinë tonë ndër vite ngase ka munguar angazhimi i duhur 

institucional për të adresuar në mënyrë të duhur këtë problematikë. Rrjedhimisht, këto armë pa 

leje kanë kontribuar në ndërtimin e një klime të pasigurisë së përgjithshme dhe janë njëri ndër 

shkaktarët kryesorë në kryerjen e krimeve, të cilat vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e popullatës 

dhe cenojnë ato të mira të cilat shteti, përmes mekanizmave të tij, është i thirrur që t’u ofrojë 

mbrojtje. 

Ndërsa, Policia e Republikës së Kosovës, që nga paslufta ka shkatërruar rreth 11 mijë armë pa 

leje4, dhe vazhdimisht ka bërë përpjekje që të organizojë fushata për dorëzimin vullnetar të këtyre 

armëve, me qëllim të asgjësimit të tyre dhe krijimit të një ambienti sa më të sigurt për qytetarët 

tanë. 

Sa i përket angazhimit të shoqërisë civile në avokimin e çështjes së armëmbajtes pa leje, IKD mban 

primatin në këtë drejtim, pasi që nga viti 2012, IKD në mënyrë të vazhdueshme ka përcjellë 

fenomenin e armëmbajtjeve pa leje në Kosovë. Në hulumtimet e realizuara theksohej paaftësia e 

shtetit tonë që të vërë nën kontroll apo që të ulë ndjeshëm numrin e madh të armëve pa leje, të cilat 

                                                                 
1 “Kosova dhe armët: Vlerësim bazë i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë”. Studim i autorizuar nga Programi për 

Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Qershor 2003. fq.2. 
2 "Për 260 mijë armë pa leje në Kosovë, vetëm 781 kërkesa për legalizim". Koha.net. 1 maj 2019. (Shih linkun 

https://www.koha.net/arberi/160205/per-260-mije-arme-pa-leje-ne-kosove-vetem-781-kerkesa-per-legalizim/). 

(Qasur për herë të fundit më 6 maj 2020). 
3  Komunikim përmes postës elektronike me Zyrën për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun. Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Republikës së Kosovës. 10.03.2020. 
4  "Në duart e kosovarëve janë mbi 200 mijë armë pa leje". Koha.net. 2 korrik 2019. 

(https://www.koha.net/arberi/171909/ne-duart-e-kosovareve-jane-mbi-200-mije-arme-pa-leje). (Qasur për herë të 

fundit më 6 maj 2020). 

https://www.koha.net/arberi/171909/ne-duart-e-kosovareve-jane-mbi-200-mije-arme-pa-leje
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qarkullojnë dhe janë në duart e popullatës. 5  Në këto hulumtime, është kritikuar politika 

ndëshkimore e aplikuar nga gjykatat, dhe janë bërë rekomandime që të ketë ashpërsim të dënimeve 

ndaj kryerësve të këtyre veprave penale, në mënyrë që të arrihet qëllimi i dënimit dhe që të arrihet 

sensibilizimi i duhur shoqëror për fuqinë e ligjit. IKD në vazhdimësi ka bërë thirrje që të ketë një 

koordinim dhe bashkëpunim sa më të gjerë ndërmjet organeve shtetërorë si Policia, Prokuroria, 

Gjykatat dhe institucioneve tjera shtetërore, që merren me parandalimin dhe luftimin e 

armëmbajtjes pa leje, kjo me qëllim që ato të ndërtojnë plane të përbashkëta të veprimit për 

ndjekjen e këtyre kryerësve.6 

3.1. Korniza ligjore për sanksionimin e armëmbajtjes pa leje që nga paslufta  

Në Kosovën e pasluftës, hapat e parë drejt rregullimit ligjor të çështjes së posedimit të armëve nga 

qytetarët e Kosovës, ishin ndërmarrë nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë (UNMIK). Pra, UNMIK-u më 21 shkurt 2001 kishte miratuar Rregulloren 

Nr. 2001/7, sipas së cilës, organ përgjegjës për të autorizuar mbajtjen e armëve në Kosovë ishte 

Policia e UNMIK-ut, me përjashtim të armëve të autorizuara nga KFOR-i.7 

Me hyrjen në fuqi të kodit të përkohshëm penal në prill të vitit 2004, posedimi i armëve pa leje 

morri cilësinë e një veprimi antiligjor dhe të kundërligjshëm në shtetin e Kosovës. Në nenin 328.1 

dhe  të KPK-së, sanksionohej “Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve”. 

Kjo vepër penale sipas Kodit të Përkohshëm Penal (KPK), i cili ishte në fuqi deri në fund të vitit 

2012 ishte e listuar  në kapitullin e veprave penale kundër rendit publik dhe veprimeve juridike. 

Në kuadër të këtij kapitulli ishin përfshirë edhe disa vepra penale që ndërlidhen me armët dhe atë 

në nenet 327,329 dhe 330 të KPK-së.  

Në kuadër të nenit 327 të KPK-së ishte sanksionuar “Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose 

shitja e paautorizuar e armëve” dhe si dënime të parapara ishin ato me gjobë deri në 7,500 Euro 

ose me burgim deri në dhjetë vjet. Neni 329 kishte sanksionuar si vepër të dënueshme 

“Mosrespektimi i kushteve të lejes për mbajtjen e autorizuar të armëve”, që kishte për qëllim të 

siguronte ligjshmëri në procesin e pajisjes me lejen për armë dhe të pamundësohej cdo 

keqpërdorim në këtë drejtim qoftë duke prodhuar, poseduar, duke shitur ose blerë leje fallco. 

Andaj, çdo veprim i ndërmarrë i cili inkriminohej sipas këtij neni parashihej të dënohej me gjobë 

deri në 5,000 Euro ose burgim deri në 3 (tre) vjet. Vepra penale e fundit që ishte sanksionuar sipas 

KPK-së, ishte “prodhimi dhe furnizimi i armëve dhe i instrumenteve të projektuara për kryerjen e 

                                                                 
5 Musliu, Betim; Gashi, Adem: “Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë: progresi dhe sfidat”, IKD. Mars 

2012, fq.16 
6 Musliu, Betim. Gashi, Adem. “Krim i rëndë, vetëm në letër- Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen 

me armët”. IKD. Mars 2013. Prishtinë. fq.18. 
7Rregullore Nr. 2001/7 për autorizimin e Posedimit të Armëve në Kosovë, miratuar më 21 shkurt 2001 nga UNMIK-

u.  
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veprave penale” dhe atë në nenin 330,  ku parashiheshin dënime me burgim prej 3 (tre) muajve 

deri në 5 (pesë) vjet. 

Vepra penale e armëmbajtjes pa leje, e përcaktuar në nenin 328.2 sipas ish-KPK-së ishte e 

dënueshme me gjobë deri në 7.500 euro ose me burgim deri në 8 vjet. Ndërsa, si rrethanë e 

kualifikuar rënduese ishte paraparë kur kjo vepër penale sipas par.2 përfshinte një sasi të madhe 

armësh, ashtu që ndaj kryerësit të kësaj vepre penale shqiptohej dënimi me burgim në lartësi prej 

një deri në dhjetë vjet.8 

Ndërsa, me hyrjen në fuqi të Kodit Penal të Republikës së Kosovës në janar të vitit 2013, veprat 

penale që ndërlidheshin me armët u kategorizuan në një kapitull të veçantë, si vepra penale të 

armëve. Në këtë kapitull u përfshinë si vepra penale “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, 

prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse” në 

nenin 372, pastaj në neni 374 është inkriminuar “Fshirja, heqja apo ndryshimi i kundërligjshëm i 

shenjave në armë të zjarrit apo në municion”. Armëmbajtja pa leje është inkriminuar në nenin 374 

si “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, në nenin 375 është 

paraparë “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”, në nenin 376 është inkriminuar vepra 

penale “Lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të armëve dhe dhënia e informatave te rreme” dhe 

vepra penale e fundit nga ky kapitull ishte “Prodhimi dhe sigurimi i armëve dhe mjeteve për 

kryerjen e veprave penale”. 

Lidhur me veprën penale të armëmbajtjes pa leje nga neni 374.1 i këtij kodi penal, ishte paraparë 

dënimi me gjobë deri në shtatë mijë e pesë qind (7.500) euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet. 

Si rrethanë të kualifikuar rënduese kodi kishte paraparë nëse kjo vepër penale nga paragrafi 1. i 

këtij neni përfshinte më shumë se katër (4) armë ose më shumë se katërqind (400) fishekë, ashtu 

që dënimet e parapara ishin vetëm me burgim, prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.9 

Trajtimi juridiko-penal i veprave penale që hyjnë në kapitullin e armëve nuk ka ndryshuar as me 

hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, më 14 prill 2019, ashtu që këto vepra 

penale kanë emërtim të ngjashëm dhe për to janë të parapara të njëjtat dënime sikurse 

parashiheshin me kodin penal të shfuqizuar tashmë.  

Aktualisht, armëmbajtja pa leje është paraparë në nenin 366 të këtij kodi si “Mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, pastaj në nenin 364 është inkriminuar “Importi, 

eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e 

armëve apo materieve plasëse”, në nenin 365 parashihej “Fshirja, heqja apo ndryshimi i 

kundërligjshëm i shenjave në armë të zjarrit apo në municion”, në neni 367 “Përdorimi i armës 

apo mjetit të rrezikshëm”, në neni 368 inkriminohej si vepër penale “Lejet, pëlqimet dhe licencat 

e rreme të armëve dhe dhënia e informatave të rreme”, dhe vepra penale e fundit nga ky kapitull 

                                                                 
8 Kodi i Përkohshëm Penal. Neni 328.2. Në fuqi deri më 31 dhjetor 2012. 
9 Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Neni 374.1 dhe 374.2. Në fuqi deri më 14 prill 2019. 



11 
 

është “Prodhimi dhe sigurimi i armëve dhe mjeteve për kryerjen e veprave penale” nga neni 369 

i këtij kodi penal. 

Progres i theksuar në rregullimin e procedurave ligjore për blerjen, posedimin, mbajtjen, ruajtjen, 

prodhimin, riparimin, paaftësim, tregtim, shitjen, gjurmimin, transportimin dhe importimin e 

armëve për personat fizikë dhe personat juridikë brenda territorit të Republikës së Kosovës, si dhe 

eksportimin nga Republika e Kosovës, ishte arritur me miratimin e Ligjit për armët (2009) dhe 

akteve tjera përcjellëse.  

Sipas hulumtimit të realizuar nga IKD-ja, theksohej se deri me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Kosova 

nuk kishte krijuar infrastrukturën e nevojshme ligjore për armët, dhe një zbrazëti e tillë në mënyrë 

indirekte kishte favorizuar tregtinë ilegale të armëve.10 

Ligji nr. 03/l-143 për armët i miratuar në vitin 2009 dhe i shfuqizuar nga Ligji nr. 05/l -022 për 

armët, i cili ka hyrë në fuqi në gusht të vitit 2015, kanë synuar që të përcaktojnë kushtet ligjore që 

duhen plotësuar për blerjen, posedimin, armëmbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, 

riparimin, tregtimin, importimin etj, për personat fizik dhe juridik brenda territorit të Republikës 

së Kosovës. Po ashtu, përmes këtyre ligjeve është rregulluar është çështja e eksportimit të armëve 

nga Republika e Kosovës, të destinuara vetëm për përdorim civil. 

Ligji për armët i cili aktualisht është në fuqi ka paraparë kushte të veçanta për pajisjen me armë, 

ashtu që një e drejtë e tillë specifike është rezervuar për personat që kanë mbushur 21 vjet. Krahas 

kriterit të moshës, ligji ka paraparë edhe kushte të tilla si: aftësia e plotë ligjore për të vepruar, 

aftësia psiko-fizike, pastaj që pajisja me armë të mos paraqesë rrezik për vetvete, për rendin publik 

dhe sigurinë publike, kryerja e testit teorik dhe praktik për përdorimin e armës, të jetë shtetas i 

Republikës së Kosovës ose i huaj me vendbanim të përhershëm në Republikën e Kosovës, të ketë 

dëshminë për anëtarësi të rregullt i certifikuar si gjahtar pranë subjektit të gjahtarëve, për rastet kur 

blerja e armës është për qëllim gjahu. Kushti i fundit i paraparë për pajisjen me armë është edhe 

deklarimi i arsyes për pajisjen me një armë, e përcaktuar sipas nenit 11 të këtij ligji.11 

Ndërsa, ligji ka paraparë se nuk do t’i mundësohet pajisje me leje për armë personit fizik nëse ai 

është dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale, kur ai është dënuar me vendim të 

formës së prerë për kundërvajtje të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, si pasojë e elementeve 

të dhunës. Si rrethana të veçanta që merren parasysh me rastin e shqyrtimit të kërkesës për pajisje 

me armë janë edhe rrethanat e tjera që tregojnë së armët mund të keqpërdoren, veçanërisht kur 

personi është i regjistruar në evidencën e organeve kompetente për konsumim të shpeshtë dhe tej 

mase të alkoolit ose për përdorim të substancave narkotike, substancave psikotrope, dhunës në 

                                                                 
10 Musliu, Betim. Gashi, Adem. “Krim i rëndë, vetëm në letër- Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen 

me armët”. IKD. Mars 2013. Prishtinë. f.8. 
11 Ligji nr. 05/l -022 për armë. Neni 7. 
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familje, në institucione arsimore apo në vendin e punës dhe kur personi fizik është në hetime për 

vepra penale. 

3.2. Legalizimi dhe amnistia, tentativa të pasuksesshme për të vënë nën kontroll armët 

ilegale 

Angazhimi institucional karshi dukurisë së armëmbajtes pa leje ka rezultuar edhe me nxjerrjen e 

dy ligjeve specifike nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, me të cilat adresohej dukuria e 

armëmbajtjes pa leje. Pra, kuvendi në shtator të vitit 2013 kishte miratuar Ligjin nr. 04/l-209 për 

amnistinë, që kishte për qëllim të rregullonte kushtet dhe procedurën për dhënien e amnistisë ndaj 

personave të dënuar, pastaj ndaj personave të cilët ishin duke u proceduar penalisht apo ndaj atyre 

që mund të ishin objekt i hetimit, për disa vepra penale specifike të listuara në nenin 3 të këtij ligji. 

Ndër përfituesit e amnistisë, ishin edhe personat që ishin dënuar apo proceduar penalisht për 

armëmbajtje pa leje. Kjo pasi Ligji për amnistinë, në nenin 3.1.1.10 të tij kishte paraparë që 

personat e ngarkuar me veprën penale të armëmbajtjes pa leje, do të lirohen plotësisht nga ndjekja 

penale apo vuajtja e plotë e dënimit.12 

Ky ligj kishte përcaktuar edhe një periudhë kohore brenda të cilit do të prodhonte efekte juridike, 

dhe në domenin e tij hynin veprat penale të cilat ishin kryer në territorin e RKS-së para 20 qershorit 

2013. 

Në kuadër të personave që kishin përfituar nga miratimi i një ligji të tillë kishte të atillë që ishin të 

afërt me njerëz të politikës,13 ndërsa sa i përket krimeve që ndërlidheshin me armëmbajtje pa leje, 

përfituesit më të mëdhenj vlerësohet të jenë kriminelët ordinerë.14 

Me qëllim të krijimit të një ambienti sa më të sigurte për qytetarët e saj, Kuvendi i Republikës së 

Kosovës, në prill të vitit 2017 kishte miratuar Ligjin nr. 05/l-134 për legalizimin dhe dorëzimin 

e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive. Përmes këtij ligji, përcaktohej se qytetarët e 

Republikës së Kosovës brenda një afati kohor të caktuar mund të aplikonin qoftë për legalizim apo 

dorëzimin vullnetar të armëve, municionit si dhe mjeteve eksplozive, që ata i posedonin në 

kundërshtim me ligjin e aplikueshëm.  

Legalizimi vlerësohej si një proces mjaft i rëndësishëm në drejtim të zvogëlimit të numrit të 

armëve pa leje që ndodheshin në posedim të qytetarëve, dhe që pastaj të njëjtat të regjistrohen dhe 

për to të krijohet një bazë e të dhënave nga institucionet relevante shtetërore.15 

                                                                 
12 Ligji nr. 04/L-209 për amnistinë. neni 3.1.1.10. 
13  "Nga Ligji për amnisti në Kosovë përfitojnë edhe politikanët". Prortal Alb. 3 korrik 2013. (Shih linkun 

https://portalb.mk/9065-nga-ligji-per-amnisti-ne-kosove-perfitojne-edhe-politikanet/). 
14  "Ligji për Amnisti s’po jep rezultate". Koha.net. 11 shtator 2014. (Shih linkun 

https://archive.koha.net/?id=27&l=25058). 
15Musliu, Betim. Gashi, Adem. “Krim i rëndë, vetëm në letër- Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen 

me armët”. IKD. Mars 2013. Prishtinë. f.13 
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Vetëm në nëntor të vitit 2018, Ministria e Punëve të Brendshme, mori vendim që të lansohej 

kampanja e parë për dorëzimin dhe legalizimin vullnetar të armëve. Sipas këtij vendimi, afati kohor 

brenda të cilit subjektet mund të aplikonin për legalizimin e armëve pa leje ishte gjashtë mujor, 

dhe fillonte të rrjedhë nga data 17 dhjetor 2018 e për të përfunduar më 17 Qershor 2019.  

Konform këtij vendimi të nxjerrë nga MPB-ja, përcaktohej se gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore, 

sa parashihej të zgjaste fushata për legalizimin e armëve pa leje, do të pezullohej zbatimi i nenit 

374 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës,  i cili në paragrafin një parasheh gjobë deri në 7 mijë 

e 500 euro ose dënim me burgim deri në pesë vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe 

dënim 2 deri në 10 vjet burg, për posedim ilegal të katër ose më shumë armëve ose më shumë se 

400 fishekëve. 

Një kampanjë e tillë me vendim të MPB-së ishte vazhduar edhe për tre muaj të tjerë,16 dhe sipas 

njohësve të çështjeve të sigurisë, ajo nuk ka arritur objektivat e përcaktuara, pasi që numri i 

personave që kanë shfrytëzuar mundësinë ligjore për legalizimin e armëve pa leje, ka qenë shumë 

i vogël.17 Sipas njoftimeve të dhëna nga zyrtarë të MPB-së, vetëm 1,800 persona kanë aplikuar për 

legalizim të armëve pa leje.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16  "Vazhdohet edhe për tre muaj afati për legalizim të armëve". 25 qershor 2019. (Shih linkun 

https://www.koha.net/arberi/170633/vazhdohet-edhe-per-tre-muaj-afati-per-legalizim-te-armeve/). 
17  "Fushata për legalizimin e armëve po konsiderohet e dështuar". Koha.net. 10 mars 2019. (Shih linkun 

https://www.koha.net/arberi/149616/fushata-per-legalizimin-e-armeve-po-konsiderohet-e-

deshtuar/?fbclid=IwAR0LLTFNysWZpYQEOASnEJDtLFoy0PXdlOitFxobp6AtviFbm3oFXL3C9uE).  
18  "1 mijë e 800 persona aplikuan për legalizim të armëve". Telegrafi.com. 17 shtator 2019. (Shih linkun 

https://telegrafi.com/1-mije-e-800-persona-aplikuan-per-legalizim-te-armeve/). 

https://www.koha.net/arberi/149616/fushata-per-legalizimin-e-armeve-po-konsiderohet-e-deshtuar/?fbclid=IwAR0LLTFNysWZpYQEOASnEJDtLFoy0PXdlOitFxobp6AtviFbm3oFXL3C9uE
https://www.koha.net/arberi/149616/fushata-per-legalizimin-e-armeve-po-konsiderohet-e-deshtuar/?fbclid=IwAR0LLTFNysWZpYQEOASnEJDtLFoy0PXdlOitFxobp6AtviFbm3oFXL3C9uE
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4. Ngarkesa me lëndë të armëve ne Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatave 

Themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2018 dhe 2019 

Lëndët që hyjnë në kategorinë e veprave penale të armëve gjatë vitit 2018 kanë përbërë 15% të 

ngarkesës totale me lëndë në të gjitha DKR-të e shtatë gjykatave themelore. 

Pra, nga gjithsej 4,951 lëndë që kanë qenë në punë gjatë vitit 2018 në DKR-të e gjykatave 

themelore, 766 lëndë sosh i takojnë kapitullit të veprave penale të armëve. Veprat penale të armëve 

zënë vendin e dytë në kuadër të veprave penale më të shprehura në DKR-të, pas veprave penale 

kundër jetës dhe trupit, të cilat renditen si veprat penale më të shprehura në këtë departament gjatë 

kësaj periudhe raportuese, me gjithsej 949 lëndë.19 

Ndërsa, në vitin 2019, DKR-të e gjykatave themelore kanë qenë të ngarkuara me 4,739 lëndë, prej 

të cilave 579 lëndë apo 12% janë kategorizuar në kapitullin e veprave penale të armëve. Nga totali 

prej 579 lëndëve që bëjnë pjesë në kapitullin e armëve, rreth 407 lëndë janë të natyrës së 

armëmbajtjes pa leje, apo shprehur në përqindje rreth 70.2 %. 

Nga të dhënat zyrtare të KGJK-së kuptohet se në vitin 2018, DKR-të e Gjykatave Themelore kanë 

trashëguar nga viti paraprak 511 lëndë të veprave penale të armëve, kanë pranuar 255 lëndë të reja 

ku gjithsej në punë kanë qenë 766 lëndë, ndër të cilat 444 apo 58% nga këto lëndë janë zgjidhur 

ndërsa 271 apo 35% kanë mbetur të pazgjidhura, dhe 7% apo 51 lëndë  kanë mbetur në kompetencë 

brenda gjykatës. 

Ndërsa në vitin 2019 këto gjykata nga viti paraprak kanë trashëguar 369 lëndë të armëve, kanë 

pranuar 210 lëndë të reja, dhe gjithsej në punë kanë qenë 579 lëndë, nga të cilat 303 lëndë apo 

52% janë zgjidhur, ndërsa 117 apo 20% nga to kanë mbetur të pazgjidhura si dhe 159 lëndë apo 

28% janë dërguar në kompetencë brenda gjykatës. 

 

Veprat 

penale të 

armëve në 

DKR 

Të 

trashëguara 
Të pranuara 

Gjithsej në 

punë 
Të zgjidhura 

Të 

pazgjidhura 

Lëndët në 

kompetencë 

brenda 

gjykatës 

Vitet 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gjithsej 511 369 255 210 766 579 444 303 271 117 51 159 

Tabela 1. Numri i lëndëve të armëve në DKR-të e gjykatave themelore për vitin 2018 dhe 2019. 

 

                                                                 
19 Pergega, Sabina. Shahini-Grajqevci, Valentina. “Krimet e Rënda në Kosovë, ligji vs praktika”. IKD. Prishtinë. 

Shtator 2019. f.14. 
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Pra, nga 255 lëndë të veprave panele të armëve të pranuara gjatë vitit 2018, DKR-të e Gjykatave 

Themelore të RKS-së, kanë arritur të zgjidhin 444 lëndë, përkatësisht 189 lëndë më shumë se sa 

që janë pranuar, ku në përqindje i bie të jetë 174%. 

Ndërsa, ky departament në të gjitha gjykatat themelore në vitin 2019 nga 210 lëndë të pranuara ka 

zgjidhur 303 lëndë, që i bie të ketë zgjidhur 93 lëndë më shumë se që janë pranuar. 

Në kapitullin e veprave penale të armëve, armëmbajtja pa leje ka rol dominant dhe merr pjesë me 

numrin më të madh të lëndëve, krahas veprave tjera penale që janë pjesë e kësaj kategorie. Gjatë 

vitit 2018 janë trashëguar nga viti paraprak rreth 336 lëndë të armëmbajtjes pa leje, janë pranuar 

202 lëndë të reja dhe gjithsej totali i këtyre lëndëve që DKR-të kanë pasur në punë ka qenë 538 

sosh. Gjatë 2018, DKR-të e gjykatave themelore kanë arritur të zgjidhin 354 lëndë, rreth 37 lëndë 

të armëmbajtjes janë dërguar në kompetencë, ndërsa në fund të këtij viti kanë mbetur të 

pazgjidhura 147 lëndë. 

Pra nga gjithsej 202 lëndë të reja të armëmbajtjes të pranuara gjatë vitit 2018, DKR-të e gjykatave 

kanë arritur që gjatë këtij viti të zgjidhin 354 lëndë, apo 152 lëndë më shumë se sa që janë pranuar, 

apo shprehur në përqindje 175.24%. 

Ndërsa, në vitin 2019 kemi një rënie të numrit të armëmbajtjes pa leje të trashëguara nga viti 

paraprak, në 227 sosh, pastaj janë pranuar 180 lëndë të reja, dhe gjithsej në punë kanë qenë 407 

lëndë të kësaj natyre. DKR-të e gjykatave themelore, gjatë vitit 2019 kanë zgjidhur 234 lëndë të 

armëmbajtjes, kanë dërguar në kompetencë 107, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 66 lëndë të 

kësaj natyre. 

Rrjedhimisht, nga 180 lëndë të reja të pranuara gjatë vitit 2019, DKR-të kanë arritur të zgjidhin 

234 lëndë të armëmbajtjes, 54 lëndë më shumë se sa që janë pranuar gjatë këtij viti, apo 130%, ku 

konstatohet se gjatë këtij viti kemi një rënie e efikasitetit të gjykatave në procedimin me lëndë të 

kësaj natyre krahasuar me vitin paraprak. 

 
Grafika 1:  Numri i lëndëve të armëmbajtjes pa leje në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatat 

Themelore ne vitet 2018 dhe 2019. 
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5. Ngarkesa me lëndë të armëve në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatave 

Themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2018 dhe 2019 

Nga të gjitha lëndët penale në punë, në vitin 2018 në Departamentet e Përgjithshme të shtatë 

gjykatave Themelore të RKS-së (63,766 lëndë), 1,642 nga këto lëndë apo 2.6% e përbëjnë  

kapitullin e veprave penale të armëve.20 

Ndërkaq në vitin 2019, ky departament ka qenë i ngarkuar me 60.461 lëndë, me ç’rast 1,945 apo 

3.2% nga to e përbëjnë kapitullin e veprave të armëve.21 

DP-të e Gjykatave Themelore në Kosovë gjatë vitin 2018, sa i përket veprave penale të armëve, 

kanë trashëguar rreth 644 lëndë nga viti paraprak, kanë pranuar 998 lëndë të reja, dhe gjithsej në 

punë kanë pasur 1,642 lëndë të veprave penale të armëve. Në total, këto gjykata kanë arritur të 

zgjidhin vetëm 522 lëndë apo 31.8%, kurse 1,118 lëndë apo 68.08% prej tyre kanë mbetur të 

pazgjidhura si dhe dy (2) lëndë apo 0.12% janë dërguar në kompetencë brenda gjykatës.  

Sa i përket vitit 2019, në të gjitha gjykatat themelore ky departament ka trashëguar 1,104 lëndë të 

armëve nga vitit paraprak, i ka pranuar 1,235 lëndë të reja dhe gjithsej në punë kanë pasur 2,339 

lëndë të kësaj natyre, prej të cilave 796 lëndë apo 34% janë zgjidhur, ndërsa kanë mbetur të 

pazgjidhura 1,543 apo 66%, si dhe asnjë lëndë nuk është dërguar në kompetencë brenda gjykatës 

në këtë vit. Nga totali prej 2,339 lëndëve të armëve, armëmbajtja pa leje ka qenë vepra penale më 

prezentë në kategori me gjithsej 1,945 lëndë, apo 83.1%. 

Veprat 

penale të 

armëve ne 

DP 

Të 

trashëguara 
Të pranuara 

Gjithsej në 

punë 
Të zgjidhura 

Të 

pazgjidhura 

Lëndet në 

kompetencë 

brenda 

gjykatës 

Vitet 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gjithsej 644 1104 998 1235 1642 2339 522 796 1118 1543 2 0 

Tabela 2. Numri i lëndëve të armëve në DP-të e gjykatave themelore dhe degëve të tyre për vitet 2018 dhe 

2019. 

IKD ka gjetur se nga lëndët e pranuara në vitin 2018 (998), DP-të e gjykatave kanë arritur t’i 

zgjidhin 522 lëndë, përkatësisht 476 lëndë më pak se që kanë pranuar.  

Ndërsa në vitin 2019, DP-të kanë zgjidhur 439 lëndë më pak se sa që kanë pranuar, pasi që kanë 

pranuar 1,235 lëndë ndërsa kanë zgjidhur 796 sosh. 

                                                                 
20 Hashani, Gzime. Thaqi, Mirvet. “Krimet e Përgjithshme në Kosovë”. IKD. Nëntor 2019. Prishtinë. f.16. 
21 Po aty. f.19. 
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Në kuadër të DP-ve të shtatë gjykatave themelore dhe degëve të tyre, armëmbajtja pa leje ka marrë 

pjesë me numrin më të madh të lëndëve në kuadër të kapitullit të veprave penale të armëve. Pra,  

gjatë vitit 2018 kanë qenë 521 lëndë të armëmbajtjes të trashëguara nga viti paraprak, janë pranuar 

në punë 837 lëndë të reja, dhe gjithsej në punë gjatë vitit 2018 kanë qenë 1,358 lëndë. DP-të e 

gjykatave themelore gjatë kësaj periudhe raportuese, kanë arritur t’i zgjidhin 420 lëndë, kanë 

dërguar në kompetencë dy sosh, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura vetëm 936 lëndë të 

armëmbajtjes pa leje.  

Pra, nga 837 lëndë të pranuara në punë gjatë vitit 2018, DP-të e gjykatave kanë arritur që gjatë atij 

viti t’i zgjidhin 420 lëndë, apo 417 lëndë më pak se sa që janë pranuar, e që shprehur në përqindje 

i bie 50.17%. 

Ndërsa, gjatë vitit 2019, DP-të e gjykatave kanë trashëguar 927 lëndë të armëmbajtjes pa leje, kanë 

pranuar 1,018 lëndë të reja, dhe gjithsej në punë kanë qenë 1,945. Gjatë 2019-ës, DP-të kanë arritur 

të zgjidhin 677 lëndë, ndërsa në fund të periudhës raportuese kanë mbetur të pazgjidhura 1,268. 

Pra, nga totali prej 1,018 lëndë të pranuara gjatë vitit 2019, DP-të e gjykatave kanë zgjidhur 677 

sosh, apo 341 lëndë më pak se sa që janë pranuar gjatë këtij viti, apo shprehur në përqindje 66.50%, 

ku vërehet një performancë më e mirë e këtij departamenti krahasuar me vitin paraprak. 

 
Grafika 2.  Numri i lëndëve të armëmbajtjes pa leje në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatave 

Themelore për vitet 2018 dhe 2019. 
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6. Politika e dënimeve tek veprat penale të armëve gjatë vitit 2018 dhe vitit 2019 

Krahas ngarkesës me lëndë, IKD ka analizuar edhe politikën ndëshkimore në rastet e veprave 

penale të armëve, me theks të veçantë rastet e veprave penale të armëmbajtjeve pa leje. Kjo analizë 

është bërë duke u bazuar në statistikat zyrtare që gjeneron KGJK. 

Në këtë drejtim, IKD gjenë se krahas dënimit me kusht dhe atij me gjobë, në këto vepra penale 

janë përjashtuese rastet e shqiptimit të dënimit me burgim efektiv, i cili fakt krahas të tjerave, ka 

ndikuar që këto dënime mos të arrijnë qëllimet e dënimit, të përcaktuara sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës.  

6.1. Dënimet e shqiptuara nga DKR-të e Gjykatave Themelore  për veprat penale të 

armëve 

Gjatë vitit 2018, DKR-të e gjykatave themelore me rastin e gjykimit të veprave penale të armëve, 

nga 444 lëndë të zgjidhura gjatë kësaj periudhe, më së shumti kanë shqiptuar dënime më gjobë, 

me gjithsej 186 dënime apo në 42% të aktgjykimeve dënuese, pastaj si dënim i dytë renditet dënimi 

me kusht me 156 dënime apo 35% të dënimeve, ndërsa në vetëm 21 apo 5% të rasteve, DKR-të e 

gjykatave themelore kanë shqiptuar dënime me burgim efektiv. 

Praktikë të ngjashme gjykatat kanë ndjekur edhe në vitin 2019, dhe nga gjithsej 303 lëndë të 

armëve që ky departament i ka zgjidhur gjatë atij viti, në 156 lëndë apo 51%, gjykatat kanë 

shqiptuar dënimin me gjobë, rreth 65 lëndë apo 21% të rasteve  kanë përfunduar me dënim me 

kusht, ndërsa në ketë vit është rritur numri i dënimeve me burgim, ku në 36 lëndë apo 12% të 

rasteve gjykatat kanë dhënë këtë lloj dënimi.  
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2018 21 186 156 3 17 19 41 1 0 

2019 36 156 65 10 8 10 17 0 1 

Tabela 3. Dënimet e shqiptuara nga DKR-të për vepra penale të armëve për vitet 2018 dhe 2019. 

Ndërsa, sa i përket armëmbajtjes pa leje, DKR-të e gjykatave themelore gjatë vitit 2018 kanë 

shqiptuar 13 dënime me burg për kryerësit e kësaj vepre, 157 dënime me gjobë dhe 126 dënime 

me kusht. Gjykatat e këtij departamenti, gjatë vitit 2018 kanë shqiptuar 12 aktgjykime liruese dhe 

13 aktgjykime refuzuese. 
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Praktikë e ngjashme është paraqitur edhe gjatë vitit 2019, me ç'rast DKR-të e gjykatave themelore 

kanë shqiptuar 19 dënime me burgim, 133 me gjobë dhe vetëm 46 dënime me kusht. Gjykatat gjatë 

vitit 2019 kanë dhënë gjashtë (6) aktgjykime liruese dhe vetëm nëntë (9) aktgjykime refuzuese. 

Grafika 3: Numri i dënimeve  të shqiptuara nga DKR-të për armëmbajtje pa leje për vitet 2018 dhe 2019. 
 

Politika ndëshkimore që gjykatat kanë aplikuar me rastin e gjykimit të veprave penale të armëve  

nuk është proporcionale dhe nuk përkon me natyrën dhe rrezikun që veprat penale të kësaj natyre 

paraqesin për shoqërinë. Një kritikë e tillë gjen mbështetje në të dhënën tanimë të njohur se armët 

pa leje paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe sigurinë publike dhe ndërlidhen edhe me një 

sërë veprash tjera penale. Andaj është e domosdoshme që ligji me të gjithë forcën e tij të godas 

kryerësit e kësaj vepre penale, me qëllim që të arrihet qëllimi i dënimit ashtu si është përcaktuar 

me legjislacionin tonë penal. 

Përkundër faktit se armëmbajtja pa leje, sipas ligjdhënësit vlerësohet si “krim i rëndë”, një qasje e 

tillë nuk po gjen mbështetje në praktikë, pasi gjykatat gjatë vitit 2018 dhe 2019, në shumicën e 

rasteve kanë shqiptuar dënime me gjobë dhe me kusht, e shumë rrallë kanë shqiptuar dënime me 

burgim efektiv, duke e vlerësuar armëmbajtjen si një problem jo serioz për shoqërinë tonë. 

IKD ka përcjellë në mënyrë sistematike dukurinë e armëmbajtjes pa leje dhe politikën ndëshkimore 

që ka aplikuar gjyqësori për këtë kategori të veprave penale. Pra, në hulumtimet e realizuara ndër 

vite për këtë dukuri, IKD ka adresuar një varg kritikash për paaftësinë e gjykatave që të trajtojnë 

të gjithë qytetarët tanë në mënyrë të barabartë para ligjit. Po ashtu, kritika janë adresuar edhe për 

mungesën e dënimeve uniforme brenda gjykatave të rangut të njejtë, apo edhe brenda një gjykate, 

P. relativ

Parashkrimi absolut

E zgjidhur menyrë…

A. refuzues

Akgjykim lirues

Dënime tjera

Me kusht

Me gjobë

Dënim me burg

1

0

12

9

6

8

46

133

19

0

1

29

13

12

3

126

157

13

Dënimet për armëmbajtje pa leje nga DKR

2018

2019

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A7%27#Albanian


20 
 

dhe është shprehur domosdoshmëria për unifikimin e dënimeve në kuadër të sistemit tonë 

gjyqësorë.22  

Në hulumtimin e prezantuar nga IKD në nëntor të vitit 2019 mbi politikën e dënimeve, një 

vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe politikës ndëshkimore të aplikuar nga gjykatat ndaj 

veprave penale të armëve, duke krahasuar nëse këto dënime gjejnë përputhshmëri me udhëzuesin 

e miratuar nga Gjykata Supreme më 15 shkurt 2018, në mbledhjen e përgjithshme të kësaj gjykate. 

Nga aktgjykimet e analizuara për nevoja të këtij hulumtimi ka rezultuar se “përkundër 

disproporcionalitetit në numrin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese të aplikuara në këto raste, 

asnjë rrethanë nuk është aplikuar dhe arsyetuar sipas kërkesave të udhëzuesit si dhe asnjë dënim 

nuk i ka respektuar limitet e përcaktuar në shtojcën 1 të udhëzuesit. Pra, si edhe në kapitujt e tjerë, 

nëse si pikë reference për një politikë të ligjshme ndëshkimore merret udhëzuesi, atëherë 

nënkuptojmë se politika ndëshkimore në sistemin gjyqësorë të Republikës së Kosovës, në rastet e 

veprave penale të armëve, është hiq më pak se arbitrare”.23 

Mirëpo, duhet theksuar se dënimet e tilla të aplikuara nga gjykatat nuk po arrijnë efektin 

parandalues ashtu siç parashihet me legjislacion penal, pasi që nga viti në vit, është evident 

sekuestrimi i një numri të madh të armëve pa leje nga ana e Policisë së Kosovës.24 

 
Grafika 4: Numri i rasteve të armëmbajtjes pa leje të raportuara në PK nga viti 2013-2019. 

 

                                                                 
22 Musliu, Betim. Gashi, Adem. “Krim i rëndë, vetëm në letër- Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen 

me armët”. IKD. Mars 2013. Prishtinë. f.16 
23 Shala, Gzim. “Politika e Dënimeve në Kosovë”. IKD. Nëntor 2019. Prishtinë. f.168. 
24 Përgjigje për IKD-në nga Zyra për Informim e Policisë së Kosovës. 22 Nëntor 2019 dhe 10 Marsit 2020.  

1344 1446
1195 1201 1225

1348 1439

0

500

1000

1500

2000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
u

m
ri

 i 
ra

st
ev

e 

Vitet 

Armëmbajtja pa leje

Armëmbajtja pa leje



21 
 

6.2. Politika ndëshkimore në DP-të e Gjykatave Themelore  për veprat penale te 

armëve 

Politikë të ngjashme ndëshkimore, gjatë trajtimit të veprave penale të armëve kanë aplikuar edhe 

DP-të e Gjykatave Themelore dhe Degëve të tyre, ku gjyqtarët e këtij departamenti për vitin 2018, 

nga gjithsej 522 lëndë që kanë zgjidhur, kanë shqiptuar 286 dënime me gjobë apo në 55% të numrit 

total të lëndëve, 28% apo 144 raste janë shqiptuar dënim me kusht, dhe vetëm 15 lëndë apo 3% të 

lëndëve të zgjidhura janë dënim me burgim efektiv.  

Edhe në vitin 2019, IKD ka konstatuar se dënimi më i shpeshtë që DP-të e gjykatave kanë shqiptuar 

gjatë këtij viti te veprat penale të armëve është dënimi me gjobë, ku nga gjithsej 796 lëndë të 

zgjidhura, në 470 të rasteve është shqiptuar ky dënim apo përkatësisht 59% të rasteve, pastaj në 

24% apo 192 raste është shqiptuar dënimi me kusht, dhe me 1% apo 11 raste është shqiptuar dënim 

me burgim efektiv. 
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2018 15 286 144 15 2 19 24 9 8 

2019 11 470 192 8 9 11 81 11 3 

Tabela 4. Dënimet e shqiptuara nga DP-të për lëndë të armëve për vitin 2018 dhe 2019. 

 

Sa i përket armëmbajtjes pa leje, DP-të e gjykatave në vitin 2018, kanë shqiptuar gjashtë (6) 

dënime me burgim efektiv, 254 dënime me gjobë dhe 101 dënime me kusht. Gjykatat gjatë vitit 

2018 kanë shqiptuar dy aktgjykime liruese dhe 15 aktgjykime refuzuese. 

Po ashtu, edhe në vitin 2019, DP-të e gjykatave kanë zbatuar politikë ndëshkimore të përafërt me 

vitin paraprak ndaj armëmbajtjes pa leje, duke shqiptuar vetëm gjashtë (6) dënime me burg, 432 

dënime me gjobë dhe 135 dënime me kusht. Janë shqiptuar po ashtu tetë (8) aktgjykime liruese 

dhe 11 aktgjykime refuzuese.  
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Grafika 5: Numri i dënimeve te shqiptuara nga DP-të për armëmbajtje pa leje për vitin 2018 dhe 2019. 
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7. Korniza ligjore në ushtrimin e funksioneve gjyqësore në Republikën e Kosovës 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si akti më i lartë juridik, që ka supremacinë ndaj normave 

tjera juridike, në mënyrë koncize ka përcaktuar se “pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovës 

ushtrohet nga gjykatat”.25 

Kjo zgjidhje parimore, e adoptuar nga kushtetuta jonë, ka për qëllim të parandalojë çfarëdo 

ndërhyrje të organeve tjera jo gjyqësore në funksionin e ndarjes së drejtësisë, duke garantuar që 

kjo kompetencë të ushtrohet ekskluzivisht nga gjykatat. 

Kushtetuta ka paraparë se çështjet që ndërlidhen me “organizimin, funksionimin dhe juridiksionin 

e Gjykatës Supreme dhe të gjykatave të tjera, rregullohen me ligj”.26  

Sipas Ligjit nr. 06/L-054 për gjykatat, në kuadër të gjykatave të rregullta që ushtrojnë funksione 

gjyqësore në territorin e Republikës së Kosovës hyjnë: Gjykata Themelore, Gjykata e Apelit dhe 

Gjykata Supreme, e cila është instanca më e lartë në hierarkinë e sistemit tonë gjyqësor. Në shkallë 

të parë çështjet juridike gjykohen nga shtatë (7) gjykata themelore, të cilat përveç selisë kryesore, 

kanë edhe degët e tyre.27 

Me një ligj të tillë, është përcaktuar edhe juridiksioni apo kompetenca që kanë këto gjykata, në 

procedimin dhe zgjidhjen e çështjeve juridike që prezantohen para tyre. Gjykatës Themelore, me 

këtë ligj i është dhënë mandati që të gjykojë në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me 

ligj parashihet ndryshe. Po ashtu, gjykatat themelore kanë kompetencë në dhënien e ndihmës 

juridike ndërkombëtare si dhe në vendosjen për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja.28 

Si gjykatë e shkallës së dytë, me juridiksion territorial në tërë territorin e Republikës së Kosovës, 

vepron Gjykata e Apelit, e cila ka selinë në Prishtinë. Kjo gjykatë është kompetente që të shqyrtojë 

të gjitha ankesat që palët i kanë ushtruar ndaj vendimeve të nxjerra në shkallë të parë, të vendos 

për kompetencën e gjykatave themelore në rast konflikti, si dhe për zgjidhjen e rasteve tjera të 

parapara me ligj.29 

Në krye të hiearkisë së gjykatave të rregullta qëndron Gjykata Supreme, e cila sipas këtij ligji ka 

autoritetin që të vendosë për mjetet e jashtëzakonshme juridike të ushtruara kundër vendimeve të 

formës së prerë; për revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet 

kontestimore; të vendos në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj; përcakton qëndrime 

parimore dhe mendime juridike, nxjerr udhëzues për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në 

territorin e Kosovës; lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave; të vendos në dhomën e posaçme, 

                                                                 
25 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 102.1. 
26 Po aty. neni 103.1. 
27 Ligji nr. 06/L - 054 për gjykatat. Neni 8. 
28 Po aty. Neni 12, par.1 dhe 2. 
29 Po aty. Neni 21, 22. 
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lëndët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose të Mirëbesimit; dhe për zgjidhjen e çështjeve tjera 

të parapara me ligj.30 

7.1. Kompetenca e gjykatave sipas legjislacionit ndërkombëtar, rëndësia e saj për një 

proces gjyqësor të drejtë   

Në përgjithësi, kompetenca e gjykatave paraqet të drejtën dhe detyrën e një gjykate, që të zhvillojë 

procedurë penale ndaj personave që dyshohet se janë kryerës të veprave penale, dhe në rastet kur 

përmbushen kushtet e caktuara ligjore, të ndriçojë dhe të zgjidhë çështjen penale. 

Në aspektin e përgjithshëm, çështja që me ligj të rregullohet kompetenca e gjykatave, përbën një 

ndër parimet themelore të gjyqësisë dhe shërben si garanci për realizimin e një gjykimi të drejtë. 

Po ashtu, kompetenca e gjykatave kontribuon edhe në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatave 

me rastin e trajtimit të çështjeve që adresohen para tyre. 

Rëndësia e kompetencës së gjykatave afirmohet edhe në disa nga dokumentet më të rëndësishme 

ndërkombëtare në lëmin e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, zbatimin e drejtpërdrejtë të 

së cilave instrumenteve ndërkombëtare e ka paraparë edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në 

nenin 22 të saj, duke u dhënë këtyre instrumenteve ndërkombëtare epërsinë ndaj ligjeve të 

miratuara në kuvendin e Republikës së Kosovës.31 Pjesë e këtyre instrumenteve ndërkombëtare 

janë edhe Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Protokollet e saj dhe 

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet 

e saj.  

Në këtë drejtim, kompetenca e gjykatave, si e tillë është proklamuar në paragrafin 1 të nenit 14 të 

Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe par.1 të nenit 6 të Konventës për 

Mbrojtje të të Drejtave të Njeriut. 

Në nenin 14.1 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, ndër të tjera theksohet “Tё 

gjithё janё tё barabartё pёrpara gjykatave dhe organeve tё drejtёsisё. Çdo person ka tё drejtё qё 

çështja e tij tё trajtohet me paanësi dhe publikisht nga njё gjykatё kompetente, e pavarur dhe e 

paanshme, e ngritur sipas ligjit, qё do tё vendosё qoftё pёr përcaktimin e çdo akuze tё karakterit 

penal qё drejtohet kundёr tij, qoftё pёr konfliktet lidhur me tё drejtat dhe detyrimet e tij nё fushёn 

civile...”.32 

Po ashtu, edhe në par.1 të nenit 6 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, 

kur flitet për rëndësinë që luan kompetenca e gjykatës në realizimin e një procesi të drejtë gjyqësor, 

thuhet “në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze penale kundër tij, 

                                                                 
30 Po aty. Neni 25.1 dhe neni 26. 
31 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. neni 22. 
32 Konventa Ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike. Neni 14.1.  
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çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të 

arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme..”33 

Vlen të përmendet, se këto dy dokumente ndërkombëtare sipas nenit 22 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, kanë zbatim të drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovën dhe në rast 

konflikti ato kanë epërsi kundrejt ligjeve dhe akteve tjera të miratuara nga institucionet tona 

publike.34  

7.2. Kompetenca e gjykatave sipas legjislacionit të Republikës së Kosovës 

Me qëllim që çështjet të trajtohen ndaras, sipas natyrës dhe rëndësisë së tyre, ligji për gjykatat ka 

paraparë themelimin e departamenteve përkatëse brenda gjykatave, duke marrë si kriter 

kompetencën e tyre lëndore dhe duke  përcaktuar një strukturë të brendshme organizative brenda 

gjykatave, ku një natyrë e lëndëve për të cilat është kompetent një departament, nuk paraqet 

kompetencë edhe të departamentit tjetër. 

Kompetenca lëndore, sipas dispozitave të kodit të procedurës penale paraqet të drejtën dhe detyrën 

e përcaktuar me ligj, që një kategori e gjykatave në procedurë penale të ndërmarrin veprime 

procedurale në gjykimin e një kategorie të veprave penale, varësisht nga natyra dhe rëndësia e 

tyre.35 

Në këtë drejtim, duke u bazuar në Ligjin nr.06/L-054 për Gjykatat janë themeluar dhe 

funksionalizuar Departamenti Special, Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti për të 

Mitur, Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Çështjet Ekonomike dhe ai për Çështje 

Administrative.36 

Me këtë ligj është përcaktuar se Departamenti Special, ai për Çështje Administrative dhe 

Departamenti për Çështje Ekonomike, funksionojnë vetëm në kuadër të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, me kompetencë për të gjithë territorin e Kosovës. 

Departamenti për Krime të Rënda, vepron në seli të çdo gjykate themelore dhe në kuadër të tij 

gjykohen veprat penale të cilat kanë dënueshmëri mbi 10 vjet si dhe ato vepra penale që sipas 

Kodit Penal apo atij të Procedurës Penale, konsiderohen si krime të rënda. 

Krahas përcaktimit juridik të lartpërmendur, neni 22 i kodit të procedurës penale ka listuar edhe 

91 vepra penale të cilësuara si “krime të rënda”, të cilat duhet të gjykohen në DKR, pa marrë 

parasysh lartësinë e sanksionit penal që parashihet për to.37 

                                                                 
33 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore. neni 6.1. 
34 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 22. 
35 Sahiti, Ejup. Murati, Rexhep. Elshani Xhevdet. “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës-KOMENTAR”.  
36 Ligji nr. 06/L - 054 për Gjykatat. Neni 13. 
37 Kodi nr. 04/L-123 i Procedures Penale, neni 22. 
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Ndërsa, Departamenti i Përgjithshëm, gjykon në shkallë të parë të gjitha çështjet, përveç në rastet 

kur ato bien në kompetencën e një Departamenti tjetër të Gjykatës Themelore dhe vepron në selinë 

e secilës gjykatë themelore dhe në degët e saj. 

Në kuadër të Departamentit të Përgjithshëm, veprojnë edhe tri divizione, ku gjykohen çështjet 

sipas natyrës së tyre, të tilla si: Divizioni Penal, Civil dhe ai për Kundërvajtje. 
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8. Kompetenca për gjykimin e armëmbajtjeve pa leje, mendimi juridik vs ligji 

Përkundër asaj se ligji për gjykatat dhe kodi i procedurës penale, kanë përcaktuar se veprat penale, 

varësisht nga pesha e sanksionit penal dhe rëndësia e tyre, duhet të gjykohen në departamente të 

caktuara të gjykatave, praktika gjyqësore po e dëshmon të kundërtën. 

IKD përmes monitorimit sistematik të sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës, ka gjetur se një 

praktikë e tillë jo unike, ku departamentet e ndryshme brenda një gjykate po gjykojnë veprën 

penale të njëjtë, vihet në pah tek trajtimi i rasteve të “Mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve”.38 

Kjo vepër penale e inkriminuar sipas nenit 374 të Kodit Penal që kishte hyrë në fuqi në janar të 

vitit 2013 dhe nenit 366 të kodit penal aktual, të hyrë në fuqi më 14 prill 2019, përfshin në vete të 

njëjtat veprime inkriminuese, të tilla si “kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë 

në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë të tilla”.  

Edhe me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal, sa i përket veprës penale “Mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve”, nuk ka asnjë ndryshim, qoftë në përkufizimin juridik të 

kësaj vepre penale, apo në lartësinë e dënimit të paraparë për këtë vepër, ku maksimumi i dënimit 

nuk tejkalon dhjetë (10) vite burgim, për formën më të rëndë të kryerjes së kësaj vepre penale, e 

inkriminuar në par.2 të nenit 366. 

Vlen të përmendet se dukuria e armëmbajtjes pa leje është një fenomen shqetësues që ka përcjellë 

shoqërinë kosovare, që nga paslufta e deri më tani dhe për këtë shkak, gjykatat që veprojnë në 

Republikën e Kosovës janë të stërngarkuara me lëndë të kësaj natyre. 

Këtë e dëshmon edhe numri i armëve të sekuestruara nga policia, ku në raportin zyrtar të publikuar 

nga Policia e Kosovës për vitin 2018, rezulton se gjatë operacioneve të ndryshme policore janë 

konfiskuar 1.473 armë zjarri të llojeve të ndryshme, që në raport me vitin 2017, është shënuar 

ngritje për 21.63%.39 

Siç kemi përmendur më lartë, neni 19 i Ligjit nr. 06/L – 054 për Gjykatat i cili aktualisht është 

në fuqi, ka përcaktuar që Departamenti i Krimeve të Rënda (DKR) i gjykon të gjitha veprat penale 

të dënueshme mbi dhjetë (10) vite burgim, si dhe veprat penale që konsiderohen krime të rënda 

sipas Kodit Penal apo Kodit të Procedurës Penale.  

Ndërsa neni 22 i Kodit të procedurës penale i përcakton veprat penale që hyjnë në domenin e DKR-

së. Sipas paragrafit 1, pika 1.75, të nenit 22 të KPPRK-së në kuadër të veprave penale që duhet të 

                                                                 
38 Sqarim: Ky hulumtim ka objekt trajtimi kompetencën e gjykatave tek rastet e armëmbajtjes pa leje, e inkriminuar 

sipas nenit 374 të kodit penal i cili është shfuqizuar tashmë, marrë parasysh listimin e kësaj vepre si krim i rëndë me 

nenin 22 të KPPRK-së, ashtu që kanë mbetur jashtë këtij punimi inkriminimet tjera të armëmbajtjes pa leje të bëra me 

kodin e përkohshëm penal dhe kodin penal aktual.  
39 Policia e Kosovës. “Raporti Vjetor i Punës së Policisë së Kosovës për vitin 2018”. Prishtinë. 2019. f.7. 
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gjykohet nga DKR-ja decidivisht thuhet se hynë edhe “Armëmbajtja pa leje” në pajtim me nenin 

374 të Kodit Penal” 

Lidhur me kompetencën lëndore të kësaj vepre penale, Gjykata Supreme e Kosovës, më 29 shtator 

2016, kishte nxjerrë një mendim juridik, sipas të cilit kompetent për të gjykuar veprën penale të 

“Armëmbajtjes pa leje”, të paraparë me nenin 328 të Kodit të Përkohshëm Penal dhe nenit 374 të 

KPRK-së, është Departamenti i Përgjithshëm. 

Ky mendim juridik ishte nxjerrë me arsyetimin se ekzistonin divergjenca ndërmjet dispozitave të 

kodit të procedurës penale dhe Ligjit nr. 03/L-199 për gjykatat, i cili më pas është shfuqizuar në 

janar 2019, dhe këto dallime sipas Gjykatës Supreme kishin të bënin me kompetencën lëndore të 

gjykatave në gjykimin e veprës penale të armëmbajtjes pa leje. 

Rrjedhimisht në nenin 22.1. të KPPRK-së, ishin listuar veprat penale që konsideroheshin si krime 

të rënda, e në mesin e tyre, në pikën 75, si krim i rëndë inkriminohej edhe vepra penale 

“armëmbajtja pa leje”, e parashikuar nga neni 374 të KPRK-së, dhe kjo bëhej në pajtim me nenin 

15 të Ligjit nr. 03/L-199 për gjykatat.  

Mirëpo, neni 15 i Ligjit nr. 03/L-199 për gjykatat, i cili është shfuqizuar tashmë, në të cilin ishte 

referuar neni 22 i KPPK-së nuk kishte përcaktuar në mënyrë shprehimore se kjo vepër penale 

gjykohej në Departamentin për Krime të Rënda, por aty ishin numëruar disa vepra penale konkrete 

ku nuk bënte pjesë “armëmbajtja pa leje”, dhe tutje thuhej se Departamenti për Krime të Rënda i 

Gjykatës Themelore gjykon “çfarëdo krimi tjetër të dënueshëm me dhjetë ose më shumë vite 

burgim”. 

Në këto rrethana ishte krijuar një kolizion mes normave juridike, për shkak se neni 22 pika 1.75 të 

KPPRK-së, këtë vepër e konsideron si krim të rëndë, ndërsa Ligji nr. 03/L-199 për Gjykatat, i cili 

është shfuqizuar tashmë, këtë vepër nuk e përfshinte fare në katalogun e krimeve të rënda.  

Si rrjedhojë, Gjykata Supreme me synimin që të evitonte këto praktika të ndryshme të shpërfaqura 

mes gjykatave të rangut të njëjtë, kishte nxjerrë mendimin juridik me të cilin përcaktohej se veprat 

penale të armëmbajtjes pa leje të parashikuara nga neni 374 i KPRK-së, i cili tanimë nuk është në 

aplikim, nuk janë krime të rënda, dhe do të procedohen në Departamentin e Përgjithshëm të 

gjykatës themelore, me arsyetimin se për to nuk parashihej sanksioni penal dënim burgimi me mbi 

10 vite. 

Ky mendim juridik i nxjerrë nga Gjykata Supreme ka bërë që të ekzistojë një dualizëm tek gjykatat 

themelore sa i përket kompetencës lëndore në procedimin e veprave penale të armëmbajtjes pa 

leje, si dhe brenda vet departamenteve të një gjykate themelore. 
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Kjo pasi, në rastet kur DKR-ja ka gjykuar këtë vepër penale, ka shfrytëzuar si bazë juridike 

dispozitat e ligjit për gjykatat mbi përcaktimin e kompetencës lëndore dhe nenin 22 të KPPRK-së, 

sipas të cilit kjo vepër penale cilësohej si krim i rëndë. 

Ndërsa, në anën tjetër, DP-të kanë gjykuar këtë vepër penale bazuar në Mendimin Juridik të nxjerrë 

nga Gjykata Supreme, sipas të cilit përcaktohej kompetenca e këtij departamenti për të proceduar 

me gjykimin e këtyre veprave. 

Veprime të tilla, kur e njëjta çështje juridike gjykohet në departamente të ndryshme brenda një 

gjykate, krijojnë pasiguri tek qytetarët. Po ashtu, një laramani e tillë në interpretimin e ligjit dhe 

dispozitave ligjore, ka tendencën e rrezikshme që të cenojë sigurinë juridike të qytetarëve, parim 

ky i cili sipas doktrinës të së drejtës kushtetuese, është ndër elementet thelbësore të shtetit të së 

drejtës. Tutje, siguria juridike e cenuar mund të ketë për pasojë edhe uljen e besueshmërisë së 

qytetarëve tek organet gjyqësore, të cilat janë të thirrura që të zbatojnë ligjin në mënyrë të njëjte 

për të gjithë qytetarët.  

Mirëpo, duhet theksuar se Mendimi Juridik i nxjerrë nga Gjykata Supreme, në shtator të vitit 2016, 

kishte marrë për bazë Ligjin nr. 05/L -032 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/l-199 për 

gjykatat, dhe me dispozitën 5 të këtij ligji ishte riformuluar neni 15.1.21 i ligjit paraprak, ku thuhej 

se “Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore gjykon për çfarëdo krimi tjetër të 

dënueshëm me mbi dhjetë (10) vite burgim”, ashtu që sipas këtij interpretimi armëmbajtja pa leje 

duhej gjykuar në Departamentin e Përgjithshëm nga fakti se nuk është e dënueshme me mbi dhjetë 

(10) vite burgim. 

Ndërsa, tani kemi një situatë tjetër juridike, pasi më 3 janar 2019 ka hyrë në fuqi një ligji i ri, Ligji 

nr. 06/l - 054 për Gjykatat, i cili çështjen e kompetencës lëndore e ka rregulluar në mënyrë të 

ndryshme nga plotësimet paraprake të ligjit mbi gjykatat, duke krijuar një sinkron me nenin 22 të 

KPPRK-së, sa i përket gjykimit të këtyre veprave penale në kuadër të DKR-së. 

“Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore i gjykon veprat penale të dënueshme mbi 

dhjetë (10) vite, si dhe veprat penale që konsiderohen krime të rënda sipas Kodit Penal apo Kodit 

të Procedurës Penale” thuhet në Ligjin nr.06/L-054 për Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi më 3 janar 

2019. 

Pra, me ligjin e ri për gjykatat, janë evituar dilemat se cili departament është kompetent për të 

gjykuar veprat penale që cilësohen si krime të rënda, dhe rrjedhimisht është afirmuar kompetenca 

e DKR-së si departament ekskluziv në gjykimin e veprave penale të kësaj natyre. 

Mirëpo, edhe përkundër këtyre ndryshimeve të bëra me Ligjin e ri për Gjykatat, IKD gjatë 

monisotirimit të sistemit të drejtësisë ka gjetur se gjykatat nuk kanë krijuar një praktikë unike në 

gjykimin e armëmbajtjes pa leje, pasi që vepër penale ka vazhduar të gjykohet brenda 

departamenteve të ndryshme të një gjykate themelore (DKR dhe DP), kjo në një anë duke i’u 
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referuar mendimit juridik të nxjerrë nga Gjykata Supreme, e në anën tjetër duke marrë për bazë 

ligjin e ri për gjykatat dhe nenin 22 të kodit të procedurës penale, ku kjo vepër listohej si “krim i 

rëndë”. 

Në rrethana të tilla, një analizë ligjore mund të ndërtohet edhe në prizmin e fuqisë juridike, se a ka 

vlerë juridike më të madhe ligji për gjykatat, i cili është ligj organik në kuptimin e asaj që trajton 

të gjitha aspektet që ndërlidhen me organizimin, funksionimin dhe juridiksionin e gjykatave në 

Republikën e Kosovës, apo një Mendim juridik i nxjerrë nga Gjykata Supreme, i cili tani me 

miratimin e ligjit të ri për gjykatat nuk ka më objekt, gjegjësisht ka pushuar arsyeja për të cilën ai 

edhe ishte nxjerrë. 

Po ashtu, duke mos nëvlerësuar vlerën e tyre praktike, vlen të përmendet se mendimet juridike të 

nxjerra nga Gjykata Supreme nuk kanë fuqi obliguese për gjykatat të cilave u drejtohen, por ato si 

të tilla, synojnë të promovojnë zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat e Republikës së Kosovës. 
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9. Laramania në gjykimin e armëmbajtjeve pa leje nga Gjykatat Themelore të Republikës 

së Kosovës 

Nxjerrja e mendimit juridik nga Gjykata Supreme në shtator të vitit 2016, edhe pse kishte për 

qëllim qartësimin se cili departament ishte kompetent për gjykimin e veprës penale “Mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, i njëjti mendim nuk arriti të evitonte 

dilemat që ekzistonin në sistemin gjyqësor kosovar sa i përket procedimit me lëndët e 

armëmbajtjes pa leje. 

Kjo ngase edhe pas nxjerrjes së këtij mendimi juridik, Gjykatat Themelore në Republikën e 

Kosovës kanë vazhduar të gjykojnë këtë vepër penale në departamente të ndryshme, duke u thirrur 

në baza të ndryshme ligjore për të arsyetuar veprimet e tilla. 

IKD në bazë të monitorimit sistematik të sistemit gjyqësor, ka arritur deri tek një vlerësim i tillë, 

se ekziston një divergjencë ndërmjet gjykatave themelore në interpretimin e normave juridike që 

lidhen me kompetencën e gjykatave në gjykimin e “armëmbajtja pa leje”. 

Përkatësisht, kjo divergjencë konsiston në faktin se për veprat e njëjta penale, sistemi gjyqësor 

gjykon në departamenti të ndryshme. Si rrjedhojë, në disa raste veprat e njëjta penale gjykohen 

nga një (1) gjyqtar profesionist dhe në disa raste të tjera, po këto vepra penale gjykohen nga tre (3) 

gjyqtarë profesionistë.  

10. Analizë e aktgjykimeve të gjykatave themelore për vitet 2016-2019 

IKD me qëllim të pasqyrimit të drejtë të problematikës se në cilin departament po gjykohet vepra 

penale  e armëmbajtjes pa leje, ka analizuar të gjitha aktgjykimet e publikuara në ueb-faqen e 

gjyqësorit të RKS-së për shtatë gjykatat themelore dhe degët e tyre, si dhe aktgjykimet e siguruara 

nga monitoruesit e IKD-së  nga procesi i tyre i monitorimit. 

Në këtë hulumtim, IKD ka analizuar 425 aktgjykime të shpallura nga viti 2016 e deri më 31 dhjetor 

2019, nga gjykatësit e të gjitha Gjykatave Themelore në vend dhe degët e tyre.  Nga totali i  

aktgjykimeve, 197 prej tyre janë  nxjerrë në Departamentin e Krimeve te Rënda, ndërsa 228 sosh 

në Departamentin e Përgjithshëm.  

Nga totali i aktgjykimeve të trajtuara për periudhën hulumtuese janar 2016 - dhjetor  2019, IKD 

ka evidentuar që Gjykata Themelore në Gjilan, është e vetmja gjykatë e cila veprën penale të 

armëmbajtjes pa leje, e ka gjykuar në një departament të vetëm përgjatë kësaj periudhe raportuese, 

ashtu që 49 aktgjykime të analizuara janë shpallur në DKR-në e kësaj gjykate. Ndërsa në gjashtë 

(6) gjykatat tjera themelore kjo vepër penale brenda këtyre viteve është gjykuar në të dy 

departamente të ndryshme, përkatësisht në DKR dhe në DP.  

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, nga totali i 138 aktgjykimeve të analizuara rezulton se 88 

raste janë gjykuar në DKR-në e kësaj gjykate, ndërsa 50 raste në DP-të e saj. Në GjTh në Prizren, 

pesë (5) aktgjykime janë gjykuar në DKR të kësaj gjykate dhe 50 të tjera në DP. Në GjTh në 
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Mitrovicë  IKD ka analizuar 37 aktgjykime, ku një (1) aktgjykim është gjykuar në DKR dhe 36 

raste janë trajtuar nga DP-të e kësaj gjykate. Nga totali i 57 aktgjykimeve në GjTh në Gjakovë, 11 

prej tyre janë në DKR ndërsa 56 në DP. Në GjTh në Pejë janë analizuar 53 aktgjykime, prej të 

cilave 11 janë gjykuar në DKR dhe 42 në DP, si dhe në janë trajtuar 36 aktgjykime të nxjerra nga 

GjTh në Ferizaj, ku 32 raste janë gjykuar në DKR ndërsa katër (4) sosh në DP. 

Gjykatat DKR DP Total 

Prishtina 88 50 138 

Gjilani 49 0 49 

Prizreni 5 50 55 

Mitrovica 1 36 37 

Gjakova 11 46 57 

Peja 11 42 53 

Ferizaji 32 4 36 

Total 197 228 425 

Tabela 5: Aktgjykimet e armëmbajtjes pa leje në Shtatë Gjykatat Themelore dhe degët e tyre për vitet 2016- 

2019. 

10.1. Aktgjykimet e armëmbajtjes pa leje të analizuara për vitin 2016  

Nga 65 aktgjykime të publikuara në ueb-faqen zyrtare të shtatë gjykatave themelore gjatë këtij viti 

del se vepra penale e armëmbajtjes pa leje në vitin 2016 ishte gjykuar vetëm në DKR-të e këtyre 

gjykatave themelore. 40  Në GjTh në Prishtinë janë analizuar 37 aktgjykime të veprës penale 

armëmbajtja pa leje të gjykuara në DKR, në GjTh Gjilan janë analizuar 12 aktgjykime, në GjTh 

në Prizren tre (3) sosh, në GjTh në Gjakovë pesë (5) aktgjykime të kësaj natyre, në GjTh në Pejë 

janë analizuar shtatë (7) aktgjykime dhe një (1) aktgjykim i këtij lloji është nxjerrë në GjTh në 

Ferizaj.  

                                                                 
40 Shënim: Në ueb-faqen zyrtare www.gjyqesori-rks.org nuk janë publikuar aktgjykime nga GjTh në Mitrovicë për 

vitet 2016 dhe 2017. 

http://www.gjyqesori-rks.org/
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Grafika 6: Aktgjykimet e Gjykatave Themelore për vitin 2016. 

 

10.2. Aktgjykimet e armëmbajtjes pa leje të analizuara për vitin 2017  

Në vitin 2017, kjo praktikë ka filluar të ndryshojë, ashtu që nga 74 aktgjykime të analizuara del se 

armëmbajtja pa leje ishte gjykuar në dy (2) departamente, ashtu që 63 i takonin DKR-së dhe 11 

ishin nxjerrë nga DP-të e këtyre gjykatave. Kjo vepër penale ishte gjykuar në dy departamente 

(DKR dhe DP) në GjTh në Ferizaj (11 aktgjykime DKR dhe 4 DP), Gjakovë (4 aktgjykime DKR 

dhe 5 DP), Prishtinë (31 aktgjykime DKR dhe 1 DP) dhe GjTh në Prizren (2 aktgjykime DKR dhe 

1 DP ), ndërsa kjo vepër penale gjykohej vetëm në DKR në GjTh në Gjilan (12 aktgjykime DKR) 

dhe Pejë (3 aktgjykime DKR). 

 
Grafika 7: Aktgjykimet e Gjykatave Themelore për vitin 2017. 
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10.3. Aktgjykimet e armëmbajtjes pa leje të analizuara për vitin 2018   
Në vitin 2018, nga analiza e mbi 66 aktgjykimeve, rezulton se 27 aktgjykime ishin gjykuar në 

DKR dhe 39 sosh ishin gjykuar në DP e shtatë gjykatave themelore dhe degëve të tyre. Nga këto 

aktgjykime të analizuara del se armëmbajtja pa leje gjatë këtij viti ishte gjykuar vetëm në DKR 

nga vetëm tri gjykata themelore, dhe atë nga GjTh në Gjilan (7 aktgjykime), GjTh Ferizaj (4 

aktgjykime) dhe GjTh në Mitrovicë (1 aktgjykim).  

Ndërsa, gjatë kësaj periudhe raportuese vetëm në GjTh në Prizren (15 aktgjykime të analizuara) 

kjo vepër penale ishte gjykuar në një departament të vetëm, në DP-të e kësaj gjykate, ndërsa në tri 

gjykatat tjera themelore, armëmbajtja pa leje gjatë këtij viti ishte gjykuar në dy departamente të 

ndryshme, në DKR dhe DP: GjTh në Prishtinë (12 aktgjykime DKR dhe 8 aktgjykime në DP), 

GjTh në Pejë (1 aktgjykim DKR dhe 9 DP) dhe GjTh në Gjakovë (2 aktgjykime DKR dhe 7 DP).  

 
Grafika 8: Aktgjykimet e Gjykatave Themelore për vitin 2018. 
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Grafika 9: Aktgjykimet e Gjykatave Themelore për vitin 2019. 

 

10.5. Aktgjykimet e analizuara në Gjykatën e Apelit për vitet 2016-2019 

Krahas analizës së aktgjykimeve të nxjerra nga gjykatat themelore për veprën penale “armëmbajtja 

pa leje”, IKD ka trajtuar edhe 50 aktgjykime të shpallura në shkallë të dytë nga Gjykata e Apelit, 

të cilat janë siguruar përmes ueb faqes zyrtare te gjyqësorit. Përmes kësaj faqe janë siguruar në 

total 50 aktgjykime ku prej tyre 39 ose 83% të aktgjykimeve janë gjykuar në DKR të GjA-së, 

ndërsa vetëm 11 raste ose 17% aktgjykimeve të analizuara anë gjykuar në DP të GjA-së. 

 

 

Grafika 10: Aktgjykimet e Gjykatës së Apelit për armëmbajtje pa leje, për vitet 2016-2019. 
  

Nga analiza e këtyre 50 vendimeve të nxjerra nga shkalla e dytë IKD ka gjetur se gjatë viteve 

2016-2018, armëmbajtja pa leje, është gjykuar vetëm në DKR të GjA-së (26 aktgjykime). Mirëpo, 

8
18

0 0 0 0 16

41

0

34 36 34 33

0

Gjykata
Themelore në

Prishtinë

Gjykata
Themelore në

Gjilan

Gjykata
Themelore në

Prizren

Gjykata
Themelore në

Mitrovicë

Gjykata
Themelore në

Gjakovë

Gjykata
Themelore në

Pejë

Gjykata
Themelore në

Ferizaj

Aktgjykimet për vitin 2019

DKR DP

DKR
83%

DP
17%

Gjykata e Apelit

DKR

DP



36 
 

kjo praktikë gjyqësore kishte filluar të ndryshonte në vitin 2019, pasi që IKD ka gjetur se nga totali 

i 24 aktgjykime të analizuara për këtë periudhë raportuese, 11 aktgjykime janë nxjerrë nga DP i 

GjA-së, ndërsa 13 aktgjykime të tjera të armëmbajtjes pa leje figurojnë të nxjerra në DKR të GjA-

së. 

 
Grafika 11:  Aktgjykimet e analizuara në DKR dhe DP të Gjykatës së Apelit ndër vite 2016-2019. 
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GjA, dhe jo që veprat e njëjta penale të gjykohen nga dy departamente të ndryshme. 
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11. Roli i Gjykatës së Apelit në evitimin e shkeljeve procedurale tek gjykimi i 

armëmbajtjeve pa leje 

Rëndësia që ka respektimi i kompetencës lëndore nga ana e gjykatave merr dimension tjetër edhe 

për faktin se mosrespektimi i saj është paraparë si shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 

penale në pikën 1.6 të nenit 284 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës. 

Rrjedhimisht, në rastin kur për një çështje penale ka vendosur gjykata e cila ka qenë jo kompetente 

në pikëpamje lëndore, krijohen parakushtet që një vendim i tillë të anulohet nga gjykata më e lartë, 

me arsyetimin se ky vendim përmban të meta të natyrës juridike të cilat pamundësojnë që i njëjti 

të prodhojë pasoja juridike.41 

Lidhur me këtë, kodi i procedurës penale, në par.1 të nenit 394, ka paraparë obligimin që Gjykata 

e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, të shqyrtojë aktgjykimin e ankimuar jo vetëm në pikat e 

atakuara nga ankuesi, por që sipas detyrës zyrtare të shqyrtojë nëse aktgjykimi përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale. Pra, edhe në rastet kur gjykata e shkallës së parë ka 

nxjerrë një aktgjykim duke mos respektuar normat mbi kompetencën lëndore, atëherë gjykata e 

shkallës së dytë, duhet të prish apo anulojë këto aktgjykime sipas detyrës zyrtare, pa marrë 

parasysh faktin nëse ankuesi është thirrur në një shkelje të tillë në ankesë apo jo.42 

Gjykata e Apelit ka mundësi që të prish aktgjykimet e nxjerra nga gjykatat jo kompetente tek rastet 

e armëmbajtjeve pa leje edhe bazuar në dispozitat e nenit 394.1.1.1 të KPPRK-së, dispozitë kjo e 

cila referon në shkeljet e procedurës penale të përcaktuara në nenin 384 të këtij kodi. Më 

konkretisht, në nenin 384.1.1,1 si shkelje esenciale konsiderohet edhe nëse “përbërja e gjykatës 

nuk ka qenë në pajtim me ligjin...”.43  

Pra në rrethana të tilla kur konstatohet se armëmbajtja pa leje është gjykuar në DP-të e gjykatave, 

sipas dispozitave të lartpërmendura Apeli duhet të prish apo anulojë këto aktgjykime për shkak të 

mos respektimit të përbërjes së gjykatës, ngase Ligji për Gjykatat në nenin 20.2 të tij ka përcaktuar 

se në DP-të e gjykatave themelore, lëndët që paraqiten do të gjykohen nga një (1) gjyqtar 

profesional, përveç nëse me ligj nuk parashihet ndryshe44, për dallim prej asaj që parashihet me 

nenin 19.2 të tij, ku përcaktohet se në DKR-të e gjykatave themelore lëndët gjykohen nga trupi 

gjykues i përbërë prej tre (3) gjyqtarëve profesionist.45 

Mirëpo, nga 50 aktgjykimet e analizuara me rastin e hartimit të këtij hulumtimi, IKD ka hasur 

vetëm në një vendim të nxjerrë nga Apeli, ku për shkak të të metave serioze anulohej vendimi i 

nxjerrë në shkallë të parë, me arsyetimin se ai aktgjykim ishte përfshirë në shkelje esenciale të 

                                                                 
41 Kodi nr. 04/L-123 i Procedures Penale. neni 384. 
42 Po aty. neni 394. 
43 Po aty. neni 384.1.1.1. 
44 Ligji nr.06/L-054 për Gjykatat. Neni 20.2 “Të gjitha lëndët e paraqitura pranë Departamentit të Përgjithshëm të 

Gjykatës Themelore do të gjykohen nga një (1) gjyqtar profesional, përveç nëse me ligj nuk parashihet ndryshe”. 
45 Po aty. Neni 19.2. “Të gjitha çështjet në Departamentin për Krime të Renda të Gjykatës Themelore gjykohen nga 

trupi gjykues prej tre (3) gjyqtarëve profesionist, nga të cilët njëri duhet të jetë kryesues i trupit gjykues”. 
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dispozitave të procedurës penale, më konkretisht nenit 384 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të 

KPPRK-së. Në këtë rast, Apeli ka vlerësuar se shkalla e parë me rastin e nxjerrjes së këtij vendimi 

nuk ka qenë e përbërë në pajtim me ligjin, pasi që kjo çështje penale ishte gjykuar nga 

Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ndërsa Apeli ka konsideruar se 

armëmbajtja pa leje duhej gjykuar në Departamentin për Krime të Rënda të kësaj gjykate. Në këtë 

rast, Apeli kishte anuluar aktgjykimin e ankimuar dhe çështjen ia kishte kthyer sërish gjykatës në 

shkallë të parë për rigjykim.46 

11.1. Vendimi i Apelit për kompetencën e gjykatave në rastet e armëmbajtjes pa 

leje 

IKD në mënyrë të vazhdueshme ka përcjellë dhe ka analizuar në mënyrë profesionale tematikat që 

ndërlidhen me gjykimin dhe politikën ndëshkimore të zbatuara nga gjykatat ndaj kryerësve të 

veprave penale të armëmbajtjes pa leje. Gjatë hartimit të këtij raporti analitik, theksi ishte vënë 

edhe tek gjykimi i kësaj vepre në departamentin jo kompetent, një praktikë kjo që IKD kishte 

gjetur se kishte shtrirje pothuajse në të gjitha gjykatat themelore që veprojnë në kuadër të 

Republikës së Kosovës.  

IKD, këto shqetësime i kishte prezantuar edhe në bisedat dhe komunikimet e zhvilluara me 

udhëheqësit e sistemit të drejtësisë, të cilët kishin shprehur zotimin e tyre për ndalimin e këtyre 

praktikave jo unike, duke vendosur një standard uniform në tërë sistemin gjyqësor sa i përket 

interpretimit të dispozitave të ligjit mbi gjykatat dhe atyre të kodit të procedurës penale, ku 

përcaktohej kompetenca e gjykatave në gjykimin e armëmbajtjes pa leje. 

Në këtë drejtim, dhe si rezultat i angazhimit të drejtpërdrejt të IKD-së, Gjykata e Apelit, ka 

ndërmarrë një hap shumë të rëndësishëm në evitimin e këtyre praktikave jo uniforme. Kjo gjykatë, 

më 22 shkurt 2020, pra gjatë kohës sa po draftohej ky raport, kishte mbajtur një takim me të gjithë 

gjyqtarët penalist, duke marrë parasysh shqetësimet që ishin ngritur në praktikë për zbatimin e 

dispozitave ligjore tek gjykimi i armëmbajtjeve pa leje. Në përfundim të këtij takimi, gjyqtarët 

penalist të Apelit kishin dal me një njoftim zyrtar sipas të cilit vepra penale “mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar”, sipas nenit (328 par.2 të KPK-së) dhe nenit 374 të KPRK-

së, i cili ishte në fuqi deri në muajin prill të vitit 2019, e që tani është identik me veprën penale 

sipas kodit të ri penal nga neni 366 të KRPRK-së, bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit për Gjykatat 

dhe lidhur me nenin 22 të KPPRK-së, është në kompetencë të Departamentit për Krime të 

Rënda dhe si të tilla duhet të gjykohen në këtë departament.  

Pra, përderisa në praktikë kjo e metë e sistemit të drejtësisë në kuptim të gjykimit të rasteve të 

armëmbajtjeve pa leje nuk ishte evituar as me miratimin e ri të Ligjit për Gjykatat, e njëjta ishte 

evituar nga ndikimi i këtij raporti. 

                                                                 
46 Gjykata e Apelit. Aktgjykim. Nr. PA1.1478/2019. 10 shkurt 2020. 
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12. Vlerësimet e udhëheqësve të gjykatave dhe degëve të tyre për kompetencën lëndore në 

gjykimin e armëmbajtjes pa leje 

IKD përveç analizës së gjithsej 475 aktgjykimeve të nxjerra nga të gjitha gjykatat e shkalles së 

parë dhe ajo e shkallës së dyte, për qëllime të këtij hulumtimi ka realizuar edhe 24 intervista me 

udhëheqës të të gjitha gjykatave themelore, të degëve të gjykatave themelore, kryetarin e Gjykatës 

së Apelit, atë të Gjykatës Supreme, një gjykatës të Gjykatës Supreme, ish-kryetarin e kësaj 

Gjykatës Supreme në kohën kur është nxjerrë mendimi juridik mbi kompetencën për gjykimin e 

rasteve të armëmbajtjes pa leje, si dhe me një Prokuror nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit. 

Përmes përgjigjeve të marra nga 24 udhëheqësit e gjykatave themelore dhe degëve të tyre, IKD ka 

arritur të kuptojë se brenda sistemit tonë gjyqësor nuk ka unifikim të praktikës gjyqësore sa i përket 

gjykimit të veprës penale “armëmbajtja pa leje”. 

Rrjedhimisht, Gjykata Themelore në Ferizaj dhe ajo në Gjilan me përgjigjet e tyre të dhëna për 

qëllime të këtij hulumtimi, kanë konfirmuar se vepra penale “armëmbajtja pa leje”, gjykohet vetëm 

në DKR-të e këtyre gjykatave themelore. Deklarim të ngjashëm për kompetencën e DKR-së në 

trajtimin e kësaj vepre penale kanë dhënë edhe degët e këtyre dy gjykatave themelore. 

Bazën ligjore për gjykimin e veprës penale të armëmbajtjes pa leje në DKR, GjTh e Ferizajit ka 

thënë se e mbështet në nenin 19 të Ligjit për Gjykata nr. 06/L-054, të hyrë në fuqi më 03 janar 

2019, si dhe bazuar në nenin 22 paragrafi 1 pika 1.75 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës. 

“Vepra penale e paraparë në nenin 374 të KPRK-së në Gjykatën Themelore në Ferizaj është duke 

u gjykuar në Departamentin për Krime të Rënda, bazuar në nenin 19 të Ligjit për Gjykata nr. 06/L-

054, të datës 18 dhjetor 2018, si dhe ashtu siç e parasheh neni 22 paragrafi 1 pika 1.75 Kodi i 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, e cila përcakton se vepra penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve të përcaktuar në  nenin 374 të KPRK-së bie në  

juridiksionin e Departamentit për Krime të Rënda” thuhet në përgjigjen e dhënë nga GjTh në 

Ferizaj.47 

Ngjashëm ka deklaruar edhe GjTh në Gjilan, e cila ka shpjeguar se armëmbajtja pa leje gjykohet 

në DKR të kësaj gjykate duke u bazuar në Ligjin për gjykatat të hyrë në fuqi në janar 2019 dhe 

nenit 22 të KPPRK-së. 

“Gjykata Themelore në Gjilan këtë vepër penale e gjykon në Departamentin e 

krimeve të Rënda duke konsideruar se neni 12 paragrafi 1, nenin 13 paragrafi 4 të Ligjit nr. 06/L-

054 për gjykatat-neni 22 i KPP-s duhet zbatuar përkundër 

mendimit juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës, meqë kjo gjykatë nuk ka kompetencë 

ligjore për të ndryshuar dispozitat ligjore por për të dhënë mendim profesional për 

                                                                 
47 Përgjigje për IKD-në e kryetarit të GjTh në Ferizaj, gjykatësit Bashkim Hyseni. 08.11.2019. 
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lehtësimin e zbatimin unik të dispozitave ligjore nga gjykatat e vendit” thuhet në përgjigjen e 

pranuar nga GjTh në Gjilan.48 

Ndërsa, 5 gjykatat tjera themelore (GjTh në Prishtinë, GjTh Prizren, GjTh Pejë, GjTh Mitrovicë 

dhe GjTh Gjakovë) dhe degët e tyre, janë përgjigjur se armëmbajtja pa leje gjykohet në DP e këtyre 

gjykatave, dhe kjo duke marrë për bazë mendimin juridik të Gjykatës Supreme, e në një rast edhe 

ligjin e ri për gjykatat.  

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, gjykatësja Afërdita Bytyqi, në përgjigjen e dhënë 

për IKD-në  ka thënë se vepra penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 të KPRK-së, në Gjykatën Themelore në Prishtinë gjykohet në Departamentin 

e Përgjithshëm. 

Sipas kryetares së GjTh në Prishtinë, gjykatëses Afërdita Bytyqi, gjykimi i kësaj vepre penale në 

kuadër të DP ka për bazë Ligjin nr.06/L-054 për Gjykatat, i cili ka përcaktuar se Departamenti Për 

Krime të Rënda (DKR)  i gjykon të gjitha veprat mbi dhjetë (10) vite, e që vepra penale në fjalë 

nuk e kalon këtë dënueshmëri bazuar në maksimumin e dënimit të përcaktuar me dispozitë ligjore: 

“Baza ligjore pse  vepra penale Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 të KPRK-së gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm është Ligji nr.06/L-054 për 

Gjykatat, i cili ka përcaktuar se Departamenti Për Krime të Rënda (DKR)  i gjykon të gjitha veprat 

mbi dhjetë (10) vite, e që vepra penale në fjalë nuk e kalon këtë dënueshmëri bazuar në 

maksimumin e dënimit të përcaktuar me dispozitë ligjore”.49 

Tutje, kryetarja e GjTh në Prishtinë, gjykatësja Bytyqi ka deklaruar se në të kaluarën kjo vepër 

penale ishte gjykuar në DKR, mirëpo mendimi juridik i Gjykatës Supreme sipas saj, kishte bërë 

një zgjidhje parimore të këtij kolizioni ligjesh. 

“Kjo vepër penale tani më gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm ndërsa në të kaluarën është 

gjykuar në DKR, këto paqartësi kanë ardhur si pasoj e ligjeve, mendimi juridik i Gjykatës Supreme 

të Kosovës ka bërë një zgjidhje parimore. Konsideroj se nuk ka mospërputhje në mes KPPRK-së, 

dhe Mendimit Juridik të Gjykatës Supreme, mirëpo ka mospërputhje në mes të nenit 19 të Ligji 

nr.06/L-054 për Gjykatat dhe nenit 22 KPPRK-së, pra ky është një kolizion i pastër i ligjeve”.50 

Edhe nënkryetari i GjTh në Prizren, gjykatësi Artan Sejrani, në përgjigjen e tij dhënë për IKD-në, 

ka pohuar se vepra penale “armëmbajtja pa leje”, gjykohet në DP e kësaj gjykate, duke u bazuar 

në mendimin juridik të nxjerrë nga Gjykata Supreme. 

                                                                 
48 Përgjigje për IKD-në e kryetarit të GjTh në Gjilan, gjykatësit Ramiz Azizi. 11.11.2019. 
49 Përgjigje për IKD-në e kryetares së GjTh në Prishtinë, gjykatëses Afërdita Bytyqi. 12.11.2019. 
50 Po aty. 
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“Në Gjykatën Themelore në Prizren, armëmbajtja pa leje gjykohet në Departamentin e 

Përgjithshëm. Kjo vepër gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm, bazuar në mendimin juridik 

të Gjykatës Supreme dhe ky mendim juridik është marrë edhe duke u bazuar në Ligjin mbi 

gjykatat”.51 

Ud. i kryetarit të GjTh në Pejë, gjykatësi Sami Sharraxhiu, në përgjigjen e dhënë për IKD ka 

konfirmuar se “armëmbajtja pa leje”, në GjTh në Pejë gjykohet në DP e kësaj gjykate dhe sipas 

tij, kjo kompetencë lëndore ishte caktuar sipas mendimit juridik të Gjykatës Supreme. 

“Vepra penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

I KPRK-së, në Gjykatën Themelore në Pejë gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm Penal. Kjo 

kompetencë lëndore është caktuar sipas Mendimit Juridik të Gjykatës Supreme”52. 

Kryetari i GjTh në Gjakovë, gjykatësi Nikollë Komani në përgjigjen e dhënë për IKD-në ka thënë 

se “armëmbajtja pa leje” gjykohet në DP e kësaj gjykate, dhe kjo me arsyetimin se ngritja e 

aktakuzave për këtë vepër penale bëhet nga Prokurorët e Departamentit të Përgjithshëm të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë. 

“Vepra penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armeve nga neni 374 

të KPRK-së,  në Gjykatën Themelore në Gjakovë, gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm 

Penal, pasi edhe ngritja e aktakuzave bëhet nga prokuroret e departamentit të përgjithshëm”.53 

Në fund, nënkryetari i GjTh në Mitrovicë, gjykatësi Ali Kutllovci në përgjigjen e tij dhënë për 

IKD ka deklaruar se “armëmbajtja pa leje” gjykohet në DP e kësaj gjykate, por i njëjti nuk ka 

dhënë një arsyetim mbi bazën juridike të gjykimit të kësaj vepre në kuadër të këtij departamenti.54 

Pra, nga përgjigjeve te marra, është arritur të kuptohet se ndërmjet shtatë gjykatave themelore 

ekziston një laramani sa i përket kompetencës lëndore në gjykimin e armëmbajtjes pa leje, ashtu 

që  8 apo 35% e gjykatave këtë vepër penale  e gjykojnë në DKR kurse 15 apo 65% e gjykatave 

këtë vepër e gjykojnë në DP. 

IKD ka kuptuar se dega e Graçanicës nuk trajton fare lëndë penale dhe rrjedhimisht nuk është 

subjekt i këtij hulumtimi, ndërsa në portalin zyrtar ku publikohen aktgjykimet e nxjerra nga 

gjykatat nuk kemi hasur në asnjë aktgjykim të nxjerrë nga degën e Leposaviqit dhe Zubin Potokut. 

12.1. Gjykata Supreme 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, pas njoftimit nga IKD lidhur me këtë tematikë, ka 

shprehur shqetësimin e tij për praktikën jo unike që ekziston në sistemin tonë gjyqësor sa i përket 

                                                                 
51 Përgjigje për IKD-në e nënkryetarit të GjTh në Prizren, gjykatësit Artan Sejrani. 08.11.2019. 
52 Përgjigje për IKD-në e U.D së kryetarit të GjTh në Pejë, gjykatësit Sami Sharraxhiu. 07.11.2019. 
53 Përgjigje për IKD-në e kryetarit të GjTh në Gjakovë, gjykatësit Nikollë Komani. 15.11.2019. 
54 Përgjigje për IKD-në e nënkryetarit të GjTh në Mitrovicë, gjykatësit Ali Kutllovci. 15.11.2019. 
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gjykimit të veprës penale “armëmbajtja pa leje”, duke shtuar se për këtë çështje ishte miratuar një 

mendim juridik, i cili që nga ajo kohë nuk ishte rishqyrtuar apo ndryshuar: 

“Në kohen kur nuk kom qenë kryetar është miratuar një mendim juridik i cili sipas asaj me sa jam 

unë në dijeni, nuk është rishqyrtuar apo ndryshuar dhe vlen ma tutje është ne fuqi, mirëpo prej 

asaj çka u njoftova prej juve nuk është rregull çka po ndodh në praktik që dikush, disa prej 

gjykatave të njëjta janë duke gjykuar d.m.th. në departamente te ndryshme veprën penale 

“armëmbajtje pa leje”, disa janë në krime të rënda disa në Departament të Përgjithshëm”.55 

Më pas, kryetari Peci ka vlerësuar IKD-në për këtë hulumtim të realizuar, duke thënë se mirëpret 

të gjitha dokumentacionet e mbledhura nga IKD dhe më pas, si kryetar i kësaj gjykate, do ta 

rishqyrtoj edhe një herë mendimin juridik dhe do të dilet me një qëndrim të ri: 

“Tash me siguri qe na me këtë njohuri edhe mire keni bo qe keni identifikuar këto situate për shkak 

se jeni duke i monitoru gjykimet, edhe mire qe ma keni qit ndërmend dhe unë si kryetar gjykate do 

ta rishqyrtoj edhe një herë qëndrimin, mendimin juridik edhe besoj që ndoshta me një kërkesë apo 

me një dokumentacion të juajin nëse keni mundësi me na ofru ndonjë aktgjykim a diçka do ta 

rishqyrtoj kuptimin e asaj dhe do të dal me një qëndrim ndoshta me një qarkore, apo diçka me një 

udhëzim për gjykatat që nuk jeni tu e apliku qëndrimin apo mendimin juridik, nëse ndryshon diçka 

me njoftu prej seancës se ka ndryshu dhe nëse është ende ne fuqi ky mendim juridik, duhet me 

thonë me u zbatu”.56 

Po ashtu, Peci ka vlerësuar se mendimi juridik i nxjerrë nuk kishte fuqi obliguese për gjyqtarët, 

por vetëm orientuese, duke shtuar se veprimet jo unike të gjykatave krijojnë pasiguri tek qytetarët 

dhe paragjykime tek palët në procedurë: 

“Është një mendim juridik i cili nuk është i obligueshëm të lidhet kjo, se gjyqtarin nuk e obligon 

mendimi juridik te na në Kosovë që ai megjithatë pavarësisht mendimit juridik që e vlerëson se 

kush është kompetent , ai me vendos vetë, po ky është një lloj orientimi për gjykatat, mirëpo prapë 

se prapë nuk është në rregull nëse vepron një kështu, një kështu se krijohet pasiguri te qytetarët , 

paragjykimet te palët në kuptimin e asaj që shkon në departament të krimeve të rënda tutet ma 

shumë, ndërsa kur të shkojnë në të përgjithshëm bie pak frika, d.m.th. nuk e ka veç efektin 

procedural për shkak se ndonjëherë kur fillon procedura te kompetenca, gjykata që ka filluar 

mundet ma shumë mundet ma pak, por problem është te këta të përgjithshëm që po gjykohen 

mundet me kon ne kompetencë të DKR-së”. 

IKD ka intervistuar edhe gjykatësen e Gjykatës Supreme, Nesrin Lushta e cila ka deklaruar se 

mendimi juridik nga Gjykata Supreme ishte nxjerrë për shkak se divergjencave që ekzistonin mes 

ët për gjykatat të nxjerrë në vitin 2013 dhe nenin 22 të kodit të procedurës penale: 

                                                                 
55 IKD. Intervistë me kryetarin e Gjykatës Supreme z. Enver Peci. 06.11.2019. 
56 Po aty. 
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“Në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës në nenin 22 paragrafi 1 pika 17, ka qenë  e përcaktume 

se kjo vepër penale i takon të gjykohet në DKR. Në anën tjetër, në Ligjin për Gjykatat i cili është 

nxjerrë në  vitin 2013, në nenin 15 par.1 pika 21, ku jonë numru veprat penale të cilat gjykohen 

në DKR, nuk është cekë edhe vepra penale e armëmbajtjes pa leje, mirëpo është thënë se edhe 

çfarëdo krimi tjetër i dënueshëm me 10 ose më shumë vjet burgim. Domëthënë, në këtë mënyrë 

Kodi i Procedurës Penale i Kosovës dhe Ligji për Gjykatat  ndryshe e kanë rregullu këtë çështje. 

Për këtë arsye neve na jonë drejtu me kërkesë, dhe Gjykata Supreme e ka marrë këtë mendim 

juridik për me qartësu se si duhet të veprohet, dhe në këtë mendim më se të tjerash ka thonë që në 

ndërkohë në vitin 2015 është ndryshu  Ligji për Gjykatat dhe në nenin 5 e ka ndryshu bash këtë 

dispozitë dhe ka thonë që në DKR, përveç veprave të emëruara të caktuara, gjykohen veprat penale 

të cilat mund të gjykohen me dënim me mbi 10 vjet burgim, që i ka ra në këtë situatë që kjo vepër 

penale i takon të gjykohet në DP, d.m.th. kjo ka qenë arsyeja”.57 

Më pas, gjykatësja Lushta, ka thënë se mendimi juridik i nxjerrë nga Gjykata Supreme ka pushuar 

të vlejë, pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri mbi gjykatat, i cili ka përcaktuar se kompetent për gjykimin 

e armëmbajtjes pa leje është DKR i gjykatave themelore: 

“Po automatikisht ky mendim juridik mo nuk po vlen për arsye se është marrë atëherë kur ka pas 

nevojë d.m.th. në vitin 2016, dhe në ndërkohë ka ndryshu, Ligji për Gjykatat ka ndryshu dhe në 

mënyrë decidive paska thonë që tash kjo vepër penale mo i takon DKR. Andaj ky mendim juridik 

mo nuk ka vlerë, nuk ka nevojë as të shfuqizohet për arsye se është shfuqizu me vet ndryshimin e 

ligjit. Me faktin që Ligji ka ndryshu, atëherë ky mendim juridik mo nuk ka kurrfarë vlere”. 

12.2. Gjykata e Apelit 

Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë ka mundësinë ligjore që duke vepruar sipas ankesave 

të palëve të autorizuara, të vlerësojë aktgjykimet e atakuara. Mirëpo, ligji i ka dhënë mundësinë 

kësaj gjykate, që çështjen e kompetencën lëndore ta vlerësojë edhe sipas detyrës zyrtare, edhe në 

rastet kur parashtruesi i ankesës nuk është thirrur në to, për faktin se kjo shkelje është e listuar në 

grupin e shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

Kryetari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, sa i përket divergjencave të shfaqura në sistemin 

gjyqësor lidhur me gjykimin e armëmbajtjeve pa leje, ka thënë se kjo vepër penale duhet të 

gjykohet në Departamentin e Përgjithshëm, konform mendimit juridik të nxjerrë nga Gjykata 

Supreme: 

“E tash pse është gjyku dhe nuk e kemi një qëndrim unik ose një praktik unike, unë kosideroj që 

përgjegjësinë gjithmonë për unifikimin e praktikës gjyqësore  e man Gjykata Supreme, ajo është 

që e bënë unifikimin dhe se për këtë arsye ka nxjerrë edhe mendim  ku e ka përcaktu se veprat që 

kemi të bëjmë vetëm për armëmbajtje pa leje të jetë kompetente e Departamentit të Përgjithshëm, 

                                                                 
57 IKD. Intervistë me gjykatësen e Gjykatës Supreme, znj. Nesrin Lushta. 08.11.2019. 
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dhe se edhe unë pajtona me këtë vendim ngase kjo vepër vërtet i’a vlenë mu gjyku kur kemi të 

bëjmë vetëm për armëmbajtje pa leje në Departament të Përgjithshëm”.58 

Më pas, kryetari Shala, ka thënë se armëmbajtja pa leje gjatë vitit 2019 ka filluar të gjykohet vetëm 

në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit, duke u bazuar në mendimin juridik të 

nxjerrë nga Gjykata Supreme: 

“Më shumë se 7-8 muaj ne këto çështje i gjykojmë në Departamentin e Përgjithshëm. Baza juridike 

është mendimi juridik i Gjykatës Supreme, të cilën ne jemi të obliguar me e zbatu, ky mendim 

juridik është dhënë me datë 29.09.2016, domethënë ne jemi të obliguar që ta zbatojmë këtë sepse 

për ne kjo është ligj”.59 

Ndërsa, pasi hulumtuesit e IKD-së i kanë prezantuar aktgjykime të nxjerrë nga dy departamentet 

(DP dhe DKR) e kësaj gjykate gjatë vitit 2019, ku shpërfaqeshin divergjencat edhe brenda kësaj 

gjykate, kryetari Shala ka vlerësuar se këto sipas tij nuk ishin shkelje procedurale.  

“Po pajtona më këtë, mirëpo tani kemi të bëjmë p.sh për këto nëse e kemi gjyku najher në DKR, 

nuk është shkelje procedurale ajo, për shkak që ai që mundet ma shumë mundet edhe më pak, 

shkelje kish me qenë nëse kjo vepër e Departamentit të Krimeve të Rënda edhe e gjykojnë kta 

Departamenti i Përgjithshëm, mirëpo bazën juridike për me gjyku në DP, e ka dhënë Gjykata 

Supreme, me mendimin juridik, andaj këtu e kemi bazën”.  

12.3. Zyra e Kryeprokurori i Shtetit 

Për qëllime të këtij hulumtimi IKD ka realizuar intervistë edhe me prokurorin e ZKSH-së, Besim 

Kelmendi, i cili ka deklaruar se sipas ligjit për gjykatat kompetent për gjykimin e veprave penale 

të armëmbajtjes pa leje është Departamenti për Krime të Rënda: 

“Unë flas për mendimin tim personal dhe konsideroj se ligji është prioritar dhe se ligji duhet te 

zbatohet pavarësisht kush çka mendon, pavarësisht se a pajtohet dikush me një dispozitë ligjore 

apo jo, pavarësisht se a duket e mirë apo jo një dispozitë ligjore ligji duhet të zbatohet derisa ai 

ligj është në fuqi. Nëse dikush ka problem me ligjin, nëse dikush ka problem me interpretimin, nëse 

dikush mendon që ligji nuk është i hartuar si duhet atëherë ai e ka për detyrë ti drejtohet organeve 

kompetente për ndryshim dhe plotësim të ligjit. Dhe, në këtë rast është dashtë të vlejë ligji e jo 

mendimet juridike pavarësisht se nga kush vijnë ato mendime juridike, dhe në këtë rast unë 

konsideroj se kompetent është DKR dhe çdokush që vepron në kundërshtim me ligjin duke u bazuar 

në mendimet të cilat bien ndesh ose në kundërshtim me këtë ligj, konsideroj se nuk është duke e 

kryer punën siç duhet. Dhe, në aspektin profesional lë për të dëshiruar dhe se kjo ish dashtë mu 

vlerësua nga komision për vlerësim dhe performanca të secilit prokuror dhe gjyqtarë”.60 

                                                                 
58 IKD. Intervistë me kryetarin e Gjykatës së Apelit, z. Hasan Shala. 06.11.2019. 
59 Po aty. 
60 IKD. Intervistë me prokurorin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi. 11.11.2019.  
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Sipas prokurorit Kelmendi prokurorët duhet të zbatojnë ligjin e jo mendimet juridike të gjykatave, 

pasi që sipas tij, ligji ka qenë gjithmonë i qartë sa i përket kompetencës lëndore në gjykimin e 

armëmbajtjeve pa leje: 

“Unë ma së pari mendoj që prokurorët duhet të kenë parasysh që ata duhet të zbatojnë ligjin e jo 

qëndrimet ose mendimet juridike të gjykatave në këtë rast, nëse ligji është i qartë. E dyta, secili 

prokuror e din çka është shkelja esenciale e dispozitave te procedurës penale, njëra ndër këto 

shkelje është edhe çështja e kompetencës qoftë lëndore qoftë territoriale. Dhe, prokurorët duhet t 

kenë parasysh gjithmonë këtë lloj shkelje kur paraqesin mjetet juridike”.61 

Prokurori Kelmendi ka kërkuar që ky mendim juridik të shfuqizohet menjëherë në mënyrë që 

gjykatësit dhe prokurorët të mos thirren në këtë bazë ligjore, dhe sipas tij, çdo zbatim i gabuar i 

ligjit duhet të ndikojë në vlerësimin e performancës: 

“Së pari duhet që nëse ky mendim nuk është shfuqizuar deri më tani, duhet të shfuqizohet 

menjëherë në mënyrë që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët qe janë thirr ne këtë Mendim Juridik 

me ditë që ky më nuk ekziston sepse është ligji ne fuqi dhe duhet ta zbatojnë ligjin e jo mendimet 

juridike. Unë e thash pak më herët, duhet që secili person që nuk e aplikon ligjin si duhet, duhet 

mu vlerësu me vlerësim të performancës”. 

12.4. Ish-Kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani 
Ish-kryetari i Gjykatës Supreme, gjykatësi Fejzullah Hasani ka thënë se mendimi juridik ishte 

nxjerrë nga Gjykata Supreme për shkak të paradokseve që ishin paraqitur ndërmjet ligjit për 

gjykatat dhe dispozitave të kodit të procedurës penale sa i përket gjykimit të armëmbajtjeve pa 

leje: 

“Arsye pse ne e kemi marr këtë qëndrim mendim juridik ka qenë se kjo vepër penale me kodin e 

procedurës penale iu është lënë departamentit të krimeve të rënda, ndërsa me ligjin mbi gjykatat 

iu është lënë departamentit të përgjithshëm, ndërsa sipas vetë natyrës nuk e rregullon çështjen e 

veprave penale, kodi i procedurës por e rregullon ligji mbi gjykatat dhe ne ju kemi referuar 

meqenëse se ligji mbi gjykatat nuk e lejon, nuk e ka lënë këtë kompetencë në krimeve të rënda edhe 

ne kemi thanë se duhet te gjykoj departamenti i përgjithshëm nëse është ashtu, nëse nuk e kom 

ngatërrua, për arsye se këto gabimisht e kanë marrë se nuk është në natyrën e kodit të procedurës 

penale me rregullu çështjen e kompetencës atë e rregullon se çka gjykon departamenti i 

përgjithshëm, departamenti për te mitur, çka gjykon departamenti për krime te renda këto i 

rregullon ligji mbi gjykatat”.62 

                                                                 
61 Po aty. 
62 IKD. Intervistë me ish-kryetarin e Gjykatës Supreme, z. Fejzullah Hasani. 11.11.2019. 
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Mirëpo, sipas ish-kryetarit Hasani, pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri mbi gjykatat më 3 janar të këtij 

viti, është qartësuar çështje e kompetencës në gjykimin e armëmbajtjeve pa leje, dhe sipas tij, duhet 

të shfuqizohet mendimi juridik i nxjerrë nga Gjykata Supreme: 

“Po kur ky i riu tash e ka qartësuar edhe thotë edhe kjo në procedurë, i mirë i keq nuk kemi qare 

pa e zbatu ligjin, nuk mund të dalim me mendim juridik mbi ligjin. Me qenë se tash në krime të 

rënda bien edhe ato vepra penale të përfshira në nenin 22 të procedurës penale, kanë ndryshuar 

rrethanat dhe duhet me u shfuqizu ky mendim juridik që mos me kriju më huti, ngase mendimi 

juridik nxirret në situatat kur ka paradokse”.63 

Ndërsa, sa i përket laramanisë së paraqitur tek gjykatat themelore me rastin e gjykimit të 

armëmbajtjeve pa leje, gjykatësi Hasani ka thënë se kjo ka ardhur si rezultat i një koordinimi jo të 

mirë mes kryetarëve të gjykatave the akterëve tjerë të drejtësisë: 

“Për ndryshe ky mendim juridik do te duhej te ishte unik dhe secili kryetar i gjykatës do te duhet 

të thirrte kolegjium ne departamente dhe me iu thonë këtu e tutje asnjë lënde ne zyrën e pranimit, 

këto lëndë kur te vinë duhet të regjistrohen ne ketë departament, d.m.th, nuk ka një koordinim 

shume te mire edhe te punëve ne mes te menaxhereve, kryetareve te gjykatave dhe administratës 

për t’a evituar këtë lloj përplasje, e ke mendimin juridik iu referohesh zyrës për pranimin, zyrës 

penale atje ne administratë që ju këto lende pavarësisht se ku e ka adresuar prokurori ju duhet ta 

regjistroni ne përputhje me këtë mendim juridik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
63 Po aty. 
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13. Gjetjet e IKD-së në gjykimin e veprës penale “armëmbajtja pa leje”  

- Dukuria e armëmbajtjes pa leje akoma vazhdon të mbetet shqetësim serioz për sigurinë dhe 

jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe institucionet e sigurisë akoma nuk arritur 

që të reduktojnë numrin e armëve pa leje të cilat ndodhen në posedim të paautorizuar të 

qytetarëve tanë.  

- Kosova pasi përmbylli me sukses procesin e shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008, 

ka filluar që të nxjerrë ligje nga sfera e armëve, për të plotësuar vakumin ligjor dhe të metat 

që ishin manifestuar gjatë zbatimit në praktikë të rregullores së UNMIK-u nr. 2001/17 për 

armët. Një aspekt mjaft pozitiv në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie ka qenë 

miratimi i legjislacionit specifik në këtë fushë mjaft komplekse, si ligjit për armët (v.2009, 

i shfuqizuar me ligjin e ri për armët në v.2015) dhe akteve nënligjore përcjellëse, pastaj 

miratimi i ligjit për legalizimin e armëve (v.2017), përmes të cilit janë përcaktuar kushtet 

për blerjen, posedimin, ruajtjen, prodhimin, tregtimin e tyre, pastaj përmes legalizimit të 

armëve janë përcaktuar kriteret për legalizimin dhe dorëzimin vullnetar të armëve, kjo me 

qëllim të krijimit të një ambienti sa më të sigurt për qytetarët tanë.  

- Kritika mund të drejtohen në adresë të Qeverisë së Republikës së Kosovës ngase nuk ka 

arritur që të përmbyllë me sukses kampanjën për legalizimin e armëve, e cila kishte filluar 

si e tillë në dhjetor të vitit 2018 me kohëzgjatje deri në shtator 2019. Kjo fushatë është 

cilësuar si e dështuar pasi kësaj nisme i ishin përgjigjur vetëm një numër i vogël i 

aplikantëve, rreth 1,800 sosh. 

- Politika ndëshkimore e cila aplikohet nga gjykatat tona nuk është treguar mjaft efikase në 

drejtim të parandalimit dhe luftimit të dukurisë së armëmbajtjes pa leje, pasi për çdo vit 

policia ka sekuestruar një numër të madh armë pa leje, të ndodhura pa autorizim në duart 

e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2019 janë 1,439 armë pa leje të sekuestruara nga PK-ja.  

- Për t’iu kundërvënë armëmbajtjes pa leje, DKR-të dhe DP-të e gjykatave, gjatë vitit 2018 

dhe 2019, kanë preferuar që ndaj kryerësve të shqiptojnë dënimin me gjobë dhe atë më 

kusht, dhe në raste të pakta ato kanë shqiptuar dënime me burgim. Pra, DKR-të e gjykatave 

themelore gjatë vitit 2018 kanë shqiptuar 157 dënime me gjobë, 126 dënime me kusht dhe 

vetëm 13 dënime me burg, ndërsa gjatë vitit 2019 gjykatat kanë dhënë 19 dënime me burg, 

133 me gjobë dhe 46 me kusht. Ngjashëm, DP e gjykatave gjatë vitit 2018 kanë shqiptuar 

286 dënime me gjobë, 144 me kusht dhe 15 dënime me burgim, ndërsa gjatë vitit 2019 

gjykatat e këtij departamenti kanë shqiptuar 470 dënime me gjobë, 192 dënime me kusht 

dhe 11 dënime me burgim efektiv.  

- Kjo shpërfaq një dallim esencial ndërmjet inkriminimit juridik të kësaj vepre penale nga 

ligjdhënësi dhe dënimeve të shqiptuara në praktikë, kur marrim parasysh faktin se 

armëmbajtja pa leje listohet në kuadër të krimeve të rënda në legjislacionin tonë penal. IKD 
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ka gjetur se gjyqësori nuk e trajton këtë vepër penale në përputhshmëri me seriozitetin dhe 

rrezikshmërinë që i’a atribuon asaj kodi ynë penal.  

- Edhe pse kompetenca lëndore, sipas akteve më të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare, 

përbën një ndër garancitë themelore për një gjykim të drejtë, IKD ka gjetur se ekziston një 

laramani tek gjykatat tona sa i përket respektimit të kësaj kompetence në gjykimin e 

armëmbajtjes pa leje. Përkundër faktit që Gjykata Supreme më 29 shtator 2016 kishte 

nxjerrë një mendim juridik, për të evituar paqartësitë që ndërlidheshin me gjykimin e 

armëmbajtjes pa leje, IKD gjatë këtij hulumtimi ka gjetur se shtatë gjykatat themelore ndër 

vite kanë trajtuar këtë vepër penale në dy departamente të ndryshme. Nga 475 aktgjykimet 

e analizuara që i përkasin periudhës kohore Janar 2016- Dhjetor 2019, ka rezultuar se 

përpos GjTh në Gjilan, e cila armëmbajtjen pa leje e ka gjykuar në një departament të 

vetëm (DKR), gjashtë gjykatat tjera themelore, e kanë gjykuar këtë vepër penale në të dy 

departamentet.  

- IKD ka gjetur se edhe me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 06/L – 054 për gjykatat, më 03 janar 

2019, i cili ndër të tjera ka përcaktuar në mënyrë koncize se veprat penale që përfshiheshin 

në nenin 22 të KPPRK-së gjykoheshin në DKR, mes tjerash edhe armëmbajtja pa leje, 

sërish mes gjykatave ka zbatim të ndryshëm të këtyre dispozitave ligjore. Nga aktgjykimet 

e analizuara që i përkasin periudhës janar-dhjetor 2019 vërejmë se GjTh në Gjilan dhe 

Ferizaj kanë gjykuar këtë vepër penale në DKR, ndërsa GjTh në Prizren, Pejë, Mitrovicë 

dhe Gjakovë kanë gjykuar armëmbajtjen pa leje vetëm në DP. Për dallim nga këto gjykata, 

ka qenë GjTh në Prishtinë, ajo e cila ka gjykuar këtë vepër penale në dy departamente, 

konkretisht në DKR dhe DP. 

- Praktikë e ngjashme është pasqyruar edhe në Gjykatën e Apelit, ku nga 50 aktgjykimet e 

analizuara të nxjerra nga kjo gjykatë që nga viti 2016 e deri në fund të vitit 2019, pas hyrjes 

në fuqi të ligjit të ri për gjykatat, IKD ka gjetur se armëmbajtja pa leje deri në vitin 2018 

është gjykuar në një departament të vetëm (DP), ndërsa gjatë vitit 2019 ajo është gjykuar 

në DKR dhe DP të GjA-së, duke pasqyruar një qëndrim jo të qartë të kësaj gjykate, nëse të 

njëjtit janë duke zbatuar mendimin juridik të Gjykatës Supreme, apo ligjin e ri për gjykatat, 

i cili faktikisht ka “shfuqizuar” mendimin juridik, pasi ka ofruar zgjidhje ligjore për 

problematikën e trajtuar me këtë mendim juridik. 

- Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë me përgjegjësi në unifikimin e praktikës 

gjyqësore, ka dështuar që të sigurojë rregullsinë e zbatimit unik të ligjit nga ana e gjykatave 

themelore tek gjykimi i armëmbajtjes pa leje. Nga aktgjykimet e analizuara, IKD ka gjetur 

se Apeli nuk ka vepruar sipas dispozitave obliguese të kodit të procedurës penale, në të 

gjitha ato raste kur ka toleruar apo nuk ka analizuar sipas detyrës zyrtare aktgjykimet e 

armëmbajtjeve pa leje të nxjerra nga departamenti jo kompetent. Kjo për faktin se kodi ynë 

i procedurës penale në mënyrë precize ka përcaktuar ato shkelje për të cilat Apeli kujdeset 
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sipas detyrës zyrtare, e si e tillë është listuar edhe kompetenca lëndore dhe përbërja e 

gjykatës me rastin e vendosjes tek armëmbajtja pa leje. Po ashtu, IKD pas analizimit të 

aktgjykimeve mbi armëmbajtjen pa leje, të nxjerra gjatë kësaj periudhe raportuese në dy 

departamentet e Apelit (DKR dhe DP), ka gjetur se gjykatësi i çështjes kur ka konstatuar 

se aktgjykimi nuk përmban shkelje serioze të dispozitave procedurale penale, është 

shërbyer me një shabllon të përgjithshëm se kinse ai nuk përmban shkelje të tilla, pa bërë 

paraprakisht një analizë të mirëfilltë të aktgjykimit të atakuar me ankesë, duke vepruar në 

kundërshtim me dispozitat procedurale.  

- Në intervistat e realizuara me udhëheqësit e gjykatave në vend, IKD ka kuptuar se gjykimi 

i kësaj vepre penale në DP-të e këtyre gjykatave është bërë duke u mbështetur në mendimin 

juridik të nxjerrë nga Gjykata Supreme. Ndërsa, gjykimi i kësaj vepre penale në DKR është 

bërë bazuar në Ligjin nr. 06/l - 054 për gjykatat të hyrë në fuqi në janar të vitit 2019 dhe 

nenit 22 të kodit të procedurës penale, sipas të cilit armëmbajtja pa leje listohej në kuadër 

të veprave që duhej gjykuar në DKR, pa marrë parasysh lartësinë e sanksionit penal.  

- Që nga nxjerrja e mendimit juridik në vitin 2016 e deri në ndryshimet e mëvonshme të 

ligjit për gjykatat, IKD ka gjetur se përkundër këtyre divergjencave të manifestuara tek 

gjykatat tona sa i përket gjykimit të armëmbajtjes pa leje, ka munguar një kontroll i 

mirëfilltë gjyqësor për të mbikëqyrur dhe vlerësuar zbatimin e drejtë të dispozitave 

procedurale penale. Kritika me të drejtë mund të jepen në drejtim të kryetarëve të gjykatave 

themelore, që kanë kompetenca për të menaxhuar me punën brenda gjykatave ku janë 

zgjedhur, pasi ata kanë lejuar praktika të tilla jo unike, në vend që ato ti adresonin tek 

organet kompetente, për të siguruar rregullsinë dhe ligjshmërinë e proceseve gjyqësore, 

ashtu siç proklamohet me akte të brendshme dhe ndërkombëtare. Po ashtu, edhe Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës si mekanizëm institucional që ka kompetenca për të mbikëqyrë punën 

e sistemit gjyqësorë, me apo pa dashje ka toleruar dhe nuk ka sanksionuar një praktikë të 

tillë. 

- IKD konsideron se është e papranueshme që një Mendim Juridik i nxjerrë nga Gjykata 

Supreme, si autoriteti më i lartë gjyqësor në kuadër të  Republikës së Kosovës të ketë 

supremaci ndaj ligjit të ri për gjykatat dhe nenit 22 të KPPRK-së,  përderisa ky ligj special 

ka ofruar zgjidhje konkrete për kompetencën lëndore lidhur me gjykimin e veprës penale 

“Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, krahasuar me 

zgjidhjet ligjore që ishin të përfshira në ligjet paraprake mbi gjykatat. Edhe në biseda me 

gjyqtarë të Gjykatës Supreme, të njëjtit kanë pranuar se kanë pushuar të gjitha arsyet për 

vlefshmërinë e këtij mendimi juridik, ngase ai si i tillë vlen në momentet që ka 

keqinterpretim apo paqartësi në zbatimin e dispozitave penale, ndërsa këto dilema tanimë 

janë evituar plotësisht me ligjin e ri për gjykatat. 
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- Përpjekjet dhe angazhimi i IKD-së për evitimin e këtyre praktikave të gabuara dhe jo të 

ligjshme nga gjykatat tek gjykimi i armëmbajtjes pa leje, kanë dhënë frytet e kërkuara në 

shkurt të këtij viti. Në këtë drejtim, në vendimin të cilin e ka siguruar IKD e cili është 

produkt konkret i angazhimit të saj për arritjen e këtij synimi, rezulton se Gjykata e Apelit 

më 26 shkurt 2020, në një takim të mbajtur me gjyqtarët penalist të kësaj gjykate, duke 

marrë parasysh shqetësimet e paraqitura në praktikë lidhur me zbatimin e dispozitave 

ligjore për veprat penale të armëmbajtjes pa leje, ka marrë vendim që vepra penale e 

armëmbajtjes pa leje (neni 328 par.2 në fuqi deri në dhjetor 2012) dhe nenit 374 të KPRK-

së, i cili ishte në fuqi deri në muajin prill të vitit 2019, e që tani është identik me veprën 

penale sipas kodit të ri penal nga neni 366 të KPRK-së, është në kompetencë të 

Departamentit të Krimeve të Rënda dhe si të tilla duhet të gjykohen në këtë departament. 

- Krahas gjykatave, IKD nga analiza e këtyre aktgjykimeve ka gjetur se nuk ekziston një 

koordinim unik edhe në anën e prokurorëve të Prokurorive Themelore, me rastin e ngritjes 

së aktakuzave për armëmbajtje pa leje. Kjo ngase, IKD ka hasur në aktakuza të tilla, për të 

njëjtën vepër penale dhe me të njëjtin inkriminim juridik, ku armëmbajtja pa leje nga 

prokurorë të ndryshëm është ushtruar pranë departamenteve të ndryshme (DKR dhe DP), 

përkundër asaj që këto aktakuza duhet të ushtrohen në një departament të vetëm, në DKR. 

- IKD vlerëson se raste të tilla kur ka praktika të ndryshme tek gjykatat për çështje të 

ngjashme cenojnë sigurinë juridike të qytetarëve, andaj kërkohet që praktikat e tilla të 

ndërpriten, ngase ato krijojnë pasiguri tek qytetarët dhe nxisin mosbesim në punën e 

gjykatave. 
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14. Rekomandime 

1. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe akterët e saj në fushën e sigurisë të jenë më aktivë 

dhe më efikas në realizimin e kampanjave siç ishte ajo për legalizimin e armëve, me qëllim 

që e njëjta të arrijë efektin e kërkuar dhe të ndikohet në uljen e numrit të armëve pa leje. 

2. Policia e Republikës së Kosovës, përmes krijimit të një raporti të mirëbesimit me qytetarët, 

të bëjë identifikimin e personave që posedojnë armë pa leje, ashtu që ato të sekuestrohen 

dhe kështu të zvogëlohet rreziku që këto armë sjellin për jetën dhe sigurinë e qytetarëve 

tanë. 

3. Gjykatat duhet të jenë më rigoroze me rastin e trajtimit të rasteve të armëmbajtjeve pa leje, 

ashtu që dënimet të jenë adekuate me rrezikun që sjellin armët pa leje, dhe në këtë mënyrë 

dënimi të arrijë efektin e tij parandalues. 

4. Sikurse në të gjitha rastet e tjera, edhe në rastet e armëmbajtjeve pa leje, IKD rekomandon 

që lloji dhe lartësia e dënimit të shqiptohet konform dispozitave ligjore dhe Udhëzuesit për 

Politikë Ndëshkimore, të miratuar nga Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës.  

5. Vendimi i nxjerrë nga Gjykata e Apelit, ku decidivisht thuhet se armëmbajtja pa leje duhet 

gjykuar vetëm në DKR, tu përcillet të gjitha gjykatave themelore dhe degëve të tyre, në 

mënyrë që të ndalen të gjitha praktikat e gabuara në gjykimin e kësaj vepre penale nga 

departamentet jokompetente. 

6. Gjykata Supreme të shfuqizojë mendimin juridik të nxjerrë në shtator 2016 sipas të cilit 

kompetent për gjykimin e armëmbajtjeve ishte Departamenti i Përgjithshëm, pasi që Ligji 

nr. 06/L - 054 për gjykatat, në nenin 19 ka sqaruar kompetencën lëndore të DKR-së, sipas 

të cilin armëmbajtja pa leje gjykohet në kuadër të DKR-së. 

7. Gjykata Supreme të nxjerrë një qarkore për të njoftuar gjykatat themelore se mendimi 

juridik ka pushuar të vlejë, dhe se duhet të zbatohet ligji për gjykatat në rastin e gjykimit 

të armëmbajtjeve pa leje. 

8. IKD rekomandon që gjykatat themelore nuk duhet të shërbehen me mendimin juridik 

Gjykatës Supreme, pasi se i njëjti ka humbur objektin e tij me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 

06/L - 054 për gjykatat. 

9. Gjykata e Apelit të krijojë një praktikë unike edhe brenda kësaj gjykate, ashtu që vepra 

penale “armëmbajtja pa leje” të gjykohet vetëm në DKR- në e kësaj gjykate. Në këtë 

mënyrë, kjo qasje do të determinonte edhe praktikën e gjitha gjykatave themelore.  
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10. Gjykata e Apelit sipas detyrës zyrtare të vlerësojë aktgjykimet e nxjerra në shkallë të parë, 

dhe në rastet kur konstatohet mos respektimi i kompetencës lëndore të prish ato 

aktgjykime. 

11. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në një prej takimeve të diskutojë dhe trajtojë këto divergjenca 

mes gjykatave në gjykimin e veprave penale të armëmbajtjes pa leje.  

12. Krahas KGJK-së, këto divergjenca ti trajtojë edhe Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave 

dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës.  

13. KGJK-ja të bëjë vlerësime periodike nëse vendimi i nxjerrë nga Apeli për kompetencën e 

gjykatave tek rastet e armëve pa leje ka gjetur zbatimin e duhur dhe konform rezultateve 

të merr veprime sipas ligjit. 

14. Komisioni për vlerësimin e performancës të trajtojë me seriozitet çështjen e respektimit të 

kompetencës lëndore nga gjykatësit dhe të ndërmarrë masa ndaj atyre gjykatësve që nuk 

kanë respektuar kompetencën lëndore tek rastet e kësaj natyre. 

15. Prokurorët të ngritin aktakuzat për armëmbajtje pa leje në kuadër të DKR-ve, ashtu që 

lëndët e kësaj natyre të procedohen tek departamenti përkatës me kohë. 

16. Në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë themelore, të gjitha lëndët e armëmbajtjes pa leje, që 

janë të ndara tek gjyqtarët/prokurorët në Departamentet e Përgjithshme, të barten tek 

gjyqtarët/prokurorët e Departamenteve për Krime të Rënda.  

 

 

 

 

 

 

 

 


