UDHËRRËFYESI për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e paligjshëm,
keqpërdorimin dhe trafikimin e
Armëve të Vogla dhe të Lehta (AVL) dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor,
brenda vitit 2024
KUADRI RAPORTUES PËR TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS (KPI)
Afati për dorëzimin e pyetësorit të plotësuar: 10/15/2020
KOMISIONI PËR AVL-të I: Komisioni Kombëtar i Armëve të Vogla dhe të Lehta
PERIUDHA E RAPORTIMIT: 01/01/2020

06/30/2020

DATA E DORËZIMIT: 10/04/2020

Kuadri Raportues për KPI-të përfaqëson instrumentin kryesor për monitorimin e progresit lidhur me zbatimin e Udhërrëfyesit.
Komisioni për AVL-të është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave të nevojshme nga të gjitha institucionet përkatëse. Në zbatim të
VENDIMIT TË KËSHILLIT të Bashkimit Evropian (CFSP) 2018/1788, SEESAC do t’i integrojë të dhënat në një raport rajonal që do të
hartohet dhe shkëmbehet me BE-në, donatorët, partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë.
Të dhënat të cilat mundësojnë monitorimin e progresit sipas secilit Indikator do të dorëzohen dy herë në vit, përpara mbajtjes së
Takimeve Rajonale për Koordinimin e Udhërrëfyesit. Të dhënat për KPI 5 dhe KPI 14 do të mblidhen nga SEESAC nga burime të tjera,
siç informohet në fletën përkatëse të secilit Indikator.
Kuadri Raportues për KPI-të u hartua si një model unifikues i zbatueshëm për të gjitha vendet me qëllim mundësimin e hartimit të një
raporti dhe analize në nivel rajonal. Për këtë arsye, mund të ketë raste që të dhënat e kërkuara nuk gjejnë zbatim për kontekstin tuaj
specifik. Në këtë rast mund të shkruani N/A (E paaplikueshme) dhe të shpjegoni arsyet në kutinë e komenteve të vënë në dispozicion.
Në përgjithësi, kurdoherë që është e mundur dhe e realizueshme, do te inkurajoheshinsqarimet për të dhënat e paraqitura.

KPI1

KPI1
Numri i dokumentave ligjore për kontrollin e armëve në Ballkanin Perëndimor plotësisht të harmonizuar me legjislacionin e BE-së,
Traktatin për Tregtinë e Armëve dhe Protokollin e OKB-së kundër Prodhimit të Paligjshëm dhe Trafikimit të Armëve të Zjarrit, Pjesëve
të tyre, Komponentëve dhe Municioneve (Protokolli për Armët e Zjarrit)
NDARJA
1. Aktet ligjore për kontrollin e armëve lidhur me përdorimin civil të armëve të zjarrit dhe municioneve janë të harmonizuara me
Direktivat përkatëse të BE-së për armët e zjarrit dhe municionet
2. Aktet ligjore për kontrollin e armëve lidhur me përdorimin civil të lëndëve plasëse janë të harmonizuara me Direktivat përkatëse
të BE-së për lëndët plasëse
3. Aktet ligjore për kontrollin e armëve lidhur me përdorimin ushtarak të armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse janë të
harmonizuara me Direktivat përkatëse të BE-së
4. Aktet ligjore për kontrollin e armëve janë të harmonizuara me Traktatin për Tregtinë e Armëve
5. Aktet ligjore për kontrollin e armëve janë të harmonizuara me Protokollin për Armët e Zjarrit

UDHËZIME:
• Zgjidhni një prej opsioneve vijuese për të raportuar nivelin e harmonizimit të akteve ligjore kombëtare për kontrollin e armëve lidhur
me përdorimin civil dhe ushtarak të armëve të zjarrit/AVL-ve, municioneve dhe lëndëve plasëse me tërësinë e legjislacionit evropian:
Harmonizuar plotësisht, Harmonizuar pjesërisht, Nuk është harmonizuar. Nëse ndonjë prej dokumenteve të BE-së nuk eshte i
aplikueshem për vendin tuaj, ju lutemi shkruani N/A (Nuk aplikohet). Nëse niveli i harmonizimit nuk dihet ose është i paqartë, ju lutemi
shkruani Nuk është e sigurt/nuk dihet.
Burimi i informacionit: Drejtoritë e Integrimit ose Drejtoritë Juridike.

PËRDORIMI CIVIL I ARMËVE TË ZJARRIT DHE MUNICIONEVE
Kuadri ligjor (në rreshtin më poshtë ju lutemi shtoni te gjitha aktet ligjore për kontrollin e armëve (mbi perdorimin civil te armeve dhe
municioneve) në vendin tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej opsioneve vijuese: Harmonizuar plotësisht, Harmonizuar pjesërisht, Nuk është
harmonizuar për të përshkruar me pas nivelin e harmonizimit. Nëse ndonjë prej dokumenteve të BE-së nuk zbatohet për vendin tuaj, ju
lutemi shkruani N/A (Nuk aplikohet). Nëse niveli i harmonizimit nuk dihet ose është i paqartë, ju lutemi shkruani (Nuk është e sigurt/nuk
dihet). Shtoni kolonat sipas nevojes.

Direktiva e Këshillit 91/477/KEE, datë 18
qershor 1991, "Për kontrollin e blerjeve dhe
mbajtjen e armëve"

Direktiva 2008/51/KE e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit, datë 21 maj 2008,
që ndryshon Direktivën e Këshillit

Ligji 74/2014 për
Armët
(VKM 275, VKM
292, VKM 348,
VKM 421, VKM
94,VKM 95, VKM
96, Udhezim 262,
Udhezimi 277)

Në rast se keni një
ligj të ri që e
rregullon këtë
fushë, shtojeni atë
në kutinë e
komenteve ose
klikoni këtë adresë
emaili

Harmonizuar
pjesërisht

Harmonizuar
pjesërisht

Harmonizuar
pjesërisht

Harmonizuar
pjesërisht

Ligji 74/2014 “Për
armët”

VKM 275, datë
01.04.2015
Kushtet e sigurisë

VKM 292 datë
08.04.2015 Krijimi
i regjistrit

VKM 348, datë
29.04.2015 Hyrje,
vulosjen e
armëve;VKM 421,
datë 13.05.2015
Kriteret e
licencimit;

Harmonizuar
pjesërisht

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

91/477/KEE "Për kontrollin e blerjeve dhe
mbajtjen e armëve".

Ligji 74/2014 “Për
armët”

Direktiva (BE) 2017/853 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit, datë 17 maj 2017,
që ndryshon Direktivën e Këshillit
91/477/KEE "Për kontrollin e blerjeve dhe
mbajtjen e armëve".

Harmonizuar
pjesërisht

Rregullorja 258/2012 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit, datë 14 mars 2012
që zbaton nenin 10 të Protokollit të
Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të
jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të
zjarrit, pjesëve, komponentëve dhe
municioneve të tyre, që plotëson Konventën
e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të
Organizuar Ndërkombëtar (Protokolli i
OKB-së për Armët e Zjarrit), dhe që
përcakton autorizimin për eksport dhe
import si dhe masat e transitit për armët e
zjarrit, pjesët, komponentët dhe municionet
e tyre

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE)
2015/2403, datë 15 dhjetor 2015, "Për
përcaktimin e udhëzimeve të përbashkëta
për standardet dhe teknikat e çaktivizimit
për të garantuar kthimin në jofunksionale
në mënyrë të pakthyeshme të armëve të
zjarrit të çaktivizuara"

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE)
2018/337, datë 5 mars 2018, që ndryshon
Rregulloren Zbatuese (BE) 2015/2403 "Për
përcaktimin e udhëzimeve të përbashkëta
për standardet dhe teknikat e çaktivizimit
për të garantuar kthimin në jofunksionale
në mënyrë të pakthyeshme të armëve të
zjarrit të çaktivizuara"

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Direktiva Zbatuese e Komisionit (BE)
2019/68, datë 16 janar 2019 "Për
përcaktimin e specifikimeve teknike për
markimin e armëve të zjarrit dhe pjesëve të
tyre kryesore” sipas Direktivës 91/477/KEE
“Për kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e
armëve"

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Direktiva Zbatuese e Komisionit (BE)
2019/69, datë 16 janar 2019 "Për
përcaktimin e specifikimeve teknike për
armët alarmuese dhe sinjalizuese" sipas
Direktivës së Këshillit 91/477/KEE "Për
kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e armëve"

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Ligji 74/2014 “Për
armët”

PËRDORIMI CIVIL I LËNDËVE PLASËSE
Kuadri ligjor (në rreshtin më poshtë ju lutemi shtoni te gjitha aktet ligjore për kontrollin e armëve (mbi perdorimin civil te armeve dhe
municioneve) në vendin tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej opsioneve vijuese: Harmonizuar plotësisht, Harmonizuar pjesërisht, Nuk është
harmonizuar për të përshkruar me pas nivelin e harmonizimit. Nëse ndonjë prej dokumenteve të BE-së nuk zbatohet për vendin tuaj, ju
lutemi shkruani N/A (Nuk aplikohet). Nëse niveli i harmonizimit nuk dihet ose është i paqartë, ju lutemi shkruani (Nuk është e sigurt/nuk

dihet). Shtoni kolonat sipas nevojes.

Ligji nr. 9126, datë
29.7.2003, "Për
përdorimin civil të
lëndëve plasëse në
Republikën e
Shqipërisë I
ndryshuar me ligjin
10388, datë
3.3.2011
(VKM Nr. 469,
525, 675, 932)

Në rast se keni një
ligj të ri që e
rregullon këtë
fushë, shtojeni atë
në kutinë e
komenteve ose
klikoni këtë adresë
emaili

Rregullorja (BE) 2019/1148 e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit e 20 Qershor 2019
për tregtimin dhe përdorimin e
prekursoreve eksploziv, qe ndryshon
rregulloren (KE) Nr. 1907/2006 dhe
shfuqizon Rregulloren (BE) Nr 98/2013.

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Ligji nr. 9126, datë
29.7.2003, "Për
përdorimin civil të
lëndëve plasëse në
Republikën e
Shqipërisë I
ndryshuar me ligjin
10388, datë
3.3.2011 (VKM Nr.
469, 525, 675,
932)

Vendim i Këshillit
të Ministrave Nr.
469, datë
29.6.2011, “Për
procedurën për
dhënien e
licencave të
importit, eksportit
dhe prodhimit të
lëndëve plasëse
për përdorim civil”.

Vendim i Këshillit
të Ministrave nr.
525, datë
30.07.2004, “Për
procedurën e
aplikimit për
regjistrimin e
lëndëve plasëse në
regjistrin shtetëror
të lëndëve plasëse
për përdorim civil”

Vendim i Këshillit
të Ministrave nr.
675, datë
28.9.2016 “Për
miratimin e
rregullave dhe të
procedurave për
krijimin e sistemit
të gjurmimit dhe të
identifikimit të
lëndëve plasëse
për përdorim civil”

Direktiva 2013/29 / BE e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit e 12 Qershor 2013
për harmonizimin e ligjeve të Shteteve
Anëtare në lidhje me disponueshmerine ne
treg të artikujve piroteknikë (recast)

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Direktiva 2014/28/BE e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit, datë 26 shkurt
2014, "Për harmonizimin e ligjeve të
vendeve anëtare për hedhjen në treg dhe
mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim
civil"

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Nuk është
harmonizuar

Vendim i Këshillit
të Ministrave Nr.
932, datë
18.11.2015, "Për
procedurën e
dhënies së lejes së
importit, eksportit
dhe prodhimit të
lëndëve
piroteknike,
fishekzjarrë, për
përdorim civil"

PËRDORIMI USHTARAK I AME-ve
Kuadri ligjor (në rreshtin më poshtë ju lutemi shtoni te gjitha aktet ligjore për kontrollin e armëve (mbi perdorimin civil te armeve dhe
municioneve) në vendin tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej opsioneve vijuese: Harmonizuar plotësisht, Harmonizuar pjesërisht, Nuk është
harmonizuar për të përshkruar me pas nivelin e harmonizimit. Nëse ndonjë prej dokumenteve të BE-së nuk zbatohet për vendin tuaj, ju
lutemi shkruani N/A (Nuk aplikohet). Nëse niveli i harmonizimit nuk dihet ose është i paqartë, ju lutemi shkruani (Nuk është e sigurt/nuk

dihet). Shtoni kolonat sipas nevojes.

Ligji nr. 46/2018,
datë 23.07.2018
"Për kontrollin
shtetëror të
transferimeve
ndërkombëtare të
mallrave ushtarake
dhe të artikujve e
teknologjive me
përdorim të
dyfishtë
(VKM Nr. 91, 304,
305, 604)

Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit
2008/944/CFSP, datë 8 dhjetor 2008, "Për
përcaktimin e rregullave të përbashkëta që
rregullojnë kontrollin e eksportit të
teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake"
Manuali i Përdorimit për Qëndrimin e
Përbashkët të Këshillit
2008/944/CFSP, "Për përcaktimin e
rregullave të përbashkëta që
rregullojnë kontrollin e eksportit të
teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake"
(botimi i vitit 2015)

Lista e përbashkët ushtarake e Bashkimit
Evropian

Harmonizuar
pjesërisht

Harmonizuar
pjesërisht

"e harmonizuar
pjesërisht, në
nenin 12 të ligjit
46/2018, janë
përcaktuar kriteret
e vlerësimit të
riskut për
eksportet e
AME,të cilat janë
sipas kritereve të
Vendimit të
përbashkët të
Këshillit
2008/944/CFSP e
harmonizuar
pjesërisht "
Manuali
harmonizuar
pjesërisht

Vendim i Këshillit
të Ministrave nr.
604, datë
28.8.2003 "Për
miratimin, në
parim, të Kodit të
Sjelljes së
Bashkimit
Europian për
eksportin e
armëve". Në lidhje
me Manualin, ky
vendim ka
harmonizuar Kodin
e mëparshëm të
sjelljes së BE-së
për eksportin e
armëve

Nuk aplikohet

Harmonizuar
plotësisht
Vendim i Këshillit
të Ministrave nr.
91, datë
27.02.2019 "Për
miratimin e listës
së përditësuar të
mallrave ushtarake
dhe të listës së
mallrave e
teknologjive, me
përdorim të
dyfishtë, që i
nënshtrohen
kontrollit shtetëror
të importeksporteve", Ky

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Vendim përafron
plotësisht “Listën
e Përbashkët
Ushtarake të
Bashkimit
Evropian, miratuar
nga Këshilli më 26
Shkurt 2018
(pajisje të
mbuluara nga
Qëndrimi i
Përbashkët i
Këshillit
2008/944/CFSP që
përcakton rregullat
e përbashkëta që
rregullojnë
kontrollin e
eksporteve të
teknologjisë dhe
pajisjeve ushtarake
(CFSP)(2017/C
097/01), Numri
CELEX
52017XG0328(01;
Fletorja Zyrtare e
Bashkimit
Evropian; Seria C
numri 97, datë
28.3.2017, faqe. 1–
33
Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit
2003/468/CFSP, datë 23 qershor 2003,
"Për kontrollin e ndërmjetësimit (brokerimit)
të armëve"

Harmonizuar
pjesërisht

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Direktiva 2009/43/KE e Parlamentit
Evropian dhe e Këshillit, datë 6 maj 2009,
që thjeshtëson kushtet e transferimit të
produkteve për mbrojtjen brenda
Komunitetit

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Direktiva 2009/81/KE e Parlamentit

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

I harmonizuar
pjesërisht, Në ligjin
46/2018 janë
përcaktuar
përkufizimi i
ndërmjetësimit
sipas qendrimit të
përbashkët
2003/468/CFSP,
Detyrimi për
regjistrim i
subjekteve që
kryejne aktivitete
ndërmjetësuese, si
dhe lëshimi I
licensave
individuale për
aktivitete
ndërmjetësuese

Evropian dhe e Këshillit, datë 13 korrik
2009, "Për koordinimin e procedurave për
dhënien e kontratave të caktuara të punëve,
kontratave të furnizimit dhe kontratave të
shërbimit nga autoritetet ose subjektet
kontraktore në fushën e mbrojtjes dhe të
sigurisë", dhe që ndryshon Direktivat
2004/17/KE dhe 2004/18/KE
Rregullorja e Këshillit (KE) nr. 428/2009,
datë 5 maj 2009, "Për ngritjen e një regjimi
komunitar për kontrollin e eksporteve, të
transfertave, të brokerimit dhe tranzitit të
artikujve me përdorim të dyfishtë"

Harmonizuar
pjesërisht

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Ky ligj është
përafruar
pjesërisht me
Rregulloren e
Këshillit (KE) nr.
428/2009, datë 5
maj 2009, “Mbi
vendosjen e një
regjimi komunitar
për kontrollin e
eksportit,
transferimit,
ndërmjetësimit
dhe tranzitit të
mallrave me
përdorim të
dyfishtë”, të
ndryshuar. Numri
CELEX
32009R0428,
Fletorja Zyrtare e
Bashkimit
Evropian, seria L,
nr. 134, datë
29.5.2009, faqe 1–
269

TRAKTATI PËR TREGTINË E ARMËVE
Ju lutemi vendosni vitin kur është nënshkruar Traktati dhe kur janë paraqitur Instrumenti i Ratifikimit (Pranimi ose miratimi) të Traktatit ose
Instrumenti i Aderimit në Traktat.

Nënshkrimi

Ratifikimi, pranimi ose
miratimi
(Për Shtetet nënshkruese)

Dekreti nr.8499, dt.18.2.2014
shpall ligjin 6/2014

30.01.2014

Aderimi
(Për Shtetet jonënshkruese)

PROTOKOLLI PËR ARMËT E ZJARRIT
Ju lutemi vendosni vitin në të cilin është nënshkruar Protokolli, dhe kur janë paraqitur Instrumenti i Ratifikimit, Pranimit, Miratimit ose
Aderimit.

Nënshkrimi

Ratifikimi, pranimi ose
miratimi

Aderimi

ligj 8938 dt. 10.12. 2007,
shpallur me dekretin nr.5560,
dt. 27.12.2007

VEPRAT PENALE TË PËRCAKTUARA NË LEGGJISLACIONIN E BRENDSHËM
Sipas nenit 5 "Kriminalizimi" i Protokollit, "Çdo Shtet Palë duhet të miratojë masa të tilla ligjore dhe masa të tjera, sipas nevojës, për të
sanksionuar si vepra penale sjelljet e mëposhtme, kur kryhen me paramendim". Ju lutemi përgjigjuni me po, jo ose pjesërisht nëse
legjislacioni i brendshëm e cilëson sjelljen e mëposhtme si vepër penale.

Po/Jo/Pjesërisht

Nëse përgjigja juaj është
"pjesërisht", ju lutemi
shpjegoni përse pjesërisht
dhe si:

Prodhimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit,
pjesëve të tyre, komponentëve dhe
municioneve

Po

Neni 278 i K.Penal

Trafikimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit,
pjesëve të tyre, komponentëve dhe
municioneve

Po

Neni 278 i K.Penal

Falsifikimi ose prishja, heqja apo ndryshimi i
markimeve mbi armën e zjarrit sanksionuar
nga neni 8 i këtij Protokolli

Po

Parashikohen në nenin 278,
paragrafi i fundit i K.Penal.

KOMENTE

KPI2

KPI2
Numri i dokumentave të politikave për kontrollin e armëve të bazuara në fakte, të hartuar në secilin prej juridiksioneve të Ballkanit
Perëndimor, të cilat trajtojnë gjithashtu nevojat e burrave, të grave, djemve dhe vajzave
NDARJA
1. Ekziston Strategjia për AVL-të
2. Strategjia për AVL-të është e bazuar në fakte
3. Strategjia për AVL-të trajton nevojat e burrave, grave, djemve dhe vajzave

SHPJEGIM:
Pyetjet e mëposhtme përfaqësojnë kërkesat minimale për të treguar nëse Strategjia për AVL-të është e bazuar në statistika dhe nëse
trajton nevojat e burrave, grave, djemve dhe vajzave. Një analizë e thelluar do te kryhet me mbështetjen e SEESAC për të vlerësuar nga
pikëpamja cilësore Strategjinë për AVL-të, bazuar në përgjigjet e dhëna.
PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti, përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Të dhënat për shpërndarjen e AVL-ve jane te dhena ne lidhje me tipin, sasine, zoterimin, prodhimin, armet e humbura dhe te
vjedhura, transfertat nderkombetare te armeve etj. nga ana e agjencive shteterore, civilet, kompanive private etj.
Të dhënat për ndikimin e AVL-ve jane te dhena qe masin impaktin e llojeve te ndryshme te AVL, te ligjshme dhe te paligjshme,
mbi komunitetin (burra, gra, djem dhe vajza).
Gjini: rolet, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që konsiderohen si të përshtatshme për gratë dhe burrat nga një shoqëri e caktuar
dhe në një kohë të caktuar
Dhuna me bazë gjinore dhuna me bazë gjinore është dhuna e ushtruar kundrejt një personi për shkak të gjinisë së tij/saj. Si
gratë ashtu edhe burrat përjetojnë dhunë me bazë gjinore
Të dhënat e ndara sipas gjinisë Çdo e dhënë për individët e kategorizuar sipas gjinisë.
I Ri një person mashkull i moshës 18 deri në 35 vjeç.
Burimi i informacionit: Komisioni për AVL-të

EKZISTON STRATEGJIA PËR AVL-TË
Shkruajeni
përgjigjen tuaj

A ka një Strategji për AVL-të?

PO

Nëse po, cila është periudha e zbatimit të
Strategjisë?

2019-2024

Nëse po, a ka një Plan Veprimi për zbatimin
e Strategjisë për AVL-të?

Po, 2019-2021

A është kryer ndonjë vlerësim i Strategjisë
për AVL-të apo është planifikuar një
vlerësim i tillë?

Është kryer
vlerësimi dhe në
bazë të vlerësimit
të bërë është
përgatitur
programi vjetor për
2020 mbi
realizimin e
detyrimeve të kësaj
strategjie.

STRATEGJIA PËR AVL-TË ËSHTË E BAZUAR NË STATISTIKA

Zgjidhni përgjigjen
tuaj

Të dhënat për shpërndarjen dhe ndikimin e
AVL-ve mblidhen rregullisht nga
institucionet përgjegjëse.

Po, plotësisht

Strategjia mbështetet në statistika për
shpërndarjen e AVL-ve.

Po, plotësisht

Strategjia mbështetet në statistika për
ndikimin e AVL-ve.

Po, plotësisht

Strategjia identifikon qartësisht problemet
kryesore lidhur me AVL-të.

Po, plotësisht

Objektivat i trajtojnë plotësisht problemet e
identifikuara.

Po, plotësisht

Zbatimi i Strategjisë për AVL-të
monitorohet rregullisht.

Po, plotësisht

STRATEGJIA PËR AVL-TË TRAJTON NEVOJAT E BURRAVE, GRAVE, DJEMVE DHE
VAJZAVE
Zgjidhni përgjigjen
tuaj

Strategjia për AVL-të bazohet në statistika
të ndara sipas gjinisë.

Po, pjesërisht

Strategjia për AVL-të bazohet në statistika
të ndara sipas moshës.

Po, pjesërisht

Problemet specifike të lidhura me gjininë
me të cilat përballen gratë dhe burrat lidhur
me AVL-të janë qartësisht të identifikuara
*problemet mund t'u referohen dhunës në
familje, normave/roleve gjinore të burrave
që mund të nxisin kërkesën për armë,
faktorëve që mund të formësojnë sjelljen e
rrezikshme tek te rinjte.

Po, pjesërisht

Ka aktivitete me qëllim trajtimin e
keqpërdorimit të armëve të zjarrit në
dhunën në familje dhe format e tjera të
dhunës me bazë gjinore.

Po, pjesërisht

Ka aktivitete që kanë për qëllim të trajtojnë
faktorët nxitës për dhunën me armë
ndërmjet të rinjve dhe rreziqet me të cilat
ata përballen lidhur me AVL-të.

Po, pjesërisht

Ka aktivitete që kanë për qëllim rritjen e
pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVLve *duke përfshirë OJQ-të e grave,
mekanizmat e barazisë gjinore, ekspertët e
çështjeve gjinore.

Po, pjesërisht

Në periudhën e raportimit, janë zbatuar

Jo

aktivitete për të trajtuar probleme specifike
lidhur me çështjet gjinore
Efektet e aktiviteteve të lartpërmendura te
gratë dhe burrat monitorohen rregullisht.

KOMENTE

KPI3

Po, pjesërisht

KPI3
Numri i rasteve, individëve dhe sasia e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME) të keqpërdorura dhe të trafikuara të
çuara për ndjekje dhe të gjykuara krahasuar me numrin e raporteve të institucioneve ligjzbatuese për konfiskimet

PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti, përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Armë zjarri - termi "armë zjarri" përdoret për të përfshirë armët e zjarrit për përdorim civil.
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Lëndë plasëse - termi "lëndë plasëse" përdoret për të përkufizuar një substancë të ngurtë ose të lëngshme, ose një përzierje
substancash, e cila, përmes reaksioneve të brendshme kimike shkakton një shpërthim. NUK PËRFSHIHEN: substancat
piroteknike, prekursorët e lëndëve plasëse, granatat e dorës, minat, raketat, predhat dhe UXO-t.
Arme, municione te kapura (seizure) - akti i heqjes së pronësisë mbi një armë zjarri, municioni në mënyrë të përkohshme.
Burimi i informacionit: Regjistrat e prokurorisë, policisë dhe baza e të dhënave të gjykatës.

NUMRI I RASTEVE, INDIVIDËVE DHE SASIA E ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE
EKSPLOZIVËVE (AME) TË KEQPËRDORURA DHE TË TRAFIKUARA
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295

346

227

271

522

617

0

0

0

0

Trafikim i armeve,
municione,
eksplozive

4

4

6

6

10

10

0

0

0

0

Prodhim i
jashtëligjshëm i
armeve, municione,
eksplozive

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ndryshimi i
markimeve të
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krime të tjera me

27

8

23

23

50

31

0

0

0

0

arme, municione,
eksplozive

KOMENTE
Vepra penale e "Zotërimit të paligjshëm të armëve, municioneve, eksploziveve" si dhe vepra penale e "Prodhimi, mbajta e jashteligjshme të
armëve municioneve e eksplozivëve", janë të dyja të parashikuara në nenin 278 të kodit Penal. Në kolonën e parë, të pazgjidhura në fillim të
raportimit, janë vendosur të dhëna mbi numrin e veprave penale të mbajtjes pa leje të armëve e municioneve e lëndëve plasëse dhe numri i
personave të implikuar në këto vepra penale të evidentuara dhe referuara në Prokurori për 6 mujorin e dytë të vitit 2019. Në kolonën e dytë,
janë vendosur të dhëna mbi numrin e veprave penale të evidentuara dhe referuara në Prokurori gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2020.

KPI4

KPI4
Numri i rasteve dhe sasia e Armeve, Municioneve dhe Eksplozziveve (AME) të kapura në territorin e brendshëm krahasuar me numrin
e rasteve dhe sasinë e AME të kapura në kufi
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numri i rasteve të AME të kapura në territorin e brendshëm
Numri i armëve të zjarrit të kapura në territorin e brendshëm
Numri i copëve të municioneve të kapura në territorin e brendshëm
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në territorin e brendshëm
Numri i rasteve të AME të kapura në kufi
Numri i rasteve të armëve të zjarrit të kapura në kufi
Numri i copëve të municioneve të kapura në kufi
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në kufi

PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti, përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Armë zjarri - termi "armë zjarri" përdoret për të përfshirë armët e zjarrit për përdorim civil.
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Lëndë plasëse - termi "lëndë plasëse" përdoret për të përkufizuar një substancë të ngurtë ose të lëngshme, ose një përzierje
substancash, e cila, përmes reaksioneve të brendshme kimike shkakton një shpërthim. NUK PËRFSHIHEN: substancat
piroteknike, prekursorët e lëndëve plasëse, granatat e dorës, minat, raketat, predhat dhe UXO-t.
Arme, municione te kapura (seizure) - akti i heqjes së pronësisë mbi një armë zjarri, municioni në mënyrë të përkohshme.
Burimi i informacionit: Njësitë Qendrore për Armët e Zjarrit ose policia kriminale, policia kufitare.

RASTET E AME TË KAPURA
AME te kapura në territorin e
brendshëm

AME te kapura në kufi

Rastet e AME të kapura:

204

2

Sasite e kapura të: Armëve të zjarrit (copë)

219

2

Sasite e kapura të: Municioneve (copë)

16844

10

Sasite e kapura të: Lëndëve plasëse (gramë)

7800

0

Sasite e kapura të: Lëndëve plasëse (copë)

25

0

KOMENTE
85 armë zjarri të shkurtra (pistoleta e revolverë), 92 armë zjarri të gjata (pushkë dhe automatikë të ndryshëm), 42 armë gjahu (çifte dhe teke),
16,844 copë municione të ndryshme (fishekë, granata, predha), 25 kallëpë të ndryshëm me lëndë plasëse (tritol), 7,800 gramë lëndë plasëse
të ndryshme në formë pluhuri ose e shpërbërë, 137 kapsolla elektrike dhe detonatorë, 5,500 mm fitil zjarrpërcjellës dhe fitil detonant.

KPI5

KPI5
Numri i rasteve të raportuara të AME të kapura në kufijtë e Bashkimit Evropian dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor, krahasuar
me numrin e AME të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian dhe me prejardhje ose të devijuara nga Ballkani Perëndimor
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numri i rasteve të armëve të zjarrit të kapura në kufijtë e Bashkimit Evropian (BE)
Sasia e municioneve të kapura në kufijtë e Bashkimit Evropian
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në kufijtë e Bashkimit Evropian
Numri i armëve të zjarrit të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian
Sasia e municioneve të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian
Numri i armëve të zjarrit të kapura në kufijtë e BE-së dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor
Sasia e municioneve të kapura në kufijtë e BE-së dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në kufijtë e BE-së dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor
Numri i armëve të zjarrit të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor
Sasia e municioneve të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor
Sasia e lëndëve plasëse të kapura në të gjithë Bashkimin Evropian dhe me prejardhje nga Ballkani Perëndimor

SHPJEGIME:
Gjurmimi i referohet rastit kur kërkesa për gjurmim ka nisur dhe jo kur ka përfunduar i gjithë procesi i gjurmimit.
PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Armë zjarri - termi "armë zjarri" përdoret për të përfshirë armët e zjarrit për përdorim civil.
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Lëndë plasëse - termi "lëndë plasëse" përdoret për të përkufizuar një substancë të ngurtë ose të lëngshme, ose një përzierje
substancash, e cila, përmes reaksioneve të brendshme kimike shkakton një shpërthim. NUK PËRFSHIHEN: substancat
piroteknike, prekursorët e lëndëve plasëse, granatat e dorës, minat, raketat, predhat dhe UXO-t.
Arme, municione te kapura (seizures) - akti i heqjes së pronësisë mbi një armë zjarri, municioninë mënyrë të përkohshme.
Gjurmim - Gjurmimi sistematik i armëve të jashtëligjshme të vogla dhe të lehta, të gjetura ose të konfiskuara nga momenti i
prodhimit ose i importimit, nëpërmjet linjave të furnizimit, deri në momentin kur janë bërë të jashtëligjshme (Burimi: MOSAIC
01.20:2018(E)V1.5)
Kërkesë për gjurmim - një kërkesë për asistencë në gjurmimin e armëve të vogla dhe të lehta të jashtëligjshme të gjetura ose
pjesëve të tyre kryesore, e bërë nga një pikë kontakti për gjurmim në një shtet, kundrejt një pike kontakti për gjurmim në një
shtet tjetër (Burimi: MOSAIC 01.20:2018(E)V1.5)
Burimi i informacionit: Frontex, Europol. Autoriteteve NUK u kërkohet që të japin të dhëna për këtë KPI.

RASTET E AME TË KAPURA
Kapur në kufijtë e
BE-së

Sasia e: Armëve të zjarrit (copë)
Sasia e: Municioneve (copë)
Sasia e: Lëndëve plasëse (gramë)

Kapur në të gjithë
BE-në

Kapur në kufijtë e
BE-së dhe me
prejardhje nga
Ballkani
Perëndimor

Kapur në të gjithë
Bashkimin
Evropian dhe me
prejardhje nga
Ballkani
Perëndimor

KOMENTE

KPI6

KPI6
Numri i AME-ve për të cilat licencat e eksportit janë lëshuar nga Ballkani Perëndimor, të identifikuara si të devijuara nëpërmjet
procedurës së kontrollit pas transportit
NDARJA
1. Numri i licencave të eksportit të armëve të lëshuara dhe realizuara
2. Numri i licencave të eksportit të municioneve të lëshuara dhe realizuara
3. Numri i rasteve ku armët, për të cilat janë lëshuar dhe realizuar licencat e eksportit, janë identifikuar si të devijuara nëpërmjet
procedurës së kontrollit pas transportit
4. Numri i rasteve ku municionet, për të cilat janë lëshuar dhe realizuar licencat e eksportit, janë identifikuar si të devijuara
nëpërmjet procedurës së kontrollit pas transportit

SHPJEGIM:
Informacionet në këtë KPI duhet të përfshijnë vetëm licencat e lëshuara të cilat janë vënë në përdorim gjatë periudhës së raportimit
pavaresisht nga periudha kur keto licensa janë lëshuar.
PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Armë zjarri - termi "armë zjarri" përdoret për të përfshirë armët e zjarrit për përdorim civil.
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Lëndë plasëse - termi "lëndë plasëse" përdoret për të përkufizuar një substancë të ngurtë ose të lëngshme, ose një përzierje
substancash, e cila, përmes reaksioneve të brendshme kimike shkakton një shpërthim. NUK PËRFSHIHEN: substancat
piroteknike, prekursorët e lëndëve plasëse, granatat e dorës, minat, raketat, predhat dhe UXO-t.
Certifikatë e Verifikimit të Dorëzimit - dokument i certifikuar nga doganat ose nga autoritete të tjera kompetente në shtetin
importues, që vërteton se armët e vogla dhe të lehta të transferuara ndërkombëtarisht janë marrë nga përdoruesi fundor i
autorizuar.
Devijim - lëvizja fizike, administrative ose e një forme tjetër – e një arme të vogël ose të lehtë, pjesëve, komponentëve ose
municioneve të saj, nga fusha e ligjshme në atë të jashtëligjshme (Burimi: MOSAIC 01.20:2018(E)V1.5)
Burimi i informacionit: Autoritetet e licencimit/kontrollit të eksportit të armëve

NUMRI I AME-VE
Numri i

Licencave të eksportit të armëve të lëshuara
dhe realizuara.

0

Licencave të eksportit të municioneve të
lëshuara dhe realizuara.

0

Rasteve të armëve dhe municioneve për të
cilat janë lëshuar dhe realizuar licencat, dhe
për të cilat është marrë verifikimi i
dorëzimit.

0

Rasteve ku armët, për të cilat janë lëshuar
dhe realizuar licencat, janë identifikuar si të
devijuara gjatë kryerjes së procedurës së
kontrollit pas transportit.

0

Rasteve ku municionet, për të cilat janë
lëshuar dhe realizuar licencat, janë

0

identifikuar si të devijuara gjatë kryerjes së
procedurës së kontrollit pas transportit.

KOMENTE
Nga Policia e Shtetit nga periudha 12.8.2015 deri në periudhën 17.7.2018 janë lëshuar 34 licenca për eksport të armëve B1, B4, C dhe D, të
cilat janë vënë në përdorim nga subjektet përkatëse para periudhës së raportimit . Nga këto licenca 2 subjekte kanë pezulluar veprimtarinë, 1
subjekt e ka mbyllur veprimtarinë si dhe është revokuar një licensë, kurse 30 licenca janë aktive. Gjatë periudhës së raportimit nuk janë
lëshuar licenca të tjera nga AKSHE dhe DPPSH.

KPI7

KPI7
Njësitë Qendrore për Armët e Zjarrit (FFP) që janë ngritur dhe që janë funksionale në secilin prej juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor

UDHËZIME:
Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme me Po ose Jo, dhe jepni shpjegime shtesë sipas nevojës.
Ju lutemi, përmendni çdo aspekt të rëndësishëm që mund të shpjegojë vonesat ose pengesat në ngritjen dhe funksionalizimin e
Njësisë Qendrore për Armët e Zjarrit (FFP).
PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Njësi Qendrore për Armët e Zjarrit (FFP) - është një njësi analitike virtuale ose fizike përgjegjëse për mbledhjen, analizimin,
shkëmbimin dhe përmirësimin e qarkullimit të informacionit në lidhje me përdorimin për qëllime kriminale dhe trafikimin e
jashtëligjshëm të armëve të zjarrit
Produkt analitik - një dokument i cili përfshin informacion analitik për të mbështetur proceset e vendimmarrjes. Produktet e
analitike te prodhuara nga një FFP mund të jenë një paketë inteligjence e posaçme, profile risku, profili i subjektit, vlerësime
operacionale si dhe analiza statistikore.
Burimi i informacionit: Policia

PIKAT FOKALE PËP ARMËT E ZJARRIT
Po/Jo

Nëse po

A janë caktuar detyrat e FFPsë?

Po

referohu raportimit të
mëparshëm

A janë të lidhura bazat e të
dhënave të armëve, kriminale,
balistikës apo te tjera?

Jo

A mbledh të dhëna FFP?

Po

referohu raportimit të
mëparshëm

A po analizon të dhëna FFP dhe
a po prodhon produkte
analitike?

Po

referohu raportimit të
mëparshëm

A shkëmben informacion FFP?

Po

referohu raportimit të
mëparshëm

Nëse jo

referohu raportimit të
mëparshëm

KOMENTE
Referohu raportimit të meparshëm. FFP vazhdon të kryeje të njëtat detyra, regjistron, kërkon/gjurmon , analizon të dhënat mbi armët e zjarrit
ligjore dhe jo ligjore.

KPI8

KPI8
Numri i rasteve të bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel operacional, duke përfshirë hetimin, ndjekjen penale dhe fazat paraprake të
procedurave gjyqësore
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.

Numri i incidenteve me Armë Municione Eksplozive (AME) të regjistruara në polici
Rastet me AME të gjykuara nga një gjyqtar për veprat e kundërvajtjes
Rastet me AME të zgjidhura nga një gjyqtar për veprat e kundërvajtjes
Numri i rasteve me AME të pushuara nga prokuroria
Numri i rasteve me AME të pushuara nga gjyqtari i hetimeve paraprake

Burimi i informacionit: Sistemi i informacionit i policisë; baza e të dhënave e prokurorisë dhe baza e të dhënave e gjykatave.

RASTET E BASHKËPUNIMIT NDËRINSTITUCIONAL
Numri i

Incidenteve me AME të regjistruara në polici

61

Rasteve me AME të gjykuara nga një
gjyqtar për veprat e kundërvajtjes

46

Rasteve me AME të zgjidhura nga një
gjyqtar për veprat e kundërvajtjes

46

Rasteve me AME të rrëzuara nga prokuroria

2

Rasteve me AME të rrëzuara nga gjyqtari i
hetimeve paraprake

2

KOMENTE
Për 6 Mujorin e parë të vitit 2020, rezulton se në Gjykatat e Shkallës së Parë, janë regjistruar gjithsej 355 çështje për këtë grup veprash
penale (krime dhe kundërvajtje), nga të cilat 135 çështje kanë përfunduar dhe 220 prej tyre janë mbartur në vazhdim për vitin 2020. Rezulton
se Gjykatat e Shkallës së Parë, në 6 mujorin e parë për vitin 2020, kanë dënuar gjithsej 4,421 persona për të gjitha veprat e KP, nga të cilët
139 prej tyre ose 3% (e numrit total të të dënuarve për këtë 6 mujor), janë dënuar për veprat penale të parashikuar në nenet e paraqitura në
tabelë të KP. Nga 139 të dënuar për këto grup veprash penale të KP (krime dhe kundërvajtje), 15 persona ose 11% janë dënuar me gjobë; 70
persona ose 50% janë dënuar me masën e dënimit “Burg deri në 2 vjet; 22 persona të tjerë ose 16% janë dënuar me masën e dënimit “Burg
2 deri në 5 vjet”; për 2 persona ose 1% janë dënuar me masën e dënimit “Burg 5-10 vjet”, si dhe për 29 persona ose 21%, janë dhënë
vendime për dënime alternative nga Gjykatat.

KPI9

KPI9
Numri i rasteve të bashkëpunimit operacional që rezultojnë nga informacioni i inteligjencës, duke përfshirë inteligjencën balistike në
luftën kundër krimeve që lidhen me armët e zjarrit me autoritetet në rajon, shtetet anëtare dhe agjencitë e BE-së si edhe agjencitë
ndërkombëtare të zbatimit të ligjit
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.

Numri i rasteve të drejtuara nga informacioni i inteligjences në operacione të përbashkëta në nivel vendor
Numri i rasteve të drejtuara nga informacioni i inteligjences në operacione të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor
Numri i rasteve të drejtuara nga informacioni i inteligjences në operacione të përbashkëta me Frontex
Numri i rasteve të drejtuara nga informacioni i inteligjences në operacione të përbashkëta me Europolin
Numri i operacioneve dypalëshe të drejtuara nga informacioni i inteligjences me vendet anëtare të BE-së që nuk përfshijnë
Europolin
6. Numri i rasteve të drejtuara nga informacioni i inteligjences në operacione të përbashkëta me Interpolin

UDHËZIME:
Ju lutemi shtoni shembuj specifikë dhe çdo shpjegim tjetër të arsyeshëm në kutinë e komenteve.
Të dhënat me poshte duhet te perfshijne numrin e rasteve të bashkëpunimit operacional që rezulton nga informacioni i
inteligjencës dhe që përfshin armët e zjarrit dhe NUK duhet te perfshije numrin e mesazheve te shkembyera përmes kanaleve të
ndryshme (si psh. SIENA, iARMS etj).
Burimi i informacionit: Agjencitë policore

RASTET E BASHKËPUNIMIT OPERACIONAL QË REZULTOJNË NGA INFORMACIONI I
INTELIGJENCËS
Numri i rasteve të
drejtuara nga
informacioni i
inteligjencës në
operacione të
përbashkëta

Në nivel vendor

0

Në Ballkanin Perëndimor

0

Me Frontex

0

Me Europolin

0

Me vendet anëtare të BE-së

0

Me INTERPOLIN

0

KOMENTE
Gjatë kësaj periudhe nuk ka patur operacione (hetime) me agjensite policore të përmendura më sipër. Ka pasur shkëmbime informacioni me
vendet anëtare të BE-së dhe Europol. Interpol, Frontex, kryesisht për verifikime të shtetasve shqiptarë të implikuar në veprimtari kriminale
jashtë territorit të vendit tonë. Nuk kemi të dhëna për numrin e rasteve ku janë shkëmbyer informacionet.

KPI10

KPI10
Numri i incidenteve me armë zjarri dhe viktimave të prekura nga keqpërdorimi i armëve të zjarrit, i ndarë sipas gjinisë dhe moshës, në
secilin prej juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor
NDARJA
1.
2.
3.
4.

Numri i incidenteve të kryera me armë zjarri të ligjshme dhe të jashtëligjshme
Numri i personave të vrarë me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës
Numri i personave të plagosur me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës
Numri i personave që kanë kryer vetëvrasje me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës

UDHËZIME:
Ju lutemi vendosni numrin e incidenteve si vrasje, plagosje dhe vetëvrasje, të kryera vetëm me armë zjarri.
Burimi i informacionit: Policia/Ministria e Brendshme

INCIDENTEVE ME ARMË ZJARRI

Të gjitha incidentet të kryera me
armë zjarri

Armë të ligjshme

Armë të jashtëligjshme

Nuk dihet

18

47

0

VIKTIMAVE TË PREKURA NGA KEQPËRDORIMI I ARMËVE TË ZJARRIT
Nu
mri i
pers
ona
ve
të
vrar
ë
me
arm
ë
zjarr
i
Burr
a

Nu
mri i
pers
ona
ve
të
vrar
ë
me
arm
ë
zjarr
i
Fem
rat

Nu
mri i
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ve
të
vrar
ë
me
arm
ë
zjarr
i
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Nu
mri i
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me
arm
ë
zjarr
i
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a

Nu
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arm
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i
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Nu
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arm
ë
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i
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Nu
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pers
ona
ve
të
cilët
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ë
krye
r
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me
arm
ë
zjarr
i
Burr
a

Nu
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me
arm
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i
Fem
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Nu
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ë
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r
vetë
vras
je
me
arm
ë
zjarr
i
Nuk
e di

Moshë 0-18

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Moshë 19-35

10

0

0

13

1

0

2

0

0

Moshë 36-60

7

1

0

6

0

0

3

0

0

Moshë 61+

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Nuk e di

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

18

1

0

24

1

0

5

0

0

KOMENTE
Te rubrika të gjitha incidentet të kryera me armë zjarri përfshihen ngjarjet kriminale të evidentuara për veprat penale të : vrasjes, tentative
vrasje me armë zjarri, plagosje me armë zjarri, vjedhje me përdorimin e armës së zjarrit, kanosje me armë zjarri etj, ku në vendngjarje janë
gjetur gëzhoja ose predha të armëve të zjarrit.

KPI11

KPI11
Numri i AME-ve të dorëzuara vullnetarisht, si edhe i armëve të zjarrit të legalizuara ose të çaktivizuara
NDARJA
1.
2.
3.
4.

Numri i armëve të zjarrit të dorëzuara vullnetarisht
Numri i municioneve të dorëzuara vullnetarisht
Numri i armëve të zjarrit të legalizuara
Numri i armëve të zjarrit të çaktivizuara

PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Armë zjarri - termi "armë zjarri" përdoret për të përfshirë armët e zjarrit për përdorim civil.
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Armë zjarri e çaktivizuar - armë së cilës i është hequr aftësia për të nxjerrë ose lëshuar një qitje, plumb, raketë ose lloje të tjera
predhash nëpërmjet veprimit të lëndës djegëse shtytëse, që nuk mund të rikthehen lehtësisht në gjendjen e mëparshme dhe që
janë certifikuar dhe markuar si të çaktivizuara nga një autoritet kompetent shtetëror.
Burimi i informacionit: Agjencitë policore

ARMËT E ZJARRIT DHE MUNICIONEVE
Numri i

Armëve të zjarrit të dorëzuara vullnetarisht

3

Municioneve të dorëzuara vullnetarisht
(copë)

0

Armëve të zjarrit të legalizuara

0

Armëve të zjarrit të çaktivizuara

0

KOMENTE

KPI12

KPI12
Numri i AVL/armëve te zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (të konfiskuar ose tepricë) që shkatërrohet sistematikisht
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sasia e armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse të raportuara si të konfiskuara
Sasia e armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse të raportuara si të konfiskuara dhe të shkatërruara
Sasia e armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse të konfiskuara dhe të asgjësuara në mënyra të tjera
Sasia e armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse
Sasia e armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse të shkatërruara
Sasia e tepricës së armëve të zjarrit/municioneve/lëndëve plasëse të asgjësuara në mënyra të tjera

SHPJEGIME:
Armët e zjarrit përfshijnë pjesë dhe komponentë kryesorë
Sasia e municioneve mund të jepet në numër copësh ose tonë, sipas rastit
Në rast se përdoren metoda të tjera asgjësimi, përveç shkatërrimit, ju lutemi përmendini dhe shpjegojini në kutinë e komenteve
PËRKUFIZIMET:
Për qëllimet e këtij raporti përdoren përkufizimet e mëposhtme:
Municion - termi "municion" përdoret për fishekët (fishekë të plotë) të armëve të vogla dhe të lehta, plumbat që përdoren në një
armë zjarri. NUK PËRFSHIHEN: predhat shpërthyese, granatat dhe raketat për armë të lehta, dhe kontejnerët portativë me
raketa ose predha për sistemet kundërajrore dhe kundërtank.
Konfiskim - akti i heqjes së pronësisë mbi një armë zjarri, në mënyrë të përhershme, mbi bazën e një vendimi gjyqësor
Shkatërrim - kthimi në mënyrë të përhershme i armëve të vogla dhe të lehta, pjesëve të tyre, komponentëve dhe municioneve,
në jofunksionale (Burimi: MOSAIC 01.20:2018(E)V1.5).
Asgjësuar në mënyra të tjera - transferimi i pronësisë se AVL dhe municioneve te një institucion tjetër, përfshirë: te laboratori i
kriminalistikës si pjesë e mbledhjes së provave; ne muze, veçanërisht për llojet e armëve që janë të rralla ose që kanë
domethënie historike; te akademia e policisë për qëllime trajnimi (municionet për AVL) në raste shumë specifike
Stoqe - Armët e vogla dhe të lehta funksionale si dhe municionet e tyre në stokun e një shteti, të cilat nuk nevojiten më nga
shërbimet e armatosura të atij shteti, për të garantuar sigurinë e brendshme dhe të jashtme (Burimi: MOSAIC
01.20:2018(E)V1.5)
Burimi i informacionit: Ministria e Brendshme/Policia, Ministria e Mbrojtjes dhe baza e të dhënave e gjykatave.

SASIA E AVL/ARMËVE TE ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE
Konfiskuar

Konfiskuar
dhe
shkatërruar

Konfiskuar
dhe
asgjësuar në
mënyra të
tjera

Stoqe në
fillim të
periudhës së
raportimit

Stoqet e
shkatërruara

Stoqet e
asgjësuara
në mënyra të
tjera

Sasia e: Armëve të zjarrit/AVLve

177

0

0

9657

0

0

Sasia e: Municioneve (copë)

16844

0

0

6800

0

0

Sasia e: Municioneve (tonë)

1.32

0

0

11.24

2.4

0

Sasia e: Lëndëve plasëse
(gramë)

7800

0

0

33.9 ton

33.9 ton

0

Sasia e: Lëndëve plasëse (copë)

25

0

0

0

0

0

KOMENTE

Nga Ministria e Mbrojtjes gjatë periudhës së raportimit është asgjësuar një sasi municioni e cila është grumbulluar nga kompania EOD në
hotspote të ndryshme. Municionet e paraqitura në rubrikat "Stoqe në fillim të periudhës së realizimit" dhe "Stoqe të shkatërruara", janë
municione të grumbulluara nga Kompania EOD, gjatë operacioneve të pastrimit të hotspoteve të ndryshme. Lënda plasëse e asgjësuar është
sasi që ka dalë vite më parë nga demontimet në rrugë industriale në uzinat ushtarake të demontimit. Asgjësimi i i municioneve të
grumbulluar në hotspote është bërë në poligone të miratuara në përputhje të plotë me standardet e sigurisë dhe rregullave të përcaktuara në
Manualin e Shërbimit të Asgjësimit të Municioneve dhe Eksplozivave ML-400-5-2.

KPI13

KPI13
Numri i depove për magazinimin e AVL/armëve te zjarrit dhe municioneve të tyre që përmbushin standardet ndërkombëtare për
sigurinë
NDARJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numri i depove ushtarake për magazinimin e AVL-ve dhe municioneve
Numri i depove të agjencive ligjzbatuese për magazinimin e AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve
Numri i depove civile të armëve të zjarrit dhe municioneve
Numri i depove ushtarake që përmbushin standardet ndërkombëtare për sigurinë
Numri i depove të agjencive ligjzbatuese që përmbushin standardet ndërkombëtare për sigurinë
Numri i depove civile për magazinimin e armëve te zjarrit dhe municioneve që përmbushin standardet ndërkombëtare për
sigurinë

SHPJEGIME:
Standardet ndërkombëtare janë si më poshtë: Udhëzimet Ndërkombëtare Teknike për Municionet (IATG) dhe AAPT1/AAPT2 të
NATO-s.
Në mënyrë që një depo ushtarake të përmbushë standardet ndërkombëtare të sigurisë, ajo duhet të jetë në perputhje me
AAPT1/AAPT2 të NATO-s nëse vendi është anëtar i NATO-s, ose në të kundërt me IATG-të.
Në mënyrë që një depo e agjencive ligjzbatuese të përmbushë standardet ndërkombëtare të sigurisë, ajo duhet të jetë në
perputhje me IATG-të.
Depot civile u referohen të gjitha subjekteve juridike të licencuara për të magazinuar armë, duke përfshirë: prodhuesit e armëve
dhe municioneve, importuesit, pikat e shitjes, shoqëritë private të sigurisë, shoqatat e gjuetisë, poligonet e qitjes.
Depot e agjencive ligjzbatuese duhet të përfshijnë gjithashtu edhe numrin e dhomave të ruajtjes se provave të policisë.
Burimi i informacionit: Ministria e Brendshme/Policia, Ministria e Mbrojtjes

NUMRI I DEPOVE PËR MAGAZINIMIN E AVL-VE DHE TË MUNICIONEVE
Shkruajeni
përgjigjen tuaj

Depot ushtarake

26(3 grup depo
dhe 23 depo)

Depot e agjencive ligjzbatuese

29

Dhomat e ruajtjes se provave te Policise

13

Magazinat civile

90

NUMRI I DEPOVE PËR MAGAZINIMIN E AVL-VE DHE TË MUNICIONEVE QË
PËRMBUSHIN STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR SIGURINË
IATG

AAPT1/AAPT2 - NATO

Depot ushtarake

0

1 grup depo dhe 6 depo

Depot e agjencive ligjzbatuese

4

0

Dhomat e ruajtjes se provave te Policise

0

0

Magazinat civile

0

0

KOMENTE
Depot e agjencive ligjzbatuese janë në total 29 si më poshtë të detajuara: Depot Depo Qendore AME 1; Depo evidence + armatim 12 (në 12
drejtoritë vendore të Policisë); Depo te tjera të njësive policore 16; Magazinat civile: Të dhënat kanë ndryshuar nga raportimet e mëparshme
për shkak se në këto raportime janë përfshirë edhe aplikimet për dyqane/depo armësh/lëndë plasëse për përdorim civil. 56 Depo lëndë
plasëse për përdorim civil 34 Dyqane importi/tregtimi armësh Për depot e agjencive ligjzbatuese që plotësojnë standardet ndërkombëtare
nuk është kryer një vlerësim i plotë, kemi dhënë vetëm numrin e rikonstruktuar në 2018, që dihet që plotësojnë standardet. Për magazinat
civile nuk kemi një vlerësim të plotë, megjithëse kontrollet kryhen rregullisht dhe rezultojnë në përputhje me kriteret ligjore. Depot ushtarake:
Numri i depove ushtarake 3 grup depo dhe 23 depo. Depot ushtarake të cilat përmbushin standartet: 1 grup depo dhe 6 depo (për grup
depot meqë treguesi shpreh vetëm numër deposh nuk janë llogaritur grup depot në shumën totale por informacioni i plotë është shprehur
në koment). Depot në përdorim ku ruhet e administrohet armatim-municion në të gjitha strukturat e FA, janë të ruajtura dhe të sigurta sipas
qëllimit të përdorimit përkatës. Është planifikuar për tu investuar (me donator) në 2 depo ku ruhet e administrohet municion, me status
aktual. Depot në perdorim ku ruhet e administrohet armatim-municion në të gjitha strukturat e FA, janë të ruajtura dhe të sigurta sipas
qëllimit të përdorimit përkatës.Gjatë kësaj periudhe kohore është planifikuar dhe po realizohet rikonstruksion i përgjithshëm në 3 depo
nëtokësore ku ruhet e administrohet municion, punime të cilat po realizohen në saj të bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare me donator
Komandën Amerikane në Evropë (EUCOM). Në vijimësi depot ku ruhet e administrohet armatim -municion janë në vëmendjen kryesore në
pikëpamje të përmirësimit të kushteve të ruajtjes dhe sigurisë fizike sipas standardeve të kërkuara, përmirësime këto me mbështetje
financiare nga buxheti i shtetit, MM, si dhe bashkëpunimi e mbështetje financiare nga donatorë të ndryshëm. Bashkëpunimi më mbështetje
financiare me UNDP/SEESAC: Rritja e masave të sigurisë fizike në 1 grup depo municioni mbi zbatimin e projektit për realizimin e rrethimit të
sigurisë, përmirësimin e ndriçimit të jashtëm dhe instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamera, ku aktualisht: Përfundoi me sukses projekti
për: - Rrethimin në të gjithë perimetrin e jashtëm të grup depove Mirakë, - Sistemi i vëzhgimit me kamera. - Sistemi i ndriçimit për këtë grup
depo. Përfundoi Projekti për mbështetjen dhe kompletimin me një sasi prej 70 (shtatëdhjetë) armaturave metalike për ruajtjen dhe sigurinë
e armëve të vogla dhe të lehta (AVL), në administrimin dhe përdorim të strukturave të komandës së Forcave Tokësore (KFT). Pas
përfundimit me sukses të projektit për dorëzimin e 70 armaturave metalike për KFT është kërkuar të vijojë projekti për kompletimin me
kasaforta metalike të njësive dhe reparteve në të gjitha strukturave të Forcave të Armatosura, për ruajtjen dhe sigurinë e armatimit të vogla
dhe të lehta në përdorim.
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NDARJA
1. Përqindja e qytetarëve që ndihen të kërcënuar nga zotërimi i jashtëligjshëm dhe keqpërdorimi i armëve në lagjen e tyre

Burimi i informacionit: Treguesi do të monitorohet përmes barometrit vjetor të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Autoriteteve NUK u
kërkohet që të japin të dhëna për këtë KPI.
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