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KËSHILLI I MINISTRAVE 

 

 

VENDIMI Nr. 293 

i datës 23.4.2014 

 

 

Për miratimin e Rregullores  

“Për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil” 

 

Publikuar në datën: 6.5.2014 në Fletoren Zyrtare Nr. 104-109 Nr. rendor 324 

 

Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 2 germa a të ligjit nr.130 të datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e 

armëve dhe të municioneve për përdorim civil” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Moldavisë, 2012, 

nr.222-227, neni 721), Këshilli i Ministrave VENDOSI: 

1. Të miratohet sa më poshtë: 

Rregullorja për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil, në përputhje me Shtojcën 

nr. 1; 

Lista e Vendimeve të Këshillit të Ministrave të cilat do të shfuqizohen në përputhje me Shtojcën 

nr. 2. 

2. Autoritetet qendrore të specializuara të administratës publike do t’i harmonizojnë aktet e tyre 

normative në përputhje me dispozitat e këtij vendimi.  

 

KRYEMINISTRI Iurie LEANCĂ 

 

Nënshkruar gjithashtu nga: 

Zëvendëskryeministri, 

Ministri i Zhvillimit të Ekonomisë Valeriu Lazăr 

Ministri i Punëve të Brendshme Dorin Recean 

Ministri i Financave Anatol Arapu 

Ministri i Shëndetësisë Andrei Usatîi 

Nr. 293. Kishinëu, 23 prill 2014. 
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Shtojca nr. 2 

e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.293 

i datës 23 prill 2014 

 

LISTA 

e vendimeve të Këshillit të Ministrave të cilat shfuqizohen 

 

1. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 44 i datës 18 janar 1995 “Për masat e zbatimit të ligjit nr. 

110-XIII të datës 18 maj 1994” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Moldavisë, 1995, nr.14, nr. rendor 

70), së bashku me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme të ligjit. 

2. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1173 i datës 19 dhjetor 1997 “Për përfshirjen e disa 

modeleve të armëve në kategorinë e armëve vetjake” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Moldavisë, 

1998, nr.9, nr. rendor 68), së bashku me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme të ligjit. 

3. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 126 i datës 15 shkurt 2000 “Për miratimin e listës me 

kategoritë e armëve dhe të municioneve përkatëse që mund t’u shiten personave fizikë dhe juridikë” 

(Fletorja Zyrtare e Republikës së Moldavisë, 2000, nr.19-20, nr. rendor 208), së bashku me ndryshimet 

dhe plotësimet e mëvonshme të ligjit. 

 

 

  



Shtojca nr.1 

e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.293 

i datës 23 prill 2014 

 

RREGULLORJA  

“Për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil” 

 

Kapitulli I. Dispozita të përgjithshme 

 

1. Rregullorja për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil (në vijim referuar 

si – “Rregullorja”) ka për qëllim të realizojë zbatimin e njëtrajtshëm të dispozitave të ligjit nr.130 të 

datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil” (në vijim 

referuar si – “Ligji”). 

2. Ministria e Punëve të Brendshme është autoriteti që ushtron kompetencat e parashikuara në 

nenin 3 paragrafi 3 të ligjit. 

3. Autoriteti i parashikuar në pikën 2, nëpërmjet Inspektoratit të Përgjithshëm të 

Policisë dhe nëpërmjet strukturave të specializuara të këtij të fundit në nivel qendror dhe 

lokal, autorizon, sipas kushteve të parashikuara nga ligji, personat fizikë dhe juridikë të 

cilët kërkojnë të blejnë, të posedojnë dhe, sipas rastit, të mbajnë dhe të përdorin armët 

vdekjeprurëse, si dhe municionet përkatëse të tyre ose të kryejnë veprimtari me to dhe 

lëshon autorizime për armët ose, sipas rastit, lëshon autorizime për posedim, verifikon dhe 

miraton qarkullimin e armëve, funksionimin e poligoneve të qitjeve, jep autorizimin për 

koleksionistët e armëve.  

4. Autoriteti i parashikuar në pikën 2 lëshon autorizimin për armë ose, sipas rastit, lëshon 

vërtetimin për posedim për personat fizikë dhe juridikë të cilët përmbushin kushtet e parashikuara nga 

ligji dhe të cilët kërkojnë të mbajnë dhe të përdorin armët vdekjeprurëse dhe municionet përkatëse të 

tyre ose të kryejnë veprimtari me to. 

5. Regjistri i personave fizikë dhe juridikë të autorizuar në përputhje me pikën 3 dhe 4, 

regjistri i armëve dhe i municioneve të mbajtura prej tyre, si dhe regjistri i veprimtarive të kryera me 

armët dhe me municionet mbahen nga Inspektorati i Përgjithshëm i Policisë nëpërmjet strukturës së tij 

të specializuar në nivel qendror, që administron regjistrin shtetëror të armëve. 

6. Për qëllime të kësaj Rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

1) perimetri i poligonit të qitjes nënkupton të gjitha ambientet e poligonit të qitjes, 

përkatësisht, zonën e ruajtjes, zonën e përgatitjes dhe zonën aktive (vijën e zjarrit);  

2) zona e ruajtjes nënkupton zonën në të cilin armët dhe municionet ruhen të mbyllura në 

vende të veçanta (kasaforta, këllëfë, kuti), të zbrazura, të vendosura në siguresë dhe ruhen veçmas 

municioneve të cilat, ruhen të mbyllura në ambalazhe të veçanta (kuti metalike, kuti plastike ose kuti 

prej druri);  

3) zona e përgatitjes nënkupton zonën në të cilin armët mund të nxirren nga vendet e 

veçanta ku ruhen, nën mbikëqyrjen e detyrueshme të personelit që shërben në poligonin e 

qitjes. Armët zbrazen, me siguresë të aktivizuar dhe mbahen veçmas municioneve të cilat 

edhe këto mbahen në ambalazhe të veçanta, ndërkohë që marrja e tyre bëhet në përputhje me 

rregullat specifike të organizimit të poligonit të qitjes; 

4) zona aktive (linja e zjarrit) nënkupton zonën në të cilën, nën mbikëqyrjen e detyrueshme 

të personelit që shërben në poligonin e qitjes, armët mund të mbushen me municion, mund të kryhet 

shënjestrimi mbi objektivat e përcaktuar dhe mund të shtihet me armë zjarri në bazë të urdhrit të 

instruktorit të poligonit, moment pas të cilit bëhet verifikimi i shënjestrimeve të sakta për secilin qitës; 

5) zona e sigurisë nënkupton territorin rreth e përqark zonës aktive të poligonit të qitjes, të 



shtrirë në gjerësi dhe gjatësi përgjatë perimetrit, ku është e mundur të bien aksidentalisht plumbat që 

janë pasojë e rikoshetave ose që janë pasojë e hapjes së zjarrit në drejtim të gabuar. Në këtë zonë 

lejohet të kryhen veprimtari të ushtruara nga njerëzit të tilla si, veprimtari bujqësore, kullotje, 

veprimtari pylltarie, por gjatë kryerjes së qitjeve duhet të merren masa që në këtë zonë të mos ketë 

prani të njerëzve ose të kafshëve. Në këtë zonë nuk është e lejuar të ndërtohen objekte të banueshme 

pavarësisht qëllimit të tyre, të përhershme ose të përkohshme, por mund të ndërtohen objekte 

industriale të pabanueshme të tipit të objekteve që kanë të bëjnë me sistemet e ujitjes, etj.;  

6) aksi i poligonit të qitjes nënkupton aksin gjatësor të qitjes, i cili përcakton drejtimin e 

përgjithshëm që duhet të ndjekë hapja e zjarrit. Në poligone të hapura, aksi duhet të jetë i drejtuar nga 

zonat e pabanuara dhe preferohet, që të jetë i orientuar në drejtim të veriut (alternimi i drejtimit “veri-

lindje” ose “veri-perëndim”);  

7) distanca e qitjes nënkupton distancën nga linja e zjarrit deri në shënjestër (muri fundor); 

8) shënjestra kryesore ose muri fundor nënkupton strukturën kryesore të sigurisë për 

poligonet e qitjeve të hapura, si edhe të mbyllura, e cila ndodhet menjëherë pas linjës së shënjestrimit 

dhe perpendikular me aksin e drejtimit të qitjes. Poligonet e qitjes të cilat përdorin kryesisht armë të 

vjaskuara me municione të llojit të saçmave nuk e kanë të nevojshëm këtë mjet mbrojtës. Përdorimi i 

armëve të vjaskuara me predhë të vetme mund të kryhet vetëm në poligonet e qitjes të përshtatura për 

përdorimin e armëve me plumb;  

9) shënjestrat ndërmjetëse nënkuptojnë strukturat dytësore të sigurisë, natyrore ose të 

ndërtuara në poligonet e hapura të qitjeve, në distanca të ndërmjetme të qitjeve. Ato nuk janë të 

detyrueshme, por prania e tyre, si dhe karakteristikat e tyre gjeometrike, mund të bëjnë të mundur 

reduktimin e zonës së sigurisë, sepse ato reduktojnë rikoshetimet e krijuara nga takimi i plumbave me 

tokën. Lartësia minimale e lejuar e shënjestrave ndërmjetëse është 0,7 m; 

10) grumbulluesi i plumbave nënkupton një ndërtesë ose një objekt të veçantë të poligoneve të 

qitjes, të pozicionuar menjëherë pas linjës së zjarrit, që ka për qëllim të kapë goditjet e drejtpërdrejta 

ose rikoshetimet e afërta. Në rastin e poligoneve të hapura të qitjeve, grumbulluesi i plumbave 

ndërtohet prej druri dhe mbushet me rërë ose mbushet me materialet e përftuara nga gërmimet në 

brigjet natyrore, të mbushura me dhe të shkrifët ose me rërë, të cilat janë të nevojshme vetëm atëherë 

kur distanca maksimale ndërmjet shënjestrës dhe grumbulluesit të plumbave nuk mund të jetë më e 

vogël se 3 metra. Në rastin e poligoneve të mbyllura të qitjes, grumbulluesi i plumbave krijohet nga një 

kombinim i disa elementeve të ndërtuara në përputhje me parashikimet specifike;  

11) parapetet ose muret anësore përcaktojnë pjesët anësore të një poligoni të hapur ose të 

mbyllur të qitjes ose të zonave të ndryshme aktive (p.sh. linja e zjarrit) ndërmjet tyre, brenda një zone 

aktive të madhe; 

12) tavani antiplumb nënkupton strukturën e sigurisë të vendosur mbi zonën e sigurisë, në një 

distancë të paracaktuar, që ka për qëllim të eliminojë largimin e plumbave në plan vertikal ose të 

reduktojë fushën vepruese të poligonit me qëllim përqendrimin e vijës së zjarrit në disa zona të 

caktuara. Tavanet antiplumb nuk janë karakteristike për poligonet e hapura të qitjeve.  

13) këndi i hapjes së zjarrit nënkupton këndin në plan vertikal dhe në plan horizontal në të cilin 

shpërndahen të shtënat si pasojë e tolerancave të krijuara gjatë prodhimit të armëve dhe të 

municioneve, si dhe si pasojë e gabimeve të pranueshme të shënjestrimit;  

14) këndi i shënjestrimit nënkupton këndin në plan vertikal ndërmjet sipërfaqes së poligonit të 

qitjes dhe drejtimit të shënjestrimit ku është drejtuar arma nga objektivi dhe është gati për t’u shkrepur;  

15) këndi i zhvendosjes nënkupton këndin sipas të cilit zhvendoset arma në plan vertikal ose 

në plan horizontal në krahasim me drejtimin e shënjestrimit, kur arma është e fokusuar nga objektivi, si 

pasojë e goditjeve që shkaktohen gjatë shkrepjes së armës;  

16) këndi kritik nënkupton këndin i cili përfshin këndin e hapjes së zjarrit, këndin e 

shënjestrimit dhe këndin e zhvendosjes në momentin e shkrepjes së armës, i cili është karakteristik për 

secilin lloj të armatimit, dhe i cili përcakton në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe vendimtare dimensionin 

dhe gjeometrinë e mjeteve mbrojtëse. Vlerat e këndeve kritike janë si vijon: 

për armët e shkurtra të zjarrit: 8 gradë (142 të mijta/mil); 

për armët e gjata të zjarrit me sisteme shënjestrimi mekanike të tipit standard (shënjestër optike 

– shënjestër optike e ngritur): 4 gradë (71 të mijta/mil);  

për armët e gjata të zjarrit të pajisura me mjete optike shënjestrimi me zmadhim deri në 6 herë 

ose për armët e gjata sportive me sisteme shënjestrimi mekanike të tipit për konkurse (shënjestër optike 



cilindrike – dioptrike): 2,25 gradë (40 të mijta/mil); 

për armët e gjata të zjarrit të pajisura me mjete optike shënjestrimi me zmadhim më të madh se 

6 herë: 1,25 gradë (22 të mijta/mil); 

17) kufizuesit e këndeve nënkuptojnë tërësinë e rregullave dhe të procedurave të përdorimit të 

armëve në zonën aktive të një poligoni qitjeje të hapur, si dhe të markimeve të kufijve anësore dhe 

vertikale të sektorit të qitjes, si dhe të pajisjeve portative që kanë për qëllim të kufizojnë këndet 

horizontale, ndonjëherë edhe këndet vertikale, me qëllim për të mos lejuar tejkalimin e këndit kritik në 

poligonet e hapura të qitjes. 

18) gabimet e pranueshme nënkuptojnë gabimet që përfshihen në këndin kritik. Këto gabime 

janë të njohura, të matura dhe ruhen në nivelin e pranueshëm falë zgjidhjeve teknike të përshtatura në 

përllogaritjen e përmasave të strukturave të sigurisë, të cilat kombinohen me nivelin e pranueshëm të 

qitësve si dhe me respektimin e disiplinës në poligonin e qitjes;  

19) gabimet e papranueshme nënkuptojnë shkeljet e qëllimshme me natyrë njerëzore të cilat 

bien ndesh me procedurën e përdorimit të armëve dhe të municioneve në cilindo ambient të perimetrit 

të poligonit të qitjes. Këto gabime përfaqësojnë formën kryesore të tejkalimit të kufijve të sigurisë në 

poligonet e qitjes, kryesisht nëpërmjet kryerjes së qitjeve në drejtime të palejuara, qitjeve me kënde 

jonormale ose qitjeve që shoqërohen me çrregullime thelbësore të sistemeve të shënjestrimit. E vetmja 

mënyrë kontrolli ndaj këtyre shkeljeve konsiston në respektimin e rregullave të sigurisë në poligonin e 

qitjes në mënyrë të ndërgjegjshme, të përgjegjshme dhe të përpiktë.  

 

Kapitulli II. Procedura e dhënies së autorizimit për personat fizikë  

për blerjen, posedimin, mbajtjen dhe përdorimin e armëve 

dhe të municioneve për përdorim civil 

 

7. Me qëllim dhënien e autorizimit për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse 

që i nënshtrohen autorizimit, shtetasi i Republikës së Moldavisë me vendbanim të përhershëm në 

Republikën e Moldavisë, i cili dëshiron të jetë titullar i së drejtës për të poseduar sipas rastit, për të 

mbajtur apo për të përdorur armën, duhet të depozitojë pranë shërbimit kompetent në varësi të 

Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë ose, sipas rastit, për armët me tytë të pavjaskuar, pranë 

shërbimit kompetent në varësi të inspektoratit të policisë në juridiksionin e të cilit ka vendbanimin, një 

dosje e cila përmban dokumentet si vijon, dokumente të cilat duhet të vërtetojnë përmbushjen e 

kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të ligjit:  

1) kërkesën-tip, modeli i së cilës është paraqitur në shtojcën nr.1; 

2) dokumentin e identifikimit të aplikantit, në origjinal dhe një kopje të tij; 

3) raportin mjekësor të lëshuar të shumtën 12 muaj përpara datës së depozitimit të kërkesës, i 

cili vërteton se aplikanti është klinikisht shëndoshë (i shëndetshëm fizikisht dhe mendërisht) për të 

poseduar dhe për të përdorur armët e zjarrit dhe municionet përkatëse; 

4) dëshminë mbi përfundimin e një kursi për aftësimin teorik dhe praktik për përdorimin e 

armës së zjarrit, të organizuar nga një person juridik i autorizuar, e cila dorëzohet në origjinal dhe në 

kopje; 

5) raportin mjekësor të gjendjes psikologjike i cili vërteton se aplikanti është i aftë të 

posedojë, të mbajë dhe të përdorë armët e zjarrit dhe municionet përkatëse të tyre, të lëshuar nga një 

psikolog, jo më vonë se 12 muaj përpara datës së depozitimit të kërkesës;  

6) 1 fotografi me ngjyra me përmasat 10 x 15 cm; 

7) mandatin për pagesën e tarifave për ofrimin e shërbimit të parashikuara në Shtojcën nr. 2 të 

ligjit; 

8) autorizimin për mbajtjen e armës së gjahut, në origjinal dhe në kopje, të lëshuar nga një 

shoqatë gjuetie ligjërisht të themeluar në territorin e Republikës së Moldavisë që ka për objekt armët e 

gjuetisë, sipas rastit; 



9) autorizimin e trajnerit për qitje ose për biathlon (sport i përbërë nga dy veprime: ski dhe 

qitje), ose kartën e anëtarësisë së një federate, shoqate ose të një klubi sportiv qitjeje ose të biathlonit, 

në origjinal dhe në kopje, për armët e qitjes që bëjnë pjesë në kategorinë e armëve të gjata, sipas rastit; 

10) raportin që i referohet kushteve të ruajtjes dhe të sigurisë së mbajtjes së armës dhe të 

municioneve përkatëse në vendbanim, i përpiluar nga përfaqësuesit e organit kompetent të policisë, ose 

sipas rastit, nga përfaqësuesit e shoqatës, të federatës ose të klubit sportiv ku bën pjesë aplikanti; 

11) kopjen e noterizuar të vendimit të formës së prerë, të lëshuar nga organi kompetent ligjor, i 

cili vërteton se aplikanti nuk ndodhet në asnjërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 

germa a, b, e-g, sipas rastit. 

8. Dokumenti i parashikuar në pikën 7 nënpikën 10 mund të paraqitet pas marrjes së vendimit 

për lëshimin e autorizimit për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen 

marrjes së autorizimit nga organi kompetent i cili shqyrton kërkesën e paraqitur nga i interesuari. 

9. Pavarësisht parashikimeve të pikës 7 nënpikave 3-5, personi i cili është i punësuar pranë 

autoriteteve të administratës publike të cilat janë kompetente për mbrojtjen kombëtare, për sigurinë e 

shtetit dhe të rendit publik, dhe është i pajisur me armë zjarri, atëherë ky i fundit mund ta vërtetojë 

përmbushjen e kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germat c-e të ligjit duke paraqitur mjetin 

identifikues të punës ose, sipas rastit, duke paraqitur një vërtetim pune të lëshuar nga punëmarrësi.  

10. Personi i cili ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në nenin 10 paragrafi 1 ose 

paragrafi 2 i ligjit mund të kërkojë zgjatjen e autorizimit për blerjen e armës ose, sipas rastit, mund të 

kërkojë lëshimin e një autorizimi të ri për blerjen e armës, pa qenë e nevojshme që të paraqesë 

dokumente të tjera.  

11. Kërkesa e përpiluar në përputhje me parashikimet e pikave 7-10 do të shqyrtohet nga 

sektori kompetent i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë ose nga organi përgjegjës vendor i policisë, 

brenda një afati prej 30 ditësh nga data e depozitimit të kërkesës.  

12. Brenda afatit 30 ditor nga data e depozitimit të kërkesës, organet përgjegjëse të policisë janë 

të detyruara të kryejnë verifikimin për përmbushjen e kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 

dhe paragrafi 2 i ligjit, mbi bazën e dokumenteve që ndodhen në dosjen e depozituar nga aplikanti, si 

dhe të kryejnë verifikimin e të dhënave dhe të informacioneve që përfshihen në regjistrat e vetë organit 

përgjegjës.  

13. Nëse nga verifikimet specifike të kryera, organet përgjegjëse të policisë vlerësojnë se është 

e nevojshme të depozitohen dokumente ose informacione shtesë me qëllim verifikimin e përmbushjes së 

kushteve të parashikuara nga ligji, organet në fjalë mund t’i kërkojnë personit të interesuar të paraqesë 

dokumentin e parashikuar në pikën 7 nënpikën 11.  

14. Për situatat e parashikuara në pikën 8 dhe 13 të kësaj Rregulloreje, afati 30 ditor, i 

përcaktuar në pikën 11, pezullohet për një periudhë prej 10 ditësh duke filluar nga data në të cilën i 

është kërkuar personit të interesuar të paraqesë dokumentet ose informacionet shtesë ose, sipas rastit, 

nga data kur personit të interesuar i është komunikuar fakti që nuk i përmbush kushtet e parashikuara 

në nenin 7 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 i ligjit. Brenda periudhës 10 ditore aplikanti duhet të paraqesë 

informacionin e kërkuar ose, sipas rastit, duhet të vërtetojë se ai i përmbush kushtet për ruajtjen dhe 

sigurinë e armëve. Nëse personi i interesuar nuk i paraqet informacionet e kërkuara, organi përgjegjës 

i policisë do të refuzojë kërkesën e përmendur. 

15. Për të konstatuar përmbushjen e kushteve për ruajtjen dhe për sigurimin e armëve, 

përfaqësuesit e organit përgjegjës të policisë ose të shoqatës, të federatës ose të klubit sportiv në të cilin 

bën pjesë aplikanti, mund të kryejnë verifikime në vendbanimin e aplikantit vetëm mbi bazën e një 

njoftimi paraprak dhe me pëlqimin e tij. 

16. Nëse dosja e parashikuar në pikën 7, si dhe rezultatet e verifikimeve specifike të tjera të 

kryera nga ana e organeve përgjegjëse të policisë i përmbushin kushtet e parashikuara në ligj, organi 

përgjegjës i policisë lëshon nga një leje për blerjen e secilës armë për të cilën është kërkuar lëshimi i 

autorizimit, modeli i së cilës është paraqitur në Shtojcën nr. 2, ndërsa në rastin e kundërt e njofton me 



shkrim aplikantin mbi arsyet për të cilat kërkesa e këtij të fundit është refuzuar. 

17. Refuzimi i pajustifikuar i aplikantit për të paraqitur dokumente ose për të përcjellë 

informacionet e parashikuara në pikën 13 ose për të lejuar kryerjen e verifikimeve të parashikuara në 

pikën 15 mund të përbëjë arsye për refuzimin e kërkesës për lëshimin e autorizimit, nëse kësisoj është e 

pamundur të konstatohet përmbushja e kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 i 

ligjit ose, sipas rastit, nëse kësisoj është e pamundur të konstatohet përmbushja e kushteve për ruajtjen 

dhe sigurimin e armëve. 

18. Vendimi i organit përgjegjës, i parashikuar në pikën 17, mund të kundërshtohet nga 

aplikanti në përputhje me kushtet e parashikuara nga ligji “Për ushtrimin e ankimit administrativ” 

nr.793-XIV i datës 10 shkurt 2000. 

 

Kapitulli III. Procedura e dhënies së dëshmisë për përfundimin  

e kurseve të aftësimit teorik dhe praktik në fushën 

e armëve dhe të municioneve 

 

19. Personat të cilët do të aplikojnë për autorizimin për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen dhënies së autorizimit duhet të ndjekin paraprakisht një kurs për 

aftësimin teorik dhe praktik ashtu siç parashikohet në nenin 7 paragrafi 1 germa b të ligjit dhe të japin 

gjithashtu provimin për përfundimin e kursit, sipas kushteve të parashikuara në këtë Rregullore.  

20. Kursi i parashikuar në pikën 19 mund të ndiqet vetëm nga personat të cilët kanë mbushur 

moshën 21 vjeç. 

21. Vërtetimi për përmbushjen e kushtit të parashikuar në pikën 20 do të bëhet në momentin e 

paraqitjes së dokumentit të identitetit. 

22. Për t’u pranuar në kursin e parashikuar në pikën 19, aplikanti duhet të paraqesë dokumentet 

e përcaktuara në pikën 7 nënpikat 2 dhe 3. 

23. Në përfundim të kursit, kursantët do të japin provimin për marrjen e dëshmisë, provim i 

cili konsiston në përfundimin me sukses të dy testimeve, përkatësisht:  

1) testimi teorik, gjatë të cilit verifikohet përftimi i njohurive në fushat e mëposhtme: 

legjislacioni për regjimin e armëve dhe të municioneve për përdorim civil, si dhe legjislacioni për 

përdorimin e armës për vetëmbrojtje dhe në rast nevoje; dhënia e ndihmës së parë; pjesët përbërëse dhe 

mënyra e funksionimit dhe e përdorimit të armëve dhe të municioneve për përdorim civil; 

2) testimi praktik, gjatë të cilit verifikohen aftësitë themelore për përdorimin e armatimeve, 

përkatësisht, përgatitja e armës për shkrepje, respektimi i pozicioneve të shkrepjes, reagimi personal 

gjatë hapjes së zjarrit dhe mënyra e sigurimit të armës.  

24. Rezultati i provimit mbahet në një procesverbal të nënshkruar nga anëtarët e komisionit të 

shqyrtimit, në të cilin shënohen pikët e marra në të dyja testimet, si dhe mesatarja aritmetike e tyre, duke 

u vendosur një notë e vetme nga 1 deri në 10, si dhe bëhet shënimi “kalon”, nëse nota e marrë siç u 

shpjegua më lart është të paktën 7, ose bëhet shënimi “ngel”, nëse nota e marrë është më e vogël se 7, 

dhe rezultati i komunikohet në të njëjtën ditë pjesëmarrësit në këtë provim. 

25. Nëse kandidati nuk është paraqitur në provim në datën e përcaktuar, ky fakt do të shënohet 

në procesverbalin e parashikuar në pikën 24. 

26. Kandidati i cili nuk e ka kaluar provimin mund ta ankimojë rezultatin brenda 5 ditësh nga 

data e dhënies së provimit. Ankimimi do të shqyrtohet nga një komision i ri, pjesë e të cilit nuk mund të 

jenë personat që kanë përcaktuar notën fillestare, ndërsa rezultati i ri do të shënohet në një procesverbal i 

cili përpilohet në të njëjtat kushte si i pari. 

27. Mënyra e përcaktimit të pikëve e parashikuar në pikën 24, si dhe procedura e krijimit të 

komisionit të shqyrtimit dhe të komisionit që shqyrton ankimimet rregullohet nëpërmjet rregullores së 



brendshme të organizuesit të provimit, ku organizuesi koordinon aktivitetin e tij me Inspektoratin e 

Përgjithshëm të Policisë. 

28. Personit i cili e ka kaluar provimin sipas parashikimeve të pikës 23, i lëshohet dëshmia për 

aftësimin teorik dhe praktik për përdorimin e armës së zjarrit e nënshkruar nga drejtuesi i kursit dhe e 

vulosur me vulën e organizuesit, nga personi juridik i cili organizon trajnimin, ku modeli i kësaj dëshmie 

paraqitet në Shtojcën nr.3. 

29. Personi i cili nuk e ka kaluar ose nuk është paraqitur në provimin për marrjen e dëshmisë 

ka të drejtën të marrë pjesë në një tjetër provim sipas kushteve të përcaktuara në pikën 23, të shumtën 

brenda 12 muajve, në përputhje me planin e përcaktuar nga organizuesi, pa qenë e nevojshme që ta 

ripërsërisë kursin e përgatitjes. 

30. Personi i cili sërish nuk është paraqitur në ripërsëritjen e provimit ose nuk e ka kaluar atë 

mund të kryejë një tjetër provim vetëm pasi të ketë ndjekur një kurs të ri të aftësimit të përgatitjes sipas 

parashikimeve të pikës 19. 

 

Kapitulli IV. Blerja dhe tjetërsimi i armëve dhe i municioneve. 

Kryerja e veprimeve mbi autorizimin e armës dhe lëshimi i tij 

 

31. Titullari i autorizimit për blerjen e armës mund të blejë nga cilido person i licencuar në 

fushën e tregtimit të armëve dhe të municioneve për përdorim civil një armë ose, sipas rastit një tytë nga 

ato për të cilat është i vlefshëm autorizimi i tij, brenda afatit të vlefshmërisë së dokumentit të përmendur.  

32. Në rastin e parashikuar në pikën 31, personi i licencuar është i detyruar të shënojë në 

autorizimin e blerjes të gjitha të dhënat e parashikuara në faqen e pasme të autorizimit. 

33. Personi i cili ka blerë, në përputhje me ligjin, një armë vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse 

që i nënshtrohet autorizimit, ose një tytë për një armë të tillë është i detyruar të paraqitet, brenda 10 

ditësh nga data e blerjes, pranë autoritetit që ka lëshuar autorizimin për blerjen e armës me qëllim që t’i 

lëshohet autorizimi për mbajtjen e armës. 

34. Në rastin e parashikuar në pikën 33, organet përgjegjëse kompetente verifikojnë, brenda 10 

ditësh, sa më poshtë vijon: 

1) origjinalitetin e dokumenteve të paraqitura nga titullari i armës; 

2) nëse arma ose tyta e blerë i përkasin kategorisë dhe tipit për të cilat është lëshuar 

autorizimi për blerjen e armës; 

3) përputhshmërinë ndërmjet numrit të serisë dhe numrit të shënuar në armë ose në tytë me ato 

të shënuara në dokumentet shoqëruese; 

4) ekzistencën e armës përkatëse në regjistrin shtetëror të armëve;  

5) nëse autorizimi është plotësuar në faqen e pasme ashtu siç duhet. 

35. Nëse pas verifikimeve të parashikuara në pikën 34 nuk janë vënë re parregullsi ose shkelje, 

organi përgjegjës i policisë lëshon autorizimin për armë të kategorisë A, modeli i të cilit paraqitet në 

Shtojcën nr. 4, në rastin kur personi është i autorizuar ta mbajë armën e blerë, ose autorizimin për 

mbajtjen e armës të kategorisë B, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 5, nëse personi është i 

autorizuar ta mbajë dhe ta përdorë armën, duke bërë shënimet përkatëse për armën në autorizim, si dhe 

duke shënuar në të kalibrin e municionit që mund të mbahet nga aplikanti.  

36. Tyta rezervë mbahet shënim në autorizimin për armë. 

37. Nëse janë vënë re parregullsi ose shkelje, organi përgjegjës i policisë kryen veprimet e 

nevojshme për të qartësuar papërputhshmëritë e konstatuara ose, sipas rastit, refuzon lëshimin e 

autorizimit për armë dhe merr vendim për ruajtjen e armës në ambientet e organit të policisë, në varësi 

të rrethanave që e justifikojnë këtë refuzim. 



38. Në rastin e tjetërsimit të armës nëpërmjet dhurimit, dhuruesi dorëzon kontratën e dhurimit 

në 3 kopje, armën përkatëse, si dhe autorizimin për armë pranë një personi të licencuar për tregtimin e 

armëve në kategorinë e të cilave bën pjesë dhe arma në fjalë ose, sipas rastit e dorëzon atë pranë 

shërbimit kompetent të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë ose pranë organit të policisë ku ka 

vendbanimin përfituesi. 

39. Autoriteti i parashikuar në pikën 38 vërteton kontratat e dhurimit dhe i dërgon një kopje 

dhuruesit, ndërsa kopjen e dytë, së bashku me shtojcën e mandatit për marrjen në dorëzim të armës ja 

dorëzon përfituesit.  

40. Me qëllim për të marrë autorizimin për armë për armën e parashikuar në pikën 38, përfituesi 

duhet të ndjekë procedurën e marrjes së autorizimit të parashikuar në pikat 7-18 dhe në pikat 35-37. 

41. Nëse përfituesi nuk e paraqet autorizimin për armë brenda 6 muajve me qëllim lëshimin e 

autorizimit në emër të tij, atëherë autoriteti i parashikuar në pikën 38 do ta dërgojë armën pranë 

organit përgjegjës lokal të policisë. 

 

Kapitulli V. Kushtet për ruajtjen, transportimin dhe sigurimin  

e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit, si dhe  

të municioneve përkatëse 

 

42. Titullari i së drejtës për të poseduar armë është i detyruar të ruajë armët vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse dhe municionet të cilat i nënshtrohen autorizimit të mbajtjes së tyre në banesë, në 

dollapë metalike të sistemuara në mënyrë të veçantë, të cilat sigurohen me sistem mbylljeje me çelës 

ose me kod në mënyrë të tillë që, të mos jetë e mundur prekja e tyre nga personat e paautorizuar. 

43. Titullari i së drejtës për të poseduar ose për të mbajtur dhe për të përdorur armët 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen autorizimit mund të depozitojë për ruajtje për 

një kohë të shkurtër, armët, si dhe municionet që posedon, tek një person i licencuar për prodhimin, 

riparimin ose tregtimin e armëve ose tek organet e policisë.  

44. Titullari i së drejtës për të poseduar armët mund t’i transferojë armët që janë shënuar në 

autorizimin e armës vetëm gjatë dorëzimit të tyre tek një person i licencuar për 

prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve ose gjatë ndryshimit të vendit ku janë ruajtur këto armë dhe 

municione, në përputhje me parashikimet e pikave 45-47. 

45. Për të autorizuar kryerjen e një transferimi armësh, titullari i së drejtës për t’i poseduar këto 

të fundit do të dorëzojë pranë organit të policisë, në juridiksionin territorial të të cilit ruhen armët, një 

kërkesë në të cilën shënon të dhënat e identifikimit të personit të interesuar, arsyen e transferimit, vendin 

ku do të transferohen armët, datën dhe kohëzgjatjen e transferimit, itinerarin e zhvendosjes, mjetin e 

transportit, armët dhe municionet të cilat janë objekt i transferimit, të shoqëruara këto, sipas rastit, nga 

dokumentet vijuese:  

1) kur kërkohet autorizimi për transferimin e një numri më të madh se 12 armë, provën për 

sigurimin e kushteve të transportit nëpërmjet një personi të autorizuar në këtë drejtim, nëse do të 

transferohet e gjithë sasia e armëve në të njëjtën kohë; 

2) provën për sigurimin e kushteve për ruajtjen dhe për sigurimin e armëve, në rastin e 

transferimit të armëve në një vend të ri. 

46. Kërkesa e parashikuar në pikën 45 merr zgjidhje duke u lëshuar autorizimi për transportin 

e armëve, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 6, brenda të shumtën një dite pune, kohë gjatë së 

cilës, në rastin e parashikuar nga pika 45 nënpika 1, organi përgjegjës i policisë verifikon nëse personi i 

licencuar për tregtim i cili do të kryejë transferimin është apo jo i autorizuar për të kryer veprimtari 

transporti, ndërsa në rastin në të cilin aplikanti deklaron se armët do t’i dorëzohen një personi të 

licencuar për transferim, verifikohet nëse ky person ekziston dhe nëse ai është i autorizuar apo jo 

(posedon apo jo licencë për këtë veprimtari).  



47. Nëse pas verifikimeve të përshtatshme të kryera, organi përgjegjës i policisë konstaton se 

autorizimi i kërkuar në kushtet e parashikuara nga pika 46 nuk justifikohet, atëherë ky organ refuzon 

kërkesën dhe e njofton aplikantin për arsyet e vendimmarrjes së tij. 

48. Titullari i së drejtës për të poseduar armë zjarri të gjata me tytë të vjaskuar ose 

koleksionisti i armëve mund të autorizohet, mbi bazën e kërkesës së tij, të përdorë në një poligon qitjeje 

të licencuar për këto kategori armësh një armë nga ato që ai posedon, përkatësisht armën e koleksionit 

të parashikuar në nenin 15 paragrafi 3 i ligjit, nëse kontrolli periodik i gjendjes teknike të armës është 

kryer në 5 vitet e fundit. 

49. Në kërkesën e parashikuar në pikën 48 shënohen të gjitha të dhënat identifikuese të 

aplikantit, poligoni i qitjes ku do të përdoret arma, data dhe periudha në të cilën do të transportohet 

dhe do të përdoret arma, itinerari i zhvendosjes dhe sipas rastit, mjeti transportues që do të përdoret. 

50. Kërkesa e parashikuar në pikën 48 shqyrtohet brenda një dite pune, duke u lëshuar një 

autorizim i përkohshëm për transportin dhe përdorimin e armës, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën 

nr. 7, kohë gjatë së cilës organi përgjegjës i policisë verifikon nëse poligoni i qitjes ku do të përdoret 

arma është apo jo i autorizuar në përputhje me parashikimet ligjore. 

51. Autorizimi i përkohshëm i transportit dhe i përdorimit të armës jepet për një periudhë 

vlefshmërie prej 10 ditësh, periudhë e cila mund të zgjatet vetëm një herë, mbi bazën e një kërkese, për 

të njëjtën periudhë kohore. 

52. Personat e autorizuar në përputhje me parashikimet në pikën 45 janë të detyruar të 

transportojnë armët deri në destinacion brenda ambalazheve të tyre specifike dhe në gjendje të zbrazur. 

53. Në rastin kur transporti i armëve dhe i municioneve kryhet me automjet, poseduesi është i 

detyruar të sigurojë një hapësirë të sistemuar veçanërisht në brendësi të mjetit, në mënyrë të tillë që 

personat e huaj të mos kenë akses ndaj armëve, ndërsa në rastin e automjeteve të pajisura me 

portbagazh, armët do të mbahen vetëm në këtë pjesë të mjetit.  

 

Kapitulli VI. 

Procedura e dhënies së autorizimit për koleksionim armësh 

 

54. Personat fizikë të cilët dëshirojnë të posedojnë armë me qëllim koleksionimi mund të 

depozitojnë pranë organit përgjegjës të policisë një kërkesë për dhënien e autorizimit për koleksionim 

armësh, modeli i së cilës paraqitet në Shtojcën nr. 8, nëse përmbushin kushtet e specifikuara në nenin 7 

të ligjit. 

55. Për të përftuar autorizimin për koleksionim armësh, aplikanti duhet të depozitojë kërkesën 

së bashku me dokumentet e parashikuara në pikën 7 nënpikat 1)-7), si dhe njërin prej dokumenteve si 

më poshtë vijon, sipas rastit, i cili të justifikojë qëllimin e kërkesës në fjalë: 

1) dëshminë e cilësisë së trashëgimtarit për një armë vdekjeprurëse; 

2) aktin e dhurimit (dorëzimit) të dhënë nga një institucion publik, muze, një person tjetër 

juridik i autorizuar, si dhe nga persona fizikë të cilët posedojnë në mënyrë ligjore armën e cila do të 

dhurohet; 

3) dokumentin e lëshuar nga një muze ose nga një shoqatë koleksionistësh, i cili vërteton se 

arma e cila do të blihet është një armë e destinuar për të qenë pjesë e muzeut ose është e rrallë ose 

paraqet vlerë artistike, vlerë shkencore ose vlerë dokumentare; 

4) vërtetimin e lëshuar nga një shoqatë koleksionistësh, ligjërisht të krijuar në Republikën e 

Moldavisë, i cili vërteton cilësinë e anëtarit të aplikantit ose, sipas rastit, faktin që aplikanti do të bëhet 

anëtar pas blerjes së armëve të koleksionit. 

56. Pavarësisht parashikimeve të pikës 55, në rastin kur aplikanti është titullar i së drejtës për 

mbajtje dhe për përdorim të një arme vdekjeprurëse, kërkesa mund të shoqërohet vetëm nga autorizimi 



për armë i cili duhet të jetë i vlefshëm, si dhe nga dokumentet e parashikuara në pikën 55. 

57. Parashikimet e pikave 8-15 në lidhje me procedurën për shqyrtimin e kërkesës, si dhe ato 

të specifikuara në pikën 42 që i referohen kushteve për ruajtjen dhe për sigurinë e armëve, përkatësisht, 

procedura për verifikimin e përmbushjes së tyre, i aplikohet në të njëjtat kushte edhe aplikantëve që 

paraqesin kërkesën për autorizim për koleksionim armësh. 

58. Nëse janë përmbushur kushtet e parashikuara nga ligji, organi përgjegjës i policisë i lëshon 

aplikantit autorizimin për koleksionim armësh, si dhe, sipas rastit, autorizimin për blerjen e armëve. 

59. Nëse nuk janë përmbushur kushtet për lëshimin e autorizimit të koleksionuesit, organi 

përgjegjës i policisë e njofton me shkrim aplikantin në lidhje me arsyet e refuzimit të kërkesës së këtij të 

fundit. 

60. Autorizimi për koleksionimin e armëve i siguron titullarit, sipas rastit, të drejtën e posedimit 

në cilësinë e koleksionit për armët të cilat janë bërë pjesë e pasurisë së tij nëpërmjet trashëgimisë ose 

dhurimit përpara përftimit të kësaj të drejte, si dhe të drejtën e blerjes dhe të posedimit të armëve të 

koleksionit, të gjahut ose të qitjes (sportive). 

61. Armët e poseduara në cilësinë e koleksionit nuk mund të përdoren në asnjë rrethanë, me 

përjashtim të rastit për vetëmbrojtje. 

62. Në rastin kur koleksionuesi e ka përdorur armën, ai është i detyruar të veprojë në përputhje 

me kushtet e parashikuara në nenin 17 të ligjit. 

63. Autorizimi për koleksionimin e armëve rinovohet njëkohësisht me autorizimin për armë në 

të cilin janë shënuar armët që posedohen në cilësinë e koleksionimit. 

 

Kapitulli VII. 

Procedura e rinovimit të autorizimit për armë 

 

64. Titullarët e autorizimeve për armë të kategorisë A dhe B janë të detyruar të paraqiten për të 

rinovuar autorizimin për armë në periudhën e përcaktuar nga Inspektorati i Përgjithshëm i Policisë, në 

vendet e përcaktuara nga organet lokale përgjegjëse të policisë, duke pasur me vete këto dokumente: 

autorizimin për armë, dokumentin e identifikimit të poseduesit ligjor të armës, autorizimin për kontrollin 

periodik të gjendjes teknike të armës për armët me të drejtë për mbajtje dhe për përdorim, të kryer në 12 

muajt e fundit, dokumentin i cili vërteton cilësinë në të cilën është përfituar e drejta e posedimit ose, 

sipas rastit, e drejta e mbajtjes dhe e përdorimit të armës përkatëse, raportin mjekësor (për gjendjen 

shëndetësore dhe atë mendore), si dhe, sipas rastit, dokumentin e parashikuar në pikën 7 nënpika 11).  

65. Përjashtohen nga paraqitja e raportit mjekësor personat e parashikuar në pikën 9. 

66. Organi përgjegjës i policisë e refuzon rinovimin e autorizimit për armë në rastet kur: 

1) aplikanti ndodhet në njërën nga rrethanat e parashikuara në nenin 19 të ligjit; 

2) aplikanti nuk ka paraqitur autorizimin për kontrollin periodik të gjendjes teknike të armës 

për armët për të cilat kërkohet lëshimi i autorizimit për armë me të drejtë mbajtjeje ose përdorimi. 

67. Personat të cilët vërtetojnë me anë të dokumenteve origjinale se në periudhën e parashikuar 

për rinovimin e autorizimit për armë e kanë pasur të pamundur për t’u paraqitur pranë organit përgjegjës 

të policisë për arsye objektive, përfitojnë nga e drejta për rinovimin e autorizimit për armë, por jo më 

vonë se 30 ditë nga dita e përfundimit të këtyre arsyeve përkatëse. 

68. Pas rinovimit të parë të autorizimit për armë ndalohet përdorimi i armëve të zjarrit për 

gjueti dhe për qitje sportive, nëse për këto armë në 5 vitet e fundit nuk është kryer kontrolli periodik i 

gjendjes teknike të armës.  

 

Kapitulli VIII. Regjimi për armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen 



autorizimit në pronësi të disa personave fizikë të cilët nuk janë titullarë të së drejtës për posedim 

ose për mbajtje dhe për përdorim 

 

69. Personat fizikë, të cilët nuk janë titullarë të së drejtës për posedimin ose, sipas rastit, për 

mbajtjen dhe për përdorimin e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit 

ose të cilëve kjo e drejtë u ka pushuar së ekzistuari përkohësisht ose përfundimisht, mund të kenë armë 

në pronësi të tyre vetëm në rrethanat e mëposhtme:  

1) janë bërë pronarë si pasojë e përfundimit të procedurës së çeljes së trashëgimisë;  

2) kanë qenë pronarë në datën e pezullimit ose të pushimit të së drejtës për posedim ose për 

mbajtje dhe për përdorim të armëve, në përputhje me ligjin. 

70. Armët që janë në pronësi të personave të parashikuara në pikën 69 mund të transferohen 

prej këtyre personave në përputhje me ligjin ose, sipas rastit, mund të ruhen vetëm në ambientet e një 

personi të licencuar për prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve, me përjashtim të rastit kur këto armë 

janë sekuestruar nga organet e policisë.  

71. Personat e parashikuar në pikën 69, të cilët përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 

paragrafët 1 dhe 2 të ligjit, mund të autorizohen, mbi bazën e një kërkese, për të poseduar ose për të 

mbajtur armët që janë në pronësi sipas kushteve të parashikuara në kapitullin II, ose, sipas rastit, mund 

t’i çaktivizojnë ato në kushtet e parashikuara në kapitullin XXXVII, ku më pas ato do të ruhen si armë 

për qëllime dekori.  

 

Kapitulli IX. Procedura e pezullimit dhe e revokimit të së drejtës  

për posedimin, mbajtjen dhe përdorimin e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse  

 që i nënshtrohen autorizimit, si dhe të municioneve të tyre përkatëse 

 

72. Në rrethanat e parashikuara në nenin 18 paragrafi 1 të ligjit, organi përgjegjës i policisë do 

të vendosë për revokimin e autorizimit për posedim. Marrja e kësaj mase do t’i komunikohet personit të 

interesuar me anë të një vendimi me shkrim, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 9. 

73. Brenda një afati 10 ditor nga dita që ka marrë dijeni për këtë masë, poseduesi është i 

detyruar të paraqesë pranë organit përgjegjës të policisë autorizimin e posedimit, ose sipas rastit, 

autorizimin e mbajtjes dhe të përdorimit, së bashku me dokumentin i cili vërteton tjetërsimin e armës 

ose depozitimin e armës me qëllim tjetërsimin e saj tek një person i licencuar për 

prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve, me përjashtim të rastit kur arma është sekuestruar nga policia. 

74. Në rrethanat e parashikuara në nenin 18 paragrafët 2, 3 dhe në nenin 19 paragrafët 1, 2 dhe 

3 të ligjit, organi përgjegjës i policisë e njofton me shkrim titullarin e së drejtës së depozitimit ose të 

mbajtjes dhe të përdorimit të një arme në lidhje me pezullimin e kësaj të drejte, duke e detyruar atë që ta 

depozitojë armën tek një person i licencuar për prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve dhe të paraqesë 

një vërtetim në këtë kuptim brenda një afati prej 10 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit të pezullimit, 

me përjashtim të rastit në të cilin arma është sekuestruar nga policia.  

75. Gjatë periudhës së pezullimit të së drejtës për posedim ose për mbajtje dhe përdorim, 

autorizimi për armë ruhet nga organi përgjegjës i policisë, i cili do t’ia kthejë titullarit në momentin e 

pushimit të arsyeve që çuan në marrjen e masës së pezullimit. 

 

Kapitulli X. 

Autorizimi për udhëtimet jashtë shtetit me armë  

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse dhe me municionet përkatëse që i nënshtrohen autorizimit  

 

76. Shtetasi i Republikës së Moldavisë i cili posedon në përputhje me parashikimet e ligjit 



armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit dhe i cili dëshiron që të udhëtojë 

jashtë shtetit duke i pasur ato me vete, duhet të paraqesë paraprakisht pranë organit përgjegjës të 

policisë një kërkesë për lëshimin e një autorizimi për transport me qëllim nxjerrjen e përkohshme të 

armëve/municioneve nga shteti, modeli i së cilës paraqitet në Shtojcën nr. 10, mbi bazën e së cilës 

organi përgjegjës doganor lejon nxjerrjen e armëve nga territori i vendit, në momentin e përmbushjes 

së formaliteteve doganore në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

77. Autorizimi i parashikuar në pikën 76 lëshohet nëse aplikanti do të shkojë jashtë shtetit, 

sipas rastit, për gjueti apo për të marrë pjesë në një konkurs qitjeje. 

78. Për lëshimin e autorizimit të parashikuar në pikën 76, personi i interesuar duhet të 

depozitojë pranë organit përgjegjës të policisë një kërkesë të shoqëruar nga pasaporta, autorizimi për 

armë, si dhe nga dokumentet e mëposhtme, sipas rastit, në varësi të qëllimit të udhëtimit të tij jashtë 

shtetit: 

1) leja për gjueti ose karta e gjuetarit, si dhe ftesa e ardhur nga një shoqatë gjuetie ose nga një 

person tjetër nga shteti në drejtim të të cilit do të shkojë i interesuari, e shoqëruar sipas rastit, nga 

përkthimi në gjuhën e shtetit destinacion; 

2) certifikata e qitësit ose certifikata e instruktorit të qitjes ose biathlonit, si dhe një ftesë nga 

një konkurs zyrtar qitjeje, i organizuar në shtetin destinacion, ose një ftesë nga ana e një klubi sportiv 

qitjeje ose i sportit biathlon të atij shteti, e cila duhet të jenë origjinale, e shoqëruar, sipas rastit, nga 

përkthimi i tyre në gjuhën e shtetit destinacion.  

79. Nëse përmbushen kushtet e përmendura në pikën 78, organi përgjegjës i policisë lëshon, 

brenda një afati 5 ditor nga dita e depozitimit të kërkesës, autorizimin për transportin për nxjerrjen e 

përkohshme të armës nga vendi, në të cilin janë shënuar armët dhe/ose, sipas rastit, municioni përkatës.  

80. Afati i vlefshmërisë së autorizimit të parashikuar në pikën 76 përfshin periudhën për të 

cilën është e lejuar nxjerrja e përkohshme e armëve jashtë territorit të Republikës së Moldavisë dhe kjo 

periudhë përcaktohet në varësi të periudhës së vlefshmërisë së vizës hyrëse ose të së drejtës së 

qëndrimit në shtetin destinacion, si dhe, sipas rastit, varet nga të dhënat e përfshira në dokumentet e 

përmendura në pikën 78 nënpikat 1 dhe 2. 

81. Në bazë të autorizimit të parashikuar në pikën 76 organi doganor do të lejojë kalimin e 

kufijve shtetërorë të Republikës së Moldavisë të personit së bashku me armët dhe municionet 

përkatëse, duke bërë shënimin përkatës në autorizimin për transportin e armëve dhe/ose, sipas rastit, në 

një tjetër dokument regjistrimi me bazë elektronike si në momentin e daljes, ashtu edhe në momentin e 

hyrjes në shtetin amë. 

82. Në rastin e parashikuar në nenin 20 paragrafi 3 i ligjit, organi përgjegjës i policisë, i cili 

është vënë në dijeni për sa i përket humbjes ose vjedhjes së armës në shtetin destinacion, do ta shënojë 

këtë fakt në regjistrat e tij, pa e fshirë armën në fjalë nga regjistri shtetëror i armëve, deri në momentin e 

gjetjes së kësaj arme. 

 

Kapitulli XI. Hyrja e përkohshme në Republikën e Moldavisë  

e armëve vdekjeprurëse dhe e municioneve përkatëse nga shtetasit e huaj 

me vendbanim ose vendqëndrim jashtë shtetit 

 

83. Shtetasi i huaj me vendbanim ose vendqëndrim jashtë shtetit, i cili udhëton përkohësisht në 

drejtim të Republikës së Moldavisë me qëllim për të marrë pjesë në veprimtari sportive qitjeje ose për të 

praktikuar gjuetinë, mund të fusë brenda vendit armë zjarri dhe municionet përkatëse nga kategoria e 

atyre që janë të lejueshme për qarkullimin civil nëse në pikën kufitare shtetërore moldave vërteton me 

dokumentet përkatëse posedimin ligjor të armëve në shtetin nga i cili ka origjinën. 

84. Personi fizik ose juridik i cili përpilon ftesën e pjesëmarrjes për njërin prej qëllimeve të 

parashikuar në pikën 83 duhet ta informojë personin e ftuar në lidhje me pikat e kalimit kufitar 

shtetëror nëpërmjet të cilave mund ta kalojë armën, si dhe në lidhje me faktin që ai është i detyruar që 



të vërtetojë posedimin ligjor të armës në momentin e hyrjes në Republikën e Moldavisë. 

85. Personi i cili bën ftesën për njërin prej qëllimeve të parashikuar në pikën 83 është i 

detyruar të marrë nga Inspektorati i Përgjithshëm i Policisë ose nga organi përgjegjës lokal i policisë në 

juridiksionin e të cilit do të zhvillohet veprimtaria një autorizim të përkohshëm për armë si dhe ta 

njoftojë në lidhje me të dhe t’i paraqesë organit doganor, përpara mbërritjes së të ftuarit, një kopje të 

ftesës dhe të autorizimit të përkohshëm për armë. Ftesa duhet të përmbajë: të dhënat identifikuese të 

personit të ftuar, të dhënat e armëve, të dhëna mbi sasinë dhe mbi municionin që pritet të futet në vend, 

vendin dhe periudhën gjatë së cilës do të zhvillohet veprimtaria brenda territorit të Republikës së 

Moldavisë si dhe pikën e kalimit kufitar shtetëror. 

86. Hyrja e armëve vdekjeprurëse brenda territorit të Republikës së Moldavisë në përputhje 

me kushtet e parashikuara në pikën 83 lejohet të kryhet nga cilado pikë e kalimit kufitar shtetëror e 

njoftuar nga organi doganor. 

87. Vërtetimi për posedimin ligjor të armës nga ana e personit të parashikuar në pikën 88 bëhet 

nëpërmjet mënyrave të mëposhtme: 

1) mbahet shënim për armën në pasaportë nga ana e autoriteteve shtetërore të shtetit 

origjinë;  

2) ekziston një dokument zyrtar, i lëshuar nga autoritetet e shtetit nga i cili vjen personi, i cili 

vërteton të drejtën e këtij të fundit për të poseduar armën e paraqitur në pikën hyrëse të shtetit 

destinacion. 

88. Verifikimi i armës së hyrë në territorin e Republikës së Moldavisë kryhet në pikën e 

kalimit kufitar shtetëror nga organi doganor dhe vërtetohet nëpërmjet shënimeve përkatëse të përfshira 

në autorizimin e përkohshëm për armë, modeli i të cili paraqitet në Shtojcën nr. 11, dhe i cili lëshohet 

nga organet përgjegjëse të policisë. 

89. Verifikimi i respektimit të njërit prej qëllimeve të parashikuara në pikën 83, për të cilin 

është kërkuar autorizim për hyrjen e armës në territorin e Republikës së Moldavisë, kryhet nga organi 

doganor mbi bazën e njërit prej dokumenteve të mëposhtme të paraqitura nga poseduesi i armës, sipas 

rastit: 

1) ftesa e pjesëmarrjes në një veprimtari gjuetie të organizuar nga një shoqatë gjuetie të krijuar 

sipas ligjit e cila përmban emrin e personit të ftuar, në rastin e hyrjes së një arme gjuetie; 

2) ftesa që përmban emrin e personit të ftuar për pjesëmarrje në një konkurs qitjeje të 

organizuar nga një federatë, një shoqatë ose nga një klub sportiv qitjeje, në rastin e një arme qitjeje; 

3) autorizimi i përkohshëm i armës i lëshuar nga shërbimi kompetent i Inspektoratit të 

Përgjithshëm të Policisë ose nga organi përgjegjës lokal i policisë në juridiksionin e të cilit do të kryhet 

konkursi i qitjes ose gjuetisë. 

90. Nëse janë përmbushur kushtet e parashikuara në pikën 87 dhe 89 në lidhje me hyrjen e 

armëve në vend për qëllimet e parashikuara në pikën 83, organi doganor do të bëjë shënimet përkatëse 

në autorizimin e përkohshëm të armës në lidhje me datën dhe pikën e kalimit kufitar shtetëror nëpërmjet 

të cilit arma ka hyrë në territorin e Republikës së Moldavisë. 

91. Në rastin kur nuk janë përmbushur kushtet për hyrjen e armës në territorin e Republikës së 

Moldavisë, ajo depozitohet nga poseduesi i saj pranë organit doganor, ku më pas do t’i rikthehet personit 

përkatës, në përputhje me ligjin, në momentin e daljes së tij jashtë territorit moldav ose në momentin e 

paraqitjes së dokumenteve të parashikuara në pikat 87 dhe 89.  

92. Inspektorati i Përgjithshëm i Policisë, nëpërmjet strukturave territoriale të policisë, 

verifikon nëse personi i huaj respekton qëllimin për të cilin është autorizuar të fusë armët dhe 

municionet në vend. 

93. Shtetasi i Republikës së Moldavisë i cili ka përpiluar ftesën në kushtet e parashikuara në 

pikën 84 është i detyruar të sigurojë kushtet e ruajtjes dhe të sigurisë së armës që i përket personit të 

ftuar, gjatë periudhës së qëndrimit të të ftuarit në vend. 



94. Mbajtësi i armës së futur në Republikën e Moldavisë në përputhje me këtë rregullore nuk ka 

të drejtë ta përdorë armën përveçse, sipas rastit, në kuadër të gjuetisë ose të konkursit të qitjes në të cilat 

ai merr pjesë në përputhje me objektin e ftesës.  

95. Në rastin kur personi që ka hyrë në territorin e Republikës së Moldavisë në kushtet e pikës 

83 dëshiron që, gjatë kohës së qëndrimit në vend, të tjetërsojë armët e transportuara prej tij në 

territorin e Republikës së Moldavisë, duhet të kërkojë paraprakisht lëshimin e autorizimit për tjetërsimin 

e armës, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 12, nga Inspektorati i Përgjithshëm i Policisë ose nga 

organi përgjegjës lokal në juridiksionin e të cilit ndodhet personi i licencuar për 

prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve, nëpërmjet të cilit do të kryhet tjetërsimi.  

96. Në bazë të autorizimit për tjetërsim, poseduesi mund ta tjetërsojë armën vetëm pasi të 

përmbushë paraprakisht formalitetet doganore të parashikuara nga ligji. 

97. Personi i cili ka tjetërsuar armën brenda territorit të Republikës së Moldavisë do të 

paraqesë, në momentin e daljes nga vendi, pranë organit doganor autorizimin origjinal të tjetërsimit si 

dhe dokumentin origjinal i cili vërteton faktin që arma është tjetërsuar në përputhje me ligjin. 

98. Në rastin kur, në momentin e daljes nga territori i Republikës së Moldavisë, personi nuk e 

paraqet armën me të cilën ka hyrë, si dhe dokumentet e parashikuara në pikën 97 ose, sipas rastit, nuk 

tregon vërtetimin e lëshuar nga policia në rastin kur arma ka humbur, është vjedhur ose është 

sekuestruar nga autoritetet përgjegjëse, në përputhje me ligjin, organi doganor së bashku me policinë 

kufitare do të aplikojnë masat ligjore në fuqi.  

 

Kapitulli XII. Blerja dhe nxjerrja nga territori i Republikës  

së Moldavisë nga shtetasit e huaj e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat i 

nënshtrohen autorizimit dhe e municioneve përkatëse të tyre 

 

99. Shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të blejnë armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat 

i nënshtrohen autorizimit, me qëllim nxjerrjen e tyre jashtë territorit të vendit, duhet t’i drejtohen një 

personi të licencuar në fushën e tregtimit të armëve, i cili duhet t’i kërkojë paraprakisht shërbimit 

kompetent pranë Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë të lëshojë autorizimin për transferimin e 

armëve, ashtu siç parashikohet në nenin 28 paragrafi 2 i ligjit, modeli i të cilit është paraqitur në 

Shtojcën nr. 13. 

100. Për të përftuar autorizimin për transferim të pikës 99, personi i licencuar duhet t’i 

paraqesë organit kompetent të policisë kërkesën e aplikantit për të blerë armën, të shoqëruar nga kopja e 

pasaportës së aplikantit, si dhe nga një dokument zyrtar i lëshuar nga autoriteti kompetent i shtetit ku 

aplikanti ka vendbanimin e tij, nga i cili të konfirmohet se aplikanti i përmbush kushtet për posedimin e 

kategorisë përkatëse të armës ose të municioneve, të përkthyer në gjuhën moldave, ose sipas rastit, të 

lëshuar nga përfaqësia diplomatike ose nga zyra konsullore e shtetit në të cilin do të transferohet arma.  

101. Në bazë të kërkesës dhe të dokumenteve të parashikuara në pikën 100, organi përgjegjës i 

policisë lëshon lejen për transferimin e armës ose të municionit, e cila ka një vlefshmëri prej 30 ditësh. 

102. Pas shitjes së armës personi i licencuar i përmendur është i detyruar t’ia dorëzojë armën, 

brenda një afati prej 10 ditësh pune, personit që e ka blerë atë pas daljes së këtij të fundit nga territori i 

Republikës së Moldavisë ose, sipas rastit, ta dërgojë armën në vendbanimin e tij jashtë shtetit, 

nëpërmjet një subjekti të licencuar ndërmjetës të autorizuar për të kryer veprimtari të transportit 

ndërkombëtar me armë dhe me municione, pas kryerjes së formaliteteve doganore të nevojshme. 

103. Në rastin kur personi i huaj do ta nxjerrë personalisht armën e blerë në territorin e 

Republikës së Moldavisë, ai duhet t’ia paraqesë armën organit doganor, së bashku me autorizimin për 

transferim, në momentin e daljes nga territori i Republikës së Moldavisë.  

104. Nëse personi i parashikuar në pikën 99 kërkon të blejë tre ose më shumë armë, personi i 

licencuar procedon me dërgimin e tyre në vendbanimin jashtë vendit të blerësit, nëpërmjet një personi 

të licencuar për të kryer veprimtari të transportit ndërkombëtar me armë dhe municione. 



 

Kapitulli XIII. Regjimi i blerjes, posedimit  

dhe i tjetërsimit të armëve jovdekjeprurëse 

 

105. Shtetasi i Republikës së Moldavisë ose shtetasi i huaj me qëndrim ligjor në Republikën e 

Moldavisë, i cili ka mbushur moshën 18 vjeç dhe dëshiron të blejë armë jovdekjeprurëse, me përjashtim 

të atyre që u nënshtrohen autorizimit, me qëllim posedimin ose, sipas rastit, mbajtjen dhe përdorimin, 

duhet t’i paraqesë një personi të licencuar për territorin e Republikës së Moldavisë dëshminë e faktit që i 

përmbush kushtet e përcaktuara në pikën 7 nënpikën 3, si dhe dokumentin e identifikimit i cili tregon 

moshën e aplikantit dhe, sipas rastit, qëndrimin ligjor të tij në territorin e Republikës së Moldavisë. 

106. Aplikanti mund të blejë një armë jovdekjeprurëse nga cilido person i licencuar për 

tregtimin e armëve dhe është i detyruar të paraqitet, brenda një afati prej 10 ditësh nga dita e blerjes, 

pranë organit përgjegjës të policisë, në juridiksionin e të cilit ndodhet vendbanimi, me qëllim që t’i 

lëshohet autorizimi i poseduesit të armës, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 14. 

107. Lëshimi i autorizimit të poseduesit kryhet nga organi përgjegjës i policisë vetëm nëse 

aplikanti paraqet armën dhe dokumentin që vërteton faktin se blerja është kryer në kushtet e 

parashikuara nga ligji. 

108. Nëse personi i parashikuar në pikën 105 dëshiron të nxjerrë përfundimisht nga territori i 

Republikës së Moldavisë një armë jovdekjeprurëse, me përjashtim të atyre që i nënshtrohen 

autorizimit, të blerë në përputhje me parashikimet ligjore, atëherë kjo armë do të deklarohet në 

momentin e daljes nga vendi pranë autoriteteve doganore me qëllim përmbushjen e formaliteteve 

doganore të nevojshme, së bashku me paraqitjen e dokumenteve të mëposhtme:  

1) autorizimin e poseduesit ose dokumentin i cili vërteton faktin që blerja është kryer në 

përputhje me parashikimet ligjore, në rastin e blerjes së kryer brenda një afati deri në 10 ditë nga data e 

daljes nga vendi; 

2) pasaportën e vlefshme. 

 

Kapitulli XIV. Hyrja e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse dhe e municioneve  

përkatëse në territorin e Republikës së Moldavisë nga kategori të tjera  

të shtetasve të huaj 

 

109. Shoqëruesit e delegacioneve të huaja në nivel shoferësh të drejtuesve të shteteve ose të 

qeverive, të zyrtarëve të tjerë të huaj të cilët përfitojnë mbrojtje në Republikën e Moldavisë mund të 

fusin, të mbajnë dhe të përdorin në territorin e Republikës së Moldavisë armë zjarri, mbi bazën e 

autorizimit të përkohshëm për armë, të lëshuar nga shërbimi kompetent pranë Inspektoratit të 

Përgjithshëm të Policisë.  

110. Autorizimi i parashikuar në pikën 109 lëshohet mbi bazën e kërkesës së formuluar nga 

Shërbimi i Mbrojtjes dhe i Sigurisë së Shtetit të Republikës së Moldavisë dhe përmban informacionet 

si më poshtë vijon: 

1) të dhënat identifikuese të personit në emër të të cilit është lëshuar autorizimi i përkohshëm 

për armë; 

2) modelin, kalibrin, serinë dhe numrin e armës, si dhe sasinë e municioneve që do të shënohet 

në autorizimin e përkohshëm për armë; 

3) periudha për të cilën kërkohet të lëshohet autorizimi i përkohshëm për armë. 

111. Personeli i misioneve diplomatike, i zyrave konsullore dhe i përfaqësive të organizatave 

ndërkombëtare të akredituara në Republikën e Moldavisë mund të fusë, të mbajë dhe të përdorë armë 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse në territorin e Republikës së Moldavisë mbi bazën e autorizimit të 



përkohshëm për armë, të lëshuar nga shërbimi kompetent pranë Inspektoratit të Përgjithshëm të 

Policisë.  

112. Autorizimi i parashikuar në pikën 111 lëshohet mbi bazën e kërkesës së paraqitur, e cila 

shoqërohet nga dokumente që përmbajnë informacionin e parashikuar në pikën 110 nënpikat 1-3. 

113. Në rastin kur armët që kanë hyrë në përputhje me kushtet e pikës 109 dhe 111 kanë 

humbur, janë vjedhur ose janë shkatërruar në territorin e Republikës së Moldavisë, titullari i autorizimit 

është i detyruar të njoftojë, brenda 24 orësh, organin e policisë, në juridiksionin e të cilit ka ndodhur ky 

eveniment, ku ky organ kompetent i policisë do t’i lëshojë aplikantit një dëshmi e cila do t’i paraqitet 

organit doganor në momentin e daljes nga vendi.  

 

Kapitulli XV. 

Dispozita të përgjithshme 

 

114. Në rastin kur pronari i disa armëve ka vdekur ose është deklaruar i zhdukur me vendim 

gjyqësor, të afërmit ose personat të cilët jetojnë së bashku me të janë të detyruar të njoftojnë dhe të 

depozitojnë armët e ndodhura në vendbanimin ose në vendqëndrimin e tij pranë organit më të afërt të 

policisë, brenda 15 ditësh nga data e vdekjes ose, sipas rastit, nga data që vendimi gjyqësor për 

deklarimin e personit si të zhdukur ka marrë formë të prerë, ku armët do të mbahen në këtë organ të 

policisë deri në momentin e mbylljes së çeljes së trashëgimisë. 

115. Në rastin kur, me përfundimin e procedurave të trashëgimisë, dëshmitari i cili është bërë 

pronar i armës dëshiron që ta posedojë atë, për ta marrë armën nga organi përkatës i policisë është e 

nevojshme që të jetë i autorizuar në përputhje me parashikimet e kapitullit II – në rastin e armëve 

vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit dhe, përkatësisht, ta vërë në dijeni 

organin përgjegjës të policisë për këtë fakt në përputhje me parashikimet e kapitullit XIII – në rastin e 

armëve të ftohta. 

116. Personi i cili ka trashëguar një armë vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse që i nënshtrohet 

autorizimit, por i cili nuk i përmbush kushtet për posedim ose mbajtje dhe përdorim, mund ta tjetërsojë 

atë, në përputhje me ligjin, mund ta ruajë në vazhdim tek një person i licencuar për tregtim ose mund të 

përzgjedhë rrugën e çaktivizimit të saj. 

117. Në rastin kur personat të cilët janë bërë pronarë të disa armëve janë minorenë, armët 

përkatëse mund të ruhen tek një person i autorizuar deri sa personi i përmendur të arrijë moshën 

madhore, moment kur mund të procedohet në përputhje me parashikimet e pikës 116. 

118. Në rastin kur trashëgimtari i armës, pronari i së cilës ka vdekur ose është deklaruar i 

zhdukur, nuk mund të identifikohet, organet e policisë e dërgojnë armën tek Komisioni shtetëror për 

vlerësim, për shpërblim dhe për shkatërrimin e armës. 

 

Kapitulli XVI. Procedura e autorizimit të personave juridikë  

për të poseduar dhe, sipas rastit, për të përdorur armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse  

që i nënshtrohen autorizimit dhe municionet përkatëse 

 

119. Personat juridikë të parashikuar në nenin 31 paragrafi 2, paragrafi 3 germa a dhe b dhe 

paragrafi 4 i ligjit, të cilët dëshirojnë të posedojnë dhe, sipas rastit, të përdorin armën vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit, si dhe municionet përkatëse, nëse ky fakt justifikohet në 

varësi me llojin e veprimtarisë që ushtrojnë, duhet t’i kërkojnë organit përgjegjës të policisë 

autorizimin për posedimin ose, sipas rastit, për përdorimin e armëve të zjarrit dhe të ftohta që i 

nënshtrohen autorizimit dhe të municioneve përkatëse. 

120. Për marrjen e autorizimit të përshtatshëm, personi juridik i interesuar duhet të depozitojë 

një kërkesë pranë organit përgjegjës të policisë, së bashku me dokumentet si vijon, në origjinal dhe në 



kopje:  

1) certifikatën e regjistrimit të shoqërisë ose aktin e themelimit; 

2) aktin e themelimit, nga i cili të rezultojë fakti se në përputhje me llojin e veprimtarisë, do të 

posedojë ose, sipas rastit të përdorë armë dhe municione. 

3) dëshmia për posedimin ligjor të hapësirës për depozitimin e armëve dhe të municioneve për 

të cilën kërkohet autorizimi, i pajisur me sisteme sigurie për to, në ambientet e selisë ose, sipas rastit në 

pika pune të deklaruara në përputhje me ligjin; 

4) kontratat e punës me punëmarrësit, të cilët kanë kompetenca për menaxhim, për 

administrim dhe për mirëmbajtjen e armëve, si dhe kontratat e punës me personat të cilët do të pajisen 

me armë dhe municione për të përmbushur detyrat e postit të punës;  

5) vërtetimi i përmbushjes së kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa b dhe d të 

ligjit, nëpërmjet certifikatës së përfundimit të kursit të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e armëve 

dhe municioneve, raportin mjekësor (mbi shëndetin fizik dhe atë mendor) si dhe raportin mjekësor mbi 

gjendjen psikike, për personat fizikë të cilët do të zhvillojnë veprimtari të cilat kanë të bëjnë me armët 

dhe municionet në mënyrë të pashmangshme; 

6) në rastin e një shoqërie të specializuar për sigurinë, kontratën e ofrimit të shërbimit të 

lidhur nga kjo e fundit në përputhje me ligjin nr. 283 të datës 4 korrik 2003 “Për veprimtarinë e 

veçantë të detektivit dhe të rojës së sigurisë”, e cila të tregojë se shoqëria do të kryejë njërën prej 

veprimtarive të parashikuara në nenin 43 paragrafi 2 germat a-c të ligjit, veprimtari për të cilën është e 

nevojshme të përdoren armë zjarri ose të ftohta që i nënshtrohen autorizimit dhe, përkatësisht, të 

përdoren municionet përkatëse; 

7) faturën e pagesës së tarifës të parashikuar nga ligji për ofrimin e shërbimit të kërkuar; 

8) urdhrin e emërimit të personit përgjegjës për menaxhimin dhe për sigurinë për armët dhe 

municionet; 

9) dëshmia se personi përgjegjës për menaxhimin dhe për sigurinë është i aftë nga 

këndvështrimi psikologjik dhe mjekësor për të poseduar dhe për të përdorur armët dhe municionet. 

121. Kërkesa e përpiluar në përputhje me kushtet e parashikuara në pikën 120 shqyrtohet nga 

autoriteti kompetent, brenda një afati prej 15 ditësh nga data e depozitimit të saj. 

122. Brenda afatit të parashikuar në pikën 21, organet përgjegjëse të policisë janë të 

detyruara të verifikojnë përmbushjen e kushteve për marrjen e autorizimit, në bazë të dokumenteve të 

depozituara nga aplikanti, si dhe të parashikimeve të nenit 34 paragrafi 7 i ligjit. 

123. Në rastin kur, në kuadër të verifikimeve specifike të kryera, organet përgjegjëse të 

policisë mendojnë se janë të nevojshme dokumente ose informacione shtesë me qëllim verifikimin e 

përmbushjes së kushteve të parashikuara nga ligji, atëherë ato do t’i kërkojnë aplikantit të paraqesë 

këto dokumente së bashku me arsyet që e justifikojnë këtë kërkesë. 

124. Në rastin kur konstatohet se nuk ka pengesa për dhënien e autorizimit, organi përgjegjës i 

policisë mund të kryejë verifikime në selinë ose në pikën e punës së aplikantit për të konstatuar nëse 

janë përmbushur kushtet e ruajtjes dhe të sigurisë së armëve, sipas nenit 33 të ligjit, vetëm mbi bazën e 

një njoftimi paraprak dhe me pëlqimin e aplikantit. 

125. Afati prej 15 ditësh, i parashikuar në pikën 121, pezullohet në rastet e parashikuara në 

pikën 123 dhe 124, nga data në të cilën aplikantit i është kërkuar të paraqesë dokumente ose 

informacione shtesë ose, sipas rastit, aplikantit i është kërkuar pëlqimi në lidhje me verifikimin e 

përmbushjes së kushteve për ruajtjen dhe sigurimin e armëve, deri në datën në të cilën ai vendos për të 

pranuar kërkesën për verifikim të përmendur. 

126. Kur, nga shqyrtimi i dokumenteve të paraqitura në pikën 120, si dhe nga verifikimet e 

tjera specifike të kryera nga organet e policisë, konstatohet se janë përmbushur të gjitha kushtet e 

parashikuara nga ligji, autoriteti kompetent lëshon autorizimin për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit si dhe të municioneve përkatëse, modeli i së cilës 



paraqitet në Shtojcën nr. 15, vetëm për ato armë dhe municione posedimi dhe, sipas rastit, përdorimi i 

të cilave është i nevojshëm për zhvillimin e veprimtarive specifike në fushat e përfshira në kategorinë 

e llojit të veprimtarisë së personit juridik aplikues. 

127. Kur organi përgjegjës i policisë refuzon të japë autorizimin për blerjen e armëve të 

përmendura në kërkesë, ky organ e njofton me shkrim aplikantin për refuzimin së bashku me arsyet për 

refuzim, ku vendimi për refuzim mund të kundërshtohet nga aplikanti në bazë të parashikimeve të ligjit 

“Për ushtrimin e ankimit administrativ” nr.793-XIV i datës 10 shkurt 2000. 

128. Refuzimi i pajustifikuar i personit juridik për të paraqitur dokumentet ose informacionet 

e parashikuara në pikën 123 ose për t’i lejuar organet e policisë që të kryejnë verifikimet e parashikuara 

në pikën 124 mund të përbëjë arsye për refuzimin e kërkesës për dhënien e autorizimit.  

129. Personat e parashikuar në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 të ligjit mund të blejnë, të 

posedojnë dhe të përdorin vetëm armë për mbrojtje dhe për ofrimin e sigurisë, në përputhje me ligjin. 

130. Pas blerjes së armëve për të cilat ka marrë autorizim sipas pikës 130, përfaqësuesi i 

personit juridik është i detyruar të paraqitet, brenda 10 ditësh, pranë organit përgjegjës të policisë, së 

bashku me dokumentin origjinal i cili vërteton blerjen e tyre sipas ligjit, si dhe me autorizimin për 

blerje të plotësuar përkatësisht në faqen e pasme nga personi i licencuar për 

prodhimin/riparimin/tregtimin nga i cili ka blerë armët, me qëllim që t’i lëshohet autorizimi për 

mbajtjen e armëve, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën 16, ose, sipas rastit autorizimi për mbajtje dhe 

përdorim, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën 17, për armët dhe municionet e blera.  

131. Pavarësisht parashikimeve të pikës 130, kur numri i armëve të blera është më i madh se 

12, personi juridik është i detyruar t’i magazinojë ato në vendet e sistemuara për këtë qëllim, si dhe të 

informojë organin përgjegjës të policisë në lidhje me blerjen e tyre dhe vendin e magazinimit. 

132. Organi i policisë përgjegjës për veprimet e përmendura në pikën 130 dhe 131 verifikon 

autenticitetin e shënimeve të kryera nga personi i licencuar për prodhimin/riparimin/tregtimin, të 

shënuara në pjesën e pasme të autorizimit për blerje, si dhe përputhshmërinë e kategorisë, të modelit, të 

serisë, të numrit të prodhimit si dhe të destinacionit të armëve për të cilat është dhënë autorizimi me të 

dhënat e shënuara në dokumentet të cilat vërtetojnë blerjen dhe me ato që ka aplikanti. Në rastin e 

parashikuar në pikën 131 ky verifikim kryhet në vendin e magazinimit të armëve dhe të municioneve. 

133. Në bazë të verifikimeve të parashikuara në pikën 132 organi përgjegjës i policisë lëshon 

autorizimin për posedimin dhe përdorimin e armëve. 

134. Personat juridikë të cilët posedojnë poligone qitjeje sipas nenit 45 të ligjit dhe shoqëri të 

veçanta të sigurisë janë të detyruara të tjetërsojnë, brenda 15 ditësh nga data e përfundimit të 

vlefshmërisë së autorizimit për posedim dhe për përdorim të armëve, armët përkatëse si dhe t’i 

paraqesin organit përgjegjës të policisë dëshminë për tjetërsimin e tyre. 

135. Personat juridikë të autorizuar për të poseduar armë janë të detyruar, në rastin kur i 

tjetërsojnë ato të paraqiten pranë organit përgjegjës të policisë për t’i fshirë ato nga autorizimi i 

posedimit ose, sipas rastit nga autorizimi i posedimit dhe i përdorimit të armëve.  

136. Parashikimet e pikës 135 nuk aplikohen në rastin e personave juridikë të cilat gëzojnë 

edhe cilësinë e personit të autorizuar për të shitur armë dhe municione, nëse armët e përdorura janë në 

pronësi të tyre, dhe jepen me qira sipas ligjit. 

137. Në rastet e parashikuara në pikën 134 dhe 135, organi përgjegjës i policisë do të 

verifikojë kryerjen e shënimeve përkatëse në regjistrat e personit juridik, së bashku me fshirjen e 

armëve nga autorizimi përkatës. 

138. Personi juridik i autorizuar sipas këtij kapitulli për të poseduar ose për të përdorur armë 

vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen autorizimit mund t’i depozitojë për ruajte, 

përkohësisht ose përgjithmonë, armët, si dhe municionet e poseduara, tek një tjetër person juridik të 

autorizuar në këtë kuptim. 

139. Personi i parashikuar në pikën 138 mund t’i transferojë armët e shënuara në autorizimin 

e posedimit ose sipas rastit, të posedimit dhe të përdorimit vetëm në rastin kur do t’i depozitojë ato te 



një person i autorizuar për ruajtjen e tyre ose në rastin kur do të ndryshojë vendin ku i ruan ato.  

140. Në rastet e parashikuara në pikën 138 dhe 139, personi juridik i autorizuar mund të 

transportojë me anë të mjeteve personale një numër prej jo më shumë se 5 armë njëkohësisht. Transporti 

i një numri më të madh armësh lejohet të kryhet nëpërmjet një personi të autorizuar për të kryer 

veprimtari transporti me armë dhe municione, me përjashtim të rastit kur personi juridik është i 

autorizuar të kryejë edhe veprimtari të tilla. 

141. Për të autorizuar kryerjen e një transferimi armësh, personi juridik i interesuar duhet të 

depozitojë pranë organit përgjegjës të policisë në juridiksionin e së cilës ruhen armët një kërkesë në të 

cilën të saktësojë të dhënat identifikuese të aplikantit, arsyen e transferimit, vendin ku do të transferohen 

armët, datën dhe kohëzgjatjen e transferimit, itinerarin e zhvendosjes, mjetin e transportit, armët dhe 

municionet që do të transferohen, të shoqëruara, sipas rastit, nga këto dokumente:  

1) në rastin kur kërkohet autorizim për transferimin e një numri më të madh se 5 armë, një 

deklaratë me shkrim që ka të bëjë me mënyrën nëpërmjet së cilës do të kryhet transporti i armëve, 

përkatësisht, provën e sigurimit të transportit nëpërmjet një personi të autorizuar në këtë kuptim ose, 

sipas rastit, me mjete personale, nëse e gjithë sasia e armëve do të transferohet njëkohësisht; 

2) prova për sigurimin e kushteve të ruajtjes dhe të sigurisë së armëve, në rastin e transferimit 

të armëve në një vend të ri ruajtjeje.  

142. Kërkesa e parashikuar në pikën 141 pranohet duke u lëshuar autorizimi për transportin e 

armëve, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 18, si më poshtë vijon: 

1) brenda një dite pune, kohë gjatë së cilës, në rastin e parashikuar në pikën 141 nënpika 1, 

organi përgjegjës i policisë verifikon nëse personi i autorizuar për të kryer transferimin është i 

autorizuar për të kryer veprimtari transporti, ndërsa në rastin kur aplikanti deklaron se armët do të 

depozitohen te një person i autorizuar për magazinimin e armëve, verifikohet nëse ekziston një person i 

tillë; 

2) maksimumi brenda 5 ditësh, në rastin e parashikuar në pikën 141 nënpika 2, kohë gjatë së 

cilës organi përgjegjës i policisë në juridiksionin e të cilit do të transferohen armët verifikon 

përmbushjen e kushteve të ruajtjes dhe të sigurisë së armëve, të parashikuara në nenin 33 të ligjit. 

143. Në rastin kur, pas kryerjes së verifikimeve të parashikuara në pikën 142, organi 

përgjegjës i policisë konstaton se autorizimi i kërkuar në bazë të parashikimeve të pikës 141 nuk 

justifikohet, ai e refuzon kërkesën dhe e njofton aplikantin për këtë gjë duke i parashtruar arsyet që e 

kanë çuar në marrjen e këtij vendimi. 

144. Personat juridikë të parashikuar në pikën 119, të cilët dëshirojnë të transportojnë 

përkohësisht jashtë shtetit armë dhe municione zjarri për qëllime gjuetie, konkurse qitjeje, për t’i 

paraqitur armët në ekspozita të specializuara, si dhe për kryerjen e disa riparimeve për armët e ruajtura 

te një person i autorizuar për ruajtjen, duhet të paraqesin një kërkesë më shkrim pranë organit 

përgjegjës të policisë për lëshimin e autorizimit për transport me qëllim nxjerrjen e përkohshme jashtë 

vendit të armëve/municioneve, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 19, duke bashkangjitur 

gjithashtu dokumentet të cilat konfirmojnë qëllimin e udhëtimit, në origjinal dhe në kopje. 

145. Organi përgjegjës i policisë verifikon nëse janë përmbushur kushtet e përmendura në 

pikën 144, ndërsa në rastin kur nuk ka pengesa, ai lëshon autorizimin për transport me qëllim nxjerrjen 

e përkohshme jashtë vendit të armëve dhe të municioneve objekt i kërkesës. 

146. Në bazë të autorizimit për transport të parashikuar në pikën 144 dhe 145, personi juridik 

i nxjerr armët jashtë territorit të Republikës së Moldavisë me mjetet e tij ose, sipas rastit, mund të 

nënshkruajë një kontratë me një person të autorizuar për të kryer veprimtari transporti, me qëllim 

realizimin e transferimit të përkohshëm jashtë shtetit të armëve përkatëse, pas përmbushjes së 

formaliteteve doganore të nevojshme. 

147. Personat e parashikuar në pikën 144 janë të detyruar që në momentin e kthimit në 

Republikën e Moldavisë të paraqesin në pikën shtetërore të kalimit kufitar të gjitha armët e shënuara në 

autorizimin për transport për nxjerrjen e përkohshme jashtë vendit. 



148. Nëse gjatë periudhës së udhëtimit jashtë shtetit armët e shënuara në autorizimin e 

transportit për t’u nxjerrë përkohësisht jashtë vendit janë grabitur, kanë humbur ose janë shkatërruar, në 

momentin e kthimit në vend titullari i tyre duhet të paraqesë pranë organit doganor dokumente 

autentike të lëshuara nga autoriteti kompetent i huaj, të cilat të vërtetojnë faktin që ngjarja në fjalë është 

denoncuar, me qëllim që të kryhen formalitetet doganore të nevojshme. 

149. Në rastin e parashikuar në pikën 148, përfaqësuesi i personit juridik të parashikuar në 

pikën 147 është i detyruar të paraqitet, brenda 3 ditësh nga hyrja në vend, pranë organit të policisë i 

cili ka lëshuar autorizimin për transport për nxjerrjen e përkohshme jashtë vendit të 

armëve/municioneve dhe të depozitojë një deklaratë në lidhje me rastin që ka ndodhur, së bashku me 

dokumentin origjinal të lëshuar nga autoriteti kompetent i huaj i shtetit ku ka ndodhur ngjarja. 

150. Organi përgjegjës i policisë i vënë në dijeni në lidhje për këtë rast nga përfaqësuesi i 

personit juridik do të bëjë shënimin përkatës në regjistër për tërheqjen e vëmendjes deri në rikuperimin e 

armëve të policisë, do të procedojë me fshirjen e tyre nga autorizimi dhe do të verifikojë kryerjen e 

shënimeve përkatëse në regjistrat e personit juridik. 

 

Kapitulli XVII. 

Procedura e autorizimit të personave juridikë  

për të poseduar dhe, sipas rastit, për të përdorur armët dhe municionet jovdekjeprurëse 

 

151. Personat juridikë të parashikuar në nenin 31 paragrafi 3 germa b dhe c dhe paragrafi 4 të 

ligjit, për të përftuar autorizimin për posedimin e armëve jovdekjeprurëse dhe të municioneve 

përkatëse, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 20, duhet të depozitojnë pranë organit 

përgjegjës të policisë në juridiksionin e të cilit ndodhet selia e tyre një njoftim sipas Shtojcës nr. 21 që i 

referohet blerjes së armëve dhe të municioneve jovdekjeprurëse të cilat janë objekt i deklarimit, të 

shoqëruar nga dokumentet e parashikuara në pikën 120 nënpikat 1-5 dhe 7, me përjashtim të 

certifikatave të përfundimit të një kursi të aftësimit teorik dhe praktik për përdorimin e armës së zjarrit. 

152. Në bazë të dokumenteve të parashikuara në pikën 151, si dhe në bazë të verifikimit për 

përmbushjen e kushteve për ruajtjen dhe sigurimin e armëve dhe të municioneve, organi përgjegjës i 

policisë i lëshon aplikantit, brenda 15 ditësh, autorizimin për posedim. 

153. Në rastin kur personi juridik tjetërson një ose më shumë armë nga ato të cilat i posedon 

mbi bazën e autorizimit të posedimit, ai është i detyruar të informojë organin përgjegjës. 

 

 

Kapitulli XVIII. 

Regjistri dhe kushtet e ruajtjes dhe të sigurisë  

së armëve dhe të municioneve që posedohen nga personat juridikë  

 

154. Personat juridikë të autorizuar për të poseduar ose, sipas rastit, për të përdorur armë dhe 

municione janë të detyruar të mbajnë regjistra sipas parashikimeve të nenit 33 pika 5 e ligjit dhe të 

marrin masa për kushtet e ruajtjes dhe të sigurimit të armëve dhe të municioneve përkatëse, në kushtet e 

parashikuara në Shtojcën nr. 3 të ligjit. 

155. Armët dhe municionet që janë objekt i të drejtës për posedim ose për përdorim ruhen në 

selinë, ose, sipas rastit, në pikën e punës, të përmendura në autorizimin për posedim ose për përdorim 

ose, sipas rastit në lejen për posedim, në dollapë metalike të sistemuara në mënyrë të veçantë, të fiksuara 

në mure ose në dysheme, të kyçura dhe të siguruara kësisoj, në mënyrë të tillë që të mos lejohet në to 

aksesi i personave të paautorizuar. Dollapët duhet të jenë të pajisur me ndarje të veçanta, të siguruar me 

sisteme mbylljeje shumëfunksionale me çelës ose me kod numerik, për ruajtjen e municioneve veçmas 

nga armët. 



156. Në rastin e posedimit të një numri më të madh se 12 armë vdekjeprurëse, këto ruhen nga 

poseduesit në adresën e shënuar në autorizimin e posedimit, në një hapësirë të sistemuar në mënyrë të 

veçantë për magazinim, me sisteme mbikëqyrjeje video dhe me mjete alarmi, të lidhura me dispanseritë 

e alarmit dhe të ndërhyrjes së shoqërive të specializuara për ruajtjen e sigurisë ose të policisë. 

157. Hapësirat e parashikuara në pikën 156, të destinuara për ruajtjen dhe magazinimin e 

armëve dhe të municioneve, duhet të miratohen nga shërbimet kompetente të organit juridiksional të 

policisë.  

158. Personi juridik i autorizuar për të poseduar ose për të përdorur armë dhe municione është 

i detyruar të mbajë të dhënat për këto armë dhe municione, si dhe të dhënat e personelit të pajisur me 

armë dhe municione, në regjistra të veçantë, të numëruara dhe të regjistruara në organin juridiksional të 

policisë. 

159. Personi juridik i parashikuar në pikën 158 është i detyruar që, brenda 15 ditësh nga data 

e krijimit ose, sipas rastit, të përfshirjes në objektin e aktivitetit të veprimtarive që justifikojnë 

posedimin ose përdorimin e armëve dhe të municioneve, por jo më vonë se data e blerjes së armëve 

dhe të municioneve, të paraqesë pranë organit përgjegjës të policisë në juridiksionin e të cilit ndodhet 

selia e tij regjistrin me të dhënat për armët dhe municionet, si dhe regjistrin me të dhënat e personelit të 

pajisur me armë, me qëllim regjistrimin dhe marrjen e të dhënave, sipas ligjit.  

160. Kur përmbushen afatet e parashikuara në nenin 33 paragrafi 6 i ligjit ose, sipas rastit, 

brenda 5 ditësh nga data e shpërbërjes së personit juridik sipas ligjit, regjistrat e parashikuar në pikën 

158 depozitohen në arkivin e organit përgjegjës të policisë. 

 

Kapitulli XIX. 

Kushtet që kanë të bëjnë me pajisjen me armë  

dhe municione për lëshimin e autorizimeve për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve  

gjatë ushtrimit të shërbimit 

 

161. Mund të pajisen me armë dhe municione vdekjeprurëse ose, sipas rastit, jovdekjeprurëse 

vetëm personat të cilët përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 34 paragrafi 1 dhe neni 35 paragrafi 

1 i ligjit, pas përftimit të autorizimit për armë të kategorisë C, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 

22, me të drejtë mbajtjeje dhe përdorimi, e vlefshme vetëm gjatë ushtrimit të detyrës, e dhënë, për 

secilin person, nga shërbimi përgjegjës i organit të policisë. 

162. Për të përftuar autorizimin e parashikuar në pikën 161, personi juridik duhet të depozitojë 

një kërkesë pranë shërbimit kompetent të inspektorateve të policisë në juridiksionin e të cilave ndodhen 

hapësirat për ruajtjen e armëve, në të cilën të bashkëngjisë dokumentet, të cilat vërtetojnë përmbushjen e 

kushteve të parashikuara në nenin 34 paragrafi 1 dhe neni 35 paragrafi 1 i ligjit: 

1) kopje të dokumentit të identifikimit të personit i cili do të pajiset me armë; 

2) raportin mjekësor (për shëndetin fizik dhe psikiatrik) të lëshuar të shumtën 12 muaj përpara 

datës së depozitimit të kërkesës, nga i cili të rezultojë se personi është i aftë nga këndvështrimi mjekësor 

për të poseduar dhe për të përdorur armë zjarri dhe municionet përkatëse; 

3) dëshminë e përfundimit të një kursi të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e armëve dhe të 

municioneve, të organizuar nga personi juridik i autorizuar, në origjinal dhe në kopje; 

4) raportin mjekësor për gjendjen psikologjike, nga i cili të konfirmohet se aplikanti është i aftë 

të posedojë, të mbajë dhe të përdorë armë zjarri dhe municionet përkatëse, të lëshuar të shumtën 12 muaj 

përpara depozitimit të kërkesës nga një psikolog i autorizuar për kryerjen e këtyre ekzaminimeve; 

5) 2 fotografi me ngjyra me dimensionet 3 x 4 cm; 

6) faturën e pagesës së tarifave të parashikuara në Shtojcën nr. 2 të ligjit; 

7) kopjen e kontratës individuale të punës të personit të punësuar, i cili do të pajiset me armë 



dhe municione; 

8) vërtetimin për kalimin e testit trajnues të parashikuar në nenin 34 paragrafi 1 germa e e ligjit 

që i referohet qëllimit për të cilin personi në fjalë është pajisur me armë, si dhe kushtet në të cilat duhet 

mbajtur dhe përdorur arma, i nënshkruar nga punëdhënësi dhe nga personi i cili do të pajiset me armë; 

9) kopjen e urdhrit të shërbimit individual, të parashikuar në nenin 33 paragrafi 4 i ligjit. 

163. Në bazë të kërkesës së përpiluar sipas pikës 162, si dhe të dokumenteve të paraqitura 

nga personi juridik aplikues, organi përgjegjës i policisë verifikon përmbushjen e kushteve të 

parashikuara në nenin 34 paragrafi 1 dhe në nenin 35 paragrafi 1 i ligjit dhe, sipas rastit kërkon 

paraqitjen e dokumenteve të parashikuara në pikën 7 nënpikën 11 të kësaj Rregulloreje. 

164. Përmbajtja e trajnimit të parashikuar në nenin 34 paragrafi 1 germa 2 e ligjit duhet të 

përfshijë tema që i referohen kushteve për mbajtjen, për përdorimin dhe për ruajtjen e armëve 

vdekjeprurëse në posedim, të dhënat tekniko-balistike të tyre, mënyrat e ndërhyrjes në rrethana të 

ndryshme të shfaqura gjatë kohës së ushtrimit të detyrave të shërbimit, përdorimin e armës, seanca 

qitëse me armatimin në posedim në poligonet e autorizuara të qitjes. 

165. Në rastin kur, pas kryerjes së verifikimeve të parashikuara në pikën 163, konstatohet se 

janë përmbushur kushtet e parashikuara në ligj, organi përgjegjës i policisë lëshon autorizimin për armë 

të kategorisë C, të parashikuar në pikën 161. 

166. Parashikimet e pikën 161 iu aplikohen në mënyrë të përshtatshme edhe kategorive të 

mëposhtme të të punësuarve pranë personit juridik të autorizuar: 

1) personelit të ngarkuar me administrimin, mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen e poligoneve të 

qitjes që i përkasin personit juridik të përmendur; 

2) personelit të ngarkuar me kompetenca menaxhimi, administrimi dhe mirëmbajtjeje për 

armët e poseduara nga personi juridik i përmendur. 

167. Kërkesa e parashikuar në pikën 162 shqyrtohet brenda një afati prej 15 ditësh nga data e 

depozitimit. 

 

Kapitulli XX. 

Procedura e rinovimit të autorizimeve të posedimit  

ose të përdorimit të armëve vdekjeprurëse dhe të municioneve, të autorizimeve  

për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve të vlefshme vetëm gjatë ushtrimit 

të detyrës, si dhe të autorizimeve për funksionimin e poligoneve të qitjes 

 

168. Autorizimet e posedimit ose, sipas rastit, të përdorimit të armëve vdekjeprurëse ose 

jovdekjeprurëse dhe të municioneve që i nënshtrohen autorizimit, autorizimet për mbajtjen dhe për 

përdorimin e armëve vetëm gjatë ushtrimit të detyrës, si dhe autorizimet për funksionimin e poligoneve 

të qitjes, përkatësisht lejet e posedimit për armët jovdekjeprurëse, kanë një vlefshmëri fillestare prej 3 

vjetësh dhe rinovohen çdo 3 vjet. 

169. Personat juridikë të cilët janë të autorizuar të posedojnë ose të përdorin armë dhe 

municione ose të cilët posedojnë poligone qitjeje të autorizuara, si dhe personeli i pajisur me armë për 

mbrojtjen dhe sigurinë, janë të detyruar të paraqiten për rinovimin e autorizimeve të tyre, brenda 

skadimit të afatit të përcaktuar në pikën 168, pranë organit përgjegjës të policisë në juridiksionin e të 

cilit janë të regjistruar. 

170. Për të aplikuar për rinovim, personi juridik duhet t’i paraqesë organit përgjegjës të 

policisë dokumentet si vijon, në origjinal dhe në kopje: kërkesën për rinovim, certifikatën e regjistrimit 

të shoqërisë, aktin e themelimit të shoqërisë, autorizimin për posedimin ose për përdorimin e armëve 

dhe të municioneve të zjarrit ose të funksionimit të poligonit të qitjes, përkatësisht autorizimin e 

posedimit për armët jovdekjeprurëse, planin e mbrojtjes dhe të sigurisë, ose sipas rastit, kontratën e 

ofrimit të këtij shërbimi. 



171. Pas marrjes së kërkesës dhe të dokumenteve të parashikuara në pikat 168-170, organi 

përgjegjës i policisë kryen brenda 15 ditësh verifikime në pikat e punës së personit juridik ku ruhen 

armët dhe municionet, përkatësisht në poligonet e qitjes dhe, nëse janë përmbushur kushtet e 

parashikuara nga ligji, vulos kërkesën dhe autorizimin e poseduesit. 

172. Për rinovimin e autorizimeve për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve që i përkasin 

personelit të punësuar, personi juridik duhet t’i paraqesë organit përgjegjës të policisë dokumentet si 

vijon: kërkesën për rinovim, kopjen e dokumentit të identifikimit të personit që është i pajisur me 

armën përkatëse, raportin mjekësor që lejon mbajtjen dhe përdorimin e armëve dhe të municioneve. 

 

Kapitulli XXI. Revokimi ose anulimi i autorizimeve që u janë dhënë personave  

juridikë për posedimin ose përdorimin e armëve dhe të municioneve dhe  

për funksionimin e poligoneve të qitjes, si dhe të autorizimeve  

për posedimin e armëve jovdekjeprurëse 

 

173. Autorizimet për posedimin dhe për përdorimin e armëve dhe municioneve dhe për 

funksionimin e poligoneve të qitjes, si dhe autorizimet për posedimin e armëve jovdekjeprurëse, të cilat 

u jepen personave juridikë në përputhje me këtë rregullore, revokohen, sipas rastit, anulohen në kushtet 

e parashikuara nga neni 41 i ligjit. 

174. Revokimi ose, sipas rastit, anulimi i autorizimeve të parashikuara në pikën 173 bëhet nga 

organi përgjegjës i policisë në varësi të juridiksionit ose nga shërbimi kompetent i Inspektoratit të 

Përgjithshëm të Policisë, me shkrim me anë të një vendimi, modeli i të cilit paraqitet në Shtojcën nr. 

23, i cili i komunikohet personit juridik përkatës. 

 

Kapitulli XXII. 

Miratimi i organizimit të kurseve për  

aftësimin teorik dhe praktik në fushën e armëve dhe të municioneve 

 

175. Personat juridikë, mbi bazën e një programi të miratuar nga Ministria e Arsimit, mund të 

organizojnë kurse të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e armëve dhe të municioneve mbi njohjen e 

legjislacionit dhe të mënyrës së përdorimit të armëve dhe të municioneve të parashikuara nga ligji. 

176. Kurset e parashikuara në pikën 175 kanë si synim, sipas rastit: 

1) kualifikimin profesional të instruktorëve të poligoneve të qitjes; 

2) përgatitjen teorike dhe praktike të personave fizikë të cilët dëshirojnë të posedojnë ose të 

mbajnë dhe të përdorin armë vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit si dhe 

municionet e tyre përkatëse, sipas ligjit, si dhe të personave të cilët do të pajisen me armë për ushtrimin 

e detyrave të shërbimit ose, sipas rastit do të kryejnë veprimtari që kanë të bëjnë me aksesin ndaj 

armëve dhe municioneve në kuadër të personave juridikë të autorizuar për të poseduar ose për të 

përdorur armë dhe municione ose, sipas rastit të kryejnë veprimtari me armë dhe municione. 

177. Për miratimin e programit të ciklit të kurseve, personat juridikë do të depozitojnë pranë 

Ministrisë së Arsimit një kërkesë të shoqëruar nga dokumentet si më poshtë vijon, në origjinal dhe në 

kopje:  

1) certifikatën e regjistrimit të shoqërisë dhe aktin e themelimit, të cilët tregojnë se në objektin e 

veprimtarisë së shoqërisë bën pjesë trajnimi afatshkurtër (forma të tjera të mësimdhënies për të rritur dhe 

formë mësimdhënie tjetër që nuk përfshihet në kategori të tjera); 

2) dëshminë se posedon hapësira të përshtatshme për trajnim në fushën e armëve dhe të 

municioneve si dhe posedon bazën e nevojshme tekniko-materiale për trajnim; 

3) autorizimin për funksionimin e poligonit të qitjes, në rastin kur personi juridik zotëron një 



poligon qitjeje, ose kontratën e qirasë ose të ofrimit të shërbimeve të lidhur me një person juridik i cili 

posedon një poligon qitjeje; 

4) dëshminë se disponon personel të kualifikuar në këtë fushë. 

178. Nëse personi juridik përmbush kushtet e parashikuara nga ligji, Ministria e Arsimit 

miraton programin për organizimin dhe zhvillimin e kursit të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e 

armëve dhe të municioneve. 

179. Për marrjen e miratimit të parashikuar në pikën 178, personi juridik do ta koordinojë 

programin e ciklit të kurseve me shërbimin kompetent të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë, i cili 

duhet të përpilohet sipas kushteve të parashikuara në pikën 180. 

180. Kurset e parashikuara në pikën 176 nënpika 1 do të zhvillohen për një periudhë prej të 

paktën 2 muaj, ndërsa programi i aftësimit duhet të përfshijë temat si vijon: 

1) legjislacionin për regjimin e armëve dhe të municioneve, për të cilin caktohen të paktën 15 

orë; 

2) aspekte me natyrë juridike për përdorimin e armës, për të cilat caktohen të paktën 6 orë; 

3) procedura për dhënien e ndihmës së parë në rastin e plagosjes me armë, për të cilën 

caktohen të paktën 20 orë, nga të cilat 10 orë janë veprimtari praktike;  

4) pjesët përbërëse dhe mënyrë e funksionimit të armëve dhe të municioneve dhe balistika, për 

të cilat caktohen të paktën 30 orë; 

5) kryerja dhe mbikëqyrja e veprimtarive në poligonin e qitjes, përdorimi i armëve dhe i 

municioneve, dhe përdorimi i pajisjeve mbrojtëse, për të cilat caktohen të paktën 40 orë, nga të cilat 20 

orë veprimtari praktike; 

6) metodologjia e aftësimit të personave fizikë për kryerjen e qitjeve në poligonin e qitjes, për 

të cilën cakton të paktën 70 orë, nga të cilat 40 orë veprimtari praktike; 

7) veprimtaria praktike për kryerjen e shkrepjes së armës në një poligon qitjeje të autorizuar 

me të gjitha llojet e armëve të lejuara nga ligji, për të cilën cakton 50 orë. 

181. Kurset e parashikuara në nenin 176 nënpika 2 do të zhvillohen për një periudhë prej të 

paktën 2 ditësh, ndërsa programi i aftësimit duhet të përmbajë temat si vijon: 

1) legjislacionin për regjimin e armëve dhe të municioneve, për të cilin caktohen 4 orë; 

2) aspekte me natyrë juridike për përdorimin e armës, për të cilat caktohen 4 orë; 

3) procedura për dhënien e ndihmës së parë në rastin e plagosjes me armë, për të cilën 

caktohen 2 orë; 

4) pjesët përbërëse dhe mënyrën e funksionimit të armëve dhe të municioneve dhe balistika, 

për të cilat caktohen 4 orë; 

5) veprimtaria praktike për kryerjen e shkrepjes së armës në një poligon qitjeje të autorizuar, 

për të cilën caktohen të paktën 2 orë. 

182. Tematika do të hartohet dhe leksionet do të mbahen nga personeli me përgatitje me 

natyrë juridike dhe/ose i specializuar në fushën e armëve dhe të municioneve ose i cili ka qenë pjesë e 

një institucioni pjesë e sistemit të mbrojtjes së shtetit, rendit publik ose e sigurisë kombëtare, si dhe nga 

personeli i kualifikuar në secilën prej fushave të numëruara në pikën 181.  

183. Të paktën 20 për qind e orëve të përcaktuara për aftësimin teorik do të rezervohen për 

orë praktike. 

184. Në përfundim të kurseve, pjesëmarrësit do të japin provimin e përfundimit të kursit në 

kushtet e parashikuara nga pika 23 ose, sipas rastit, në pikën 190. 

185. Ministria e Arsimit verifikon në çdo 2 vjet përmbushjen e të gjitha kushteve të 

përcaktuara për dhënien e autorizimit për zhvillimin e kurseve të parashikuara në pikën 175. 



186. Ministria e Arsimit merr vendim për anulimin e vendimit për miratimin e programit të 

ciklit të kurseve në rastin kur pas kontrollit të kryer sipas pikës 185 konstatohet ekzistenca e njërit prej 

rasteve të mëposhtme: 

1) nuk respektohet qëllimi i kurseve i parashikuar në pikën 176; 

2) nuk janë përmbushur kushtet e parashikuara në pikën 177;  

3) nuk janë respektuar kushtet e parashikuara në pikat 180-183 në lidhje me strukturën dhe 

përmbajtjen e programit përgatitor.  

 

Kapitulli XXIII. 

Mënyra e dhënies së dëshmisë  

së instruktorit për poligonin e qitjes 

 

187. Personeli i cili kryen veprimtari trajnuese, udhëzuese dhe mbikëqyrjeje të shkrepjeve të 

kryera në poligonet e qitjes të autorizuara duhet të zotërojnë dëshminë e instruktorit për poligonin e 

qitjes, e cila lëshohet nga personi juridik i autorizuar për të organizuar kurset e parashikuara në pikën 

176 nënpika 1.  

188. Aplikanti duhet të depozitojë pranë personit juridik të autorizuar për të organizuar kurset 

e parashikuara në pikën 176 nënpika 1 një kërkesë me shkrim, të shoqëruar nga dokumentet si vijon, në 

origjinal dhe në kopje: 

1) dokumentin e identifikimit; 

2) diplomën e shkollës së kryer; 

3) dëshminë e penalitetit; 

4) raportin mjekësor të lëshuar të shumtën 12 muaj përpara datës së depozitimit të kërkesës; 

5) raportin mjekësor në lidhje me gjendjen psikologjike, të lëshuar të shumtën 12 muaj përpara 

datës së depozitimit të kërkesës, nga një psikolog; 

6) faturën e pagesës së tarifës së parashikuar për përftimin e dëshmisë së instruktorit për 

poligonin e qitjes.  

189. Personi juridik i cili gëzon të drejtën për të organizuar kurset e parashikuara në pikën 

176 nënpika 1 verifikon dokumentet e përmendura në pikën 188 dhe, nëse nuk ka pengesa, e pranon 

aplikantin në kursin përkatës dhe pas kalimit të provimit i lëshon atij dëshminë e instruktorit për 

poligonin e qitjes. 

190. Personat të cilët kanë frekuentuar në masën të paktën 90 për qind kurset e parashikuara 

në pikën 176 nënpika 1 do të japin provimin përfundimtar para një komisioni shqyrtues, i cili formohet 

nga përfaqësuesit e organizuesit dhe të shërbimit kompetent të organeve të policisë. 

191. Organizatori është i detyruar t’i informojë kandidatët të paktën 5 ditë përpara në lidhje 

me datën, orën dhe vendin ku do të jepet provimi. 

192. Provimi i parashikuar në pikën 190 konsiston në dy testime, dhe specifikisht: 

1) testimi teorik, i cili konsiston në një seri pyetjesh nëpërmjet të cilave verifikohet përftimi i 

njohurive nga të gjitha fushat e trajtuara gjatë zhvillimit të leksioneve; 

2) testimi praktik, i cili konsiston në një seancë shkrepjesh në një poligon qitjeje, nëpërmjet të 

cilit verifikohen aftësitë që kanë të bëjnë me përdorimin e armatimit dhe të municionit, si dhe të 

pajisjeve për mbrojtjen individuale, me përgatitjen e armës për qitje, me respektimin e pozicioneve të 

qitjes, me saktësinë e shkrepjes, me reagimin personal në momentin e hapjes së zjarrit, me mënyrën e 

sigurimit të armës, si dhe me aftësitë personale për të vepruar në rastet kur është e nevojshme të jepet 

ndihma e parë dhe në rastin e rënies së zjarrit. 



193. Rezultati i provimit do të shënohet në një procesverbal të nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e komisionit të parashikuar në pikën 190, në të cilin do të shënohen pikët e përftuara në të dyja 

testimet, si dhe mesatarja aritmetike e tyre, në formën e një note ndërmjet 1 dhe 10, e shoqëruar nga 

shënimi “kalues”, nëse nota e përftuar është të paktën 7, ose “ngelës”, nëse nota e marrë është më e 

vogël se 7. 

194. Në rastin kur kandidati nuk është paraqitur në provim në datën e caktuar, ky fakt do të 

shënohet në procesverbalin e parashikuar në pikën 193. 

195. Kandidati i cili nuk e ka kaluar provimin përfundimtar mund ta kundërshtojë rezultatin e 

shënuar në procesverbalin e përpiluar në kushtet e parashikuara në pikën 193, brenda 5 ditësh nga data e 

dhënies së provimit. Kundërshtimi shqyrtohet nga një komision i ri i krijuar sipas pikës 190, ku në të 

cilin nuk mund të bëjnë pjesë personat të cilët kanë dhënë pikët fillestare, ndërkohë që rezultati i 

shqyrtimit do të shënohet në një procesverbal të ri të përpiluar në të njëjtat kushte. 

196. Personi i cili nuk e ka kaluar ose nuk është paraqitur në provimin përfundimtar ka të 

drejtën të marrë pjesë në një provim të ri sipas parashikimeve të pikave 190-195, brenda të shumtën 12 

muajsh, në përputhje me planin e përcaktuar nga organizatori, pa qenë e nevojshme që të ripërsërisë 

kursin e aftësimit. 

197. Personi i cili nuk paraqitet në ripërsëritjen e provimit ose nuk e ka kaluar atë mund të 

japë një provim të ri pasi të ketë frekuentuar një kurs aftësimi në këtë fushë. 

198. Pavarësisht parashikimeve të pikave 190-195, mund ta japin provimin sipas pikës 184 pa 

frekuentuar kurset e parashikuara në pikën 176 nënpika 1 kategoritë e personave si vijon: 

1) ata të cilët zotërojnë kualifikimin profesional të personave të autorizuar për 

prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve; 

2) ata të cilët kanë pasur cilësinë e qitësit sportiv ose qitësit biathlon, sipas ligjit. 

199. Pa i frekuentuar kurset e parashikuara në pikën 176 nënpika 1 dhe pa e dhënë provimin 

e parashikuar në pikën 188, mund të kërkojnë dhënien e dëshmisë së instruktorit për poligonin e qitjes 

kategoritë e personave si vijon: 

1) personat të cilët janë ose kanë qenë policë ose ushtarakë, cilësi e vërtetuar nëpërmjet 

vërtetimit të lëshuar nga institucioni në të cilin janë apo kanë qenë të punësuar; 

2) trajnuesit e poligonit të qitjes ose të biathlonit, si dhe profesorët e qitjes. 

200. Personi juridik i autorizuar për të organizuar kurse të aftësimit teorik dhe praktik në 

fushën e armëve dhe të municioneve është i detyruar të hapë një regjistër për të mbajtur evidencat e 

dëshmive të instruktorëve, që i lëshohen personave fizikë, ku regjistri duhet të ketë rubrikat si vijon: 

numrin e dëshmisë, emrin dhe mbiemrin, vendbanimin dhe kodin personal të personit i cili ka përftuar 

dëshminë e instruktorit, serinë e dëshmisë, datën e lëshimit, vërejtje të ndryshme. 

 

Kapitulli XXIV. 

Markimi armëve dhe e municioneve  

të prodhuara nga subjekte të autorizuara të Republikës së Moldavisë 

 

201. Armët dhe pjesët përbërëse kryesore të tyre, si dhe municionet duhet të mbartin markimet 

e vendosura gjatë procesit të prodhimit të tyre, të cilat përfshijnë elementet e parashikuara nga neni 49 

paragrafi 2 i ligjit. 

202. Markimet të cilat vendosen mbi armë konsistojnë në një sekuencë me tre grupe 

alfanumerike, si vijon: 

1) grupi i parë konsiston në 5 germa të mëdhaja, ku dy të parat në të gjitha rastet janë MD, 

ndërsa të tjerat janë 3 bashkëtingëlloret e para të emërtimit të subjektit të autorizuar që prodhon armën;  



2) grupi i dytë konsiston në një germë të madhe, nga A në D, sipas kategorisë së armës, në 

përputhje me shtojcën e ligjit, si dhe nga dy shifra që përkojnë me numrin aktual të shtojcës përkatëse, 

në varësi të pozicionit ku tregohen karakteristikat e armës mbi të cilën vendoset vula; 

3) grupi i tretë konsiston në të paktën 3 shifra, nga të cilat dy të parat tregojnë dy shifrat e 

fundit të vitit kur është prodhuar arma, ndërsa shifra tjetër tregon numrin rendor të armës, të 

përcaktuar për secilën kategori arme, në secilin vit. 

203. Markimet që vendosen mbi fishekë dhe/ose mbi ambalazhin fillestar konsistojnë në një 

sekuencë me dy grupe alfanumerike, si vijon: 

1) grupi i parë konsiston në 3 shkronja të mëdhaja, ku e para është gjithnjë R, ndërsa të tjerat 

janë dy bashkëtingëlloret e para të emërtimit të personit të autorizuar për prodhimin e armëve, të cilat 

ndiqen nga dy shifra të cilat i referohen dy shifrave të fundit të vitit të prodhimit të municioneve; 

2) grupi i dytë konsiston në germën L për municionin e armëve të gjata, përkatësisht S për 

municionin e armëve të shkurtra, e ndjekur nga një numër i cili paraqet kalibrin e shprehur në 

milimetra. 

204. Për individualizimin e grupeve nga të cilat janë ndërtuar markimet e parashikuara në 

pikën 202 dhe 203, ato duhet të ndahen nga hapësira mjaftueshëm të dukshme. 

205. Në rastin e armëve vdekjeprurëse, të gjitha pjesët e tyre përbërëse nga të cilat ato 

përbëhen duhet të markohen me seri numerike, duke u përdorur një varg shifrash i përcaktuar nga 

regjistri shtetëror i armëve, për secilin person të autorizuar, në përputhje me parashikimet dhe me 

praktikën në këtë fushë. 

206. Markimet që përfshijnë seritë e parashikuara në pikën 205 bëhen mbi tytë dhe mbi 

ingranazh – për armët e kësaj kategorie; mbi tytë, kutinë e ingranazhit dhe shul – për karabinat e 

gjuetisë, për armët e qitjes me plumb, për armët për ruajtjen e sigurisë dhe për mbrojtje dhe për armët 

për vetëmbrojtje, për armët me ajër të ngjeshur; vetëm mbi tytë – për armët me qetësues, për pistoletat 

e alarmit dhe të sinjalizimit, për pistoletat e fillimit (startuese) të evenimenteve sportive, për armët 

artistike; mbi pjesën kryesore metalike – për armët për qëllime industriale, për armët trullosëse, për 

armët që hedhin shigjeta ose predha, për harqet dhe harpunët që përdoren për peshkim. 

207. Regjistri me evidencat e armëve dhe e municioneve të prodhuara nga personi i autorizuar 

për prodhim mbahet nga personeli i caktuar për këtë gjë, në një regjistër të dhënash të produkteve të 

përfunduara, ku regjistrit i është vënë një numër dhe është regjistruar nga organet përgjegjëse të policisë, 

ku do të shënohen: numri aktual i veprimtarisë, kategoria e armës sipas shtojcës të ligjit, lloji i armës, 

marka, markimi i armës dhe seritë përbërëse të saj, kalibri, data dhe ora e hyrjes së armës në magazinë, 

emri, mbiemri dhe posti i atij që e ka dorëzuar armën si dhe nënshkrimi i tij, emri, mbiemri dhe posti i 

atij që e ka marrë armën në dorëzim si dhe nënshkrimi i tij.  

208. Secila armë si prodhim i përfunduar duhet të ketë, në momentin e daljes nga magazina, 

certifikatën e përputhshmërisë. 

209. Markimi i bërë mbi armët e importuara në Republikën e Moldavisë kryhet nga 

importuesi dhe konsiston në 2 germa të mëdhaja – MD dhe 2 shifrat e fundit të vitit në të cilin është 

importuar arma. 

 

Kapitulli XXV. 

Procedura e qitjes eksperimentale 

 

210. I nënshtrohen qitjes eksperimentale armët vdekjeprurëse me tytë të vjaskuar dhe tytat 

rezervë të tyre. 

211. Me kërkesë të organit përgjegjës të policisë, poseduesi i armës vdekjeprurëse me tytë të 

vjaskuar është i detyruar të sjellë për qitje eksperimentale armën dhe/ose tytën që posedon; 



1) në rastet e modifikimit ose riparimit të autorizuar të pjesëve përbërëse thelbësore ose të 

pjesëve të armës së zjarrit me tytë të vjaskuar (mekanizmi i këmbës shkrepëse, tyta, gjilpëra goditëse, 

shtrati i shulit, shuli, susta paraprurëse); 

2) në rastet e justifikuara tërësisht, të përcaktuara nga organet e policisë.  

212. Qitja eksperimentale kryhet nga struktura kriminalistike në varësi të autoriteteve 

kompetente, me qëllim regjistrimin e predhës dhe të kapsollës së fishekut në të dhënat operative të 

policisë. 

213. Me kërkesën e titullarit që gëzon të drejtën e posedimit ose, sipas rastit, të mbajtjes 

dhe/ose të përdorimit të armës, qitja eksperimentale mund të kryhet në praninë e tij, nëse situata e lejon 

këtë gjë. 

214. Në rastin e armëve të koleksionit të cilat janë të rralla ose të cilat paraqesin vlera 

historike, artistike, shkencore ose dokumentare, numri i fishekëve që do të shkrepen, si dhe kushtet në 

të cilat do të kryhet qitja mund të përcaktohet me pëlqimin e përbashkët të titullarit të së drejtës së 

posedimit të tyre, atëherë kur ekzistojnë dyshime që, nëpërmjet qitjes eksperimentale, mund të 

dëmtohet funksionimi ose tërësia e amës. 

 

Kapitulli XXVI. 

Procedura e licencimit të personave të autorizuar 

për të kryer veprimtari me armët dhe municionet 

 

215. Personat juridik që janë të autorizuar për prodhimin/riparimin/tregtimin e armëve mund 

të zhvillojnë veprimtari me armët dhe municionet vetëm pas përftimit të licencës, e cila lëshohet në 

përputhje me parashikimet e ligjit nr. 130 të datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim civil” dhe të ligjit nr. 451-XV të datës 30 korrik 2001 “Për rregullimin mbi 

licencimin e veprimtarive sipërmarrëse nga organi kompetent në fushën e licencimit”. 

216. Për përftimin dhe, sipas rastit, për zgjatjen ose rinovimin e licencës së parashikuar në 

pikën 215, personi i autorizuar duhet të depozitojë një deklaratë, në të cilën të saktësojë kategorinë e 

veprimtarive që do të ushtrojë, të shoqëruar nga dokumentet e mëposhtme, në origjinal dhe në kopje: 

1) certifikatën e regjistrimit të shoqërisë; 

2) aktin e themelimit të shoqërisë, në të cilin të shënohen në objektin e aktivitetit veprimtaritë 

të cilat do t’i ushtrojë shoqëria sipas deklaratës së lartpërmendur; 

3) dëshminë e posedimit ligjor të pasurisë së paluajtshme ku do të ushtrojë veprimtarinë për të 

cilën është licencuar; 

4) dëshminë e posedimit të disa hapësirave të sistemuara në mënyrë të veçantë, që do të 

përdoren për magazinim dhe, sipas rastit, për tregtimin ose riparimin e armëve dhe të municioneve, të 

cilat përmbushin kërkesat e parashikuara në Shtojcën nr. 3 dhe, sipas rastit, nr. 4 ose nr. 5 të ligjit, dhe 

të cilat janë siguruar me sisteme teknike mbrojtëse dhe sisteme elektronike të mbikëqyrjes dhe të 

alarmit, të lidhura me dispanseritë e alarmit dhe të ndërhyrjes së specializuar, si dhe me sisteme 

monitorimi video; 

5) në rastin e personave të autorizuar të cilët dëshirojnë të ushtrojnë veprimtari për riparimin e 

armëve, dëshminë e verifikimeve metrologjike të instrumenteve që u nënshtrohen verifikimeve të 

detyrueshme dhe, sipas rastit, autorizimin për funksionimin e poligonit të qitjes që i është nënshtruar 

verifikimit të armëve; 

6) në rastin e personave të autorizuar të cilët dëshirojnë të ushtrojnë veprimtari transporti me 

armët dhe municionet, dëshminë e posedimit ligjor të mjeteve të transportit të specializuara për 

transportin e mallrave të rrezikshme, në përputhje me kushtet e parashikuara në traktatet 

ndërkombëtare në të cilat Republika e Moldavisë është palë, ose dëshminë që ka lidhur një kontratë 

shërbimi për transport me personin i cili posedon mjete për të kryer transportin e specializuar të 



mallrave të rrezikshme;  

7) për autorizimin e aksesit të personelit të punësuar, të administratorit dhe të ortakëve të 

shoqërisë në ushtrimin e veprimtarive të drejtpërdrejta me armë dhe municione është e nevojshme të 

paraqiten: 

a) dokumentet e identifikimit; 

b) raporti mjekësor për gjendjen psikologjike, nga i cili të konfirmohet se aplikanti është i aftë 

të posedojë, të mbajë dhe të përdorë armë dhe municione zjarri, i lëshuar jo më vonë se 12 muaj para 

depozitimit të kërkesës nga një psikolog; 

c) raporti mjekësor (mbi shëndetin fizik dhe atë mendor), të lëshuar jo më vonë se 12 muaj 

përpara depozitimit të kërkesës, nga i cili të konfirmohet se aplikanti është i aftë nga këndvështrimi 

mjekësor për të poseduar dhe për të përdorur armë zjarri dhe municionet përkatëse; 

d) dëshmia e përfundimit të ndonjë kursi të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e armëve dhe 

të municioneve të parashikuar në pikën 176 nënpika 1, i organizuar nga një person juridik i autorizuar; 

8) autorizimi i përfaqësimit i lëshuar nga shoqëria e përmendur për personin i cili depoziton 

dokumentet; 

217. Dokumentet e parashikuara në pikën 216 nënpika 7 mund të paraqiten paraprakisht pranë 

shërbimit kompetent të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë për të autorizuar ushtrimin e 

veprimtarive me armët dhe me municionet. 

218. Në rastin kur të paktën njëri prej të punësuarve ose personi i cili ka cilësinë e ortakut ose 

të administratorit nuk i përmbush kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa a dhe d ose 

ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 pika 2, lëshimi i licencës refuzohet. 

219. Organi i specializuar kompetent në fushën e licencimit, i cili ka marrë në dorëzim 

deklaratën e parashikuar në pikën 216, konstaton nëse janë përmbushur kushtet për lëshimin e licencës 

mbi bazën e dokumenteve të paraqitura, si dhe mbi bazën e verifikimeve të kryera në lidhje me hapësirat 

në të cilat do të ruhen ose, sipas rastit do të ushtrohen veprimtaritë me armët dhe municionet.  

220. Deklarata që i referohet lëshimit dhe, sipas rastit zgjatja ose rinovimi i licencës nuk 

regjistrohen në rastin kur: 

1) ajo është depozituar (nënshkruar) nga një person i cili nuk gëzon kompetencat përkatëse; 

2) dokumentet janë në kundërshtim me parashikimet e pikave 216-218. 

221. Në lidhje me refuzimin e regjistrimit të deklaratës të parashikuar në pikën 219, aplikanti 

njoftohet me shkrim të shumtën brenda 5 ditëve pune nga data e paraqitjes, ku i njoftohet edhe arsyeja 

mbi bazën e së cilës është vendosur për refuzimin e deklaratës. 

222. Pas mënjanimit të shkakut që ka çuar në refuzimin e regjistrimit të deklaratës përkatëse, 

kërkuesi i licencës mund të depozitojë një deklaratë të re, e cila shqyrtohet sipas mënyrës së 

përmendur. 

223. Nëse pas kryerjes së verifikimeve të parashikuara në pikën 218 konstatohet se janë 

përmbushur kushtet e parashikuara nga ligji, organi i specializuar kompetent në fushën e licencimit 

lëshon ose, sipas rastit, zgjat ose rinovon licencën për kryerjen e veprimtarive me armët dhe 

municionet, duke përmendur kategorinë e veprimtarive për të cilat është konstatuar përmbushja e 

këtyre kushteve, modeli i së cilës paraqitet në Shtojcën nr. 24.  

224. Afati për shqyrtimin e deklaratës së parashikuar në pikën 216 është 30 ditë nga data e 

regjistrimit të saj pranë organit të specializuar kompetent në fushën e licencimit. 

 

Kapitulli XXVII. 

Procedura e kryerjes së kontrolleve periodike 

për gjendjen teknike të armëve 



 

225. Personat e autorizuar të licencuar në fushën e riparimit të armëve kryejnë, në momentin 

e rinovimit të autorizimeve për armë ose të tjetërsimeve të armëve, kontrollin periodik të gjendjes 

teknike të armëve që janë në qarkullimin civil, me qëllim për të verifikuar dhe për të konstatuar nëse 

ato përmbushin kërkesat thelbësore të sigurisë gjatë përdorimit. 

226. Për kryerjen e kontrolleve periodike të gjendjes teknike të armës, poseduesi paraqet 

armët, autorizimin për posedim ose, sipas rastit për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve, dokumentin 

e identifikimit dhe faturën për pagesën e tarifës së përcaktuar me ligj për kryerjen e kontrollit periodik 

të gjendjes së armës. 

227. Kontrollit periodik të gjendjes teknike të armës i nënshtrohen të gjitha armët për të cilat 

kërkohet të lëshohet autorizimi për mbajtjen dhe për përdorimin e armës që bën pjesë në kategorinë e 

armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen autorizimit.  

228. Armët e paraqitura për kryerjen e kontrollit periodik për gjendjen teknike duhet të jenë të 

pastruara dhe të zbrazura nga fishekët. 

229. Shpenzimet e kryera me rastin e kontrollit periodik për gjendjen teknike të armëve të 

parashikuara në pikën 225 mbulohen nga poseduesi ligjor i armëve të verifikuara dhe nuk përfshijnë 

shpenzimet për riparimin e armëve. 

230. Për armët e poseduara nga personat fizikë dhe juridikë kontrolli periodik për gjendjen 

teknike kryhet me kërkesën e poseduesit ligjor, si dhe me kërkesën e shprehur të strukturave 

përgjegjëse të policisë. 

231. Kontrolli periodik i gjendjes teknike të armëve kryhet në praninë e poseduesit të armës 

ose të punonjësit të organit përgjegjës të policisë në fushën e kontrollit të armëve dhe të municioneve, 

ndërkohë që nuk lejohet prania e personave të huaj. 

232. Kontrolli periodik i gjendjes teknike për funksionimin e armëve dhe për përmbushjen e 

kushteve thelbësore të sigurisë konsiston në: 

1) verifikimin e tytës së armës; 

2) verifikimin e funksionimit të saktë të mekanizmave të armës; 

3) verifikimin e shulit ose verifikimin e shtytësit të gjilpërës për armët me tytë të pavjaskuar; 

4) verifikimin e markimit dhe identifikimin e armës; 

5) verifikimin e përmasave të armës; 

6) sipas rastit, kryerjen e provave të qitjes eksperimentale në poligonet e qitjes për armët që 

posedohen me të drejtë mbajtjeje dhe përdorimi. 

233. Verifikimet e parashikuara në pikën 232 kryhen në përputhje me kërkesat e përcaktuara 

nga standardet kombëtare përkatëse: 

1) SM GOST R 50529:2010 “Armë zjarri civile dhe për shërbim, pajisje për qëllime 

industriale dhe të veçanta. Kërkesa për sigurinë dhe metoda të provës së sigurisë”; 

2) SM GOST R 50741:2005 “Armë me gaz për vetëmbrojtje. Pistoleta, revolverë, pajisje për 

të shtënë dhe armë pa tytë me gaz. Kërkesa për sigurinë. Llojet e metodave për kontrollin e provave të 

certifikimit të sigurisë”; 

3) SM GOST R 51612:2001 “Armë pneumatike. Kushtet teknike të përgjithshme dhe metoda 

të provës së tyre”. 

234. Nëse gjatë kontrollit periodik për gjendjen teknike konstatohet se elementet e verifikuara 

i përmbushin kërkesat thelbësore të sigurisë gjatë përdorimit, personi i licencuar në fushën e riparimit 

të armëve i lëshon personit fizik ose juridik, të cilit i përket arma, një autorizim për kryerjen e kontrollit 

periodik të gjendjes së armës, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 25 dhe i cili është i 

vlefshëm për një periudhë prej 5 vjetësh, sipas ligjit. 



235. Për përshtatësit e tytës rezervë autorizimet e kryerjes së kontrollit periodik të gjendjes 

teknike lëshohen veçmas.  

236. Në rastin kur konstatohet, gjatë kontrollit periodik për gjendjen teknike, se arma e 

verifikuar nuk i përmbush kushtet teknike të sigurisë në përdorim, personi i autorizuar i parashikuar në 

pikën 225 përpilon dhe i lëshon personit fizik ose juridik, të cilit i përket arma, një procesverbal 

konstatues të papërputhshmërive të armës, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 26.  

237. Në procesverbalin e parashikuar në pikën 236 tregohen defektet e konstatuara gjatë 

procesit të verifikimit të armës, pjesët përbërëse thelbësore të armës dhe kërkesat thelbësore të cilave 

nuk u përgjigjen të parat, si dhe konkluzioni për moskalimin e kontrollit periodik të gjendjes teknike 

ose konkluzioni i papërputhshmërisë. 

238. Procesverbali i parashikuar në pikën 236 përpilohet nga personi i licencuar në fushën e 

riparimit të armëve në dy kopje, nënshkruhet nga personi i licencuar dhe nga poseduesi i armës, të cilët 

marrin nga një kopje secili. 

239. Në rastin kur arma nuk mund të riparohet në mënyrë të tillë që të përmbushë kushtet 

thelbësore të sigurisë, ajo mund të mbahet vetëm me të drejtë posedimi, pa të drejtën për mbajtje dhe 

për përdorim, ose mund të transformohet në një armë dekori, duke përmbushur procedurën për 

çaktivizimin e saj, ose mund t’i dërgohet organit përgjegjës të policisë lokale për shkatërrim dhe për 

çregjistrim nga regjistri i të dhënave. 

240. Për armët të cilat nuk i janë nënshtruar kontrollit periodik të gjendjes teknike të tyre, me 

kërkesën e poseduesit të armës, organi përgjegjës i policisë lëshon autorizim për armë vetëm me të 

drejtë posedimi, pa të drejtë për mbajtje dhe për përdorim. 

241. Armët me tytë të shkurtër ose me tytë të përshtatur për përdorimin e silenciatorit, si dhe 

armët që kanë pësuar modifikime në markim tërhiqen nga qarkullimi civil dhe i dërgohen pa pagesë 

organit përgjegjës të policisë për shkatërrim dhe për fshirje nga regjistri i të dhënave. 

242. Gjatë kryerjes së kontrollit periodik të gjendjes teknike të armës, nëse vihen re ndryshime 

të pjesëve përbërëse thelbësore dhe të pjesëve të armës së zjarrit me tytë të vjaskuar (mekanizmi i 

këmbës shkrepëse, tyta, gjilpëra goditëse, shtrati i shulit, shuli, susta paraprurëse), personi i licencuar 

është i detyruar të njoftojë shërbimin kompetent të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë. 

 

 

Kapitulli XXVIII. 

Regjimi i funksionimit të subjektit të autorizuar për prodhimin/riparimin/shitjen e armëve 

 

243. Personi juridik i licencuar për të kryer veprimtari me armët dhe me municionet është i 

detyruar të mbajë të dhënat e armëve, të municioneve dhe të veprimtarive të kryera me to, si dhe të 

mbajë të dhënat e personelit të caktuar për të kryer këto veprimtari, në një regjistër të dhënash për 

armët vdekjeprurëse dhe municionet përkatëse, i cili numërtohet dhe regjistrohet nga organi përgjegjës 

i policisë. 

244. Personat e licencuar mund të marrin armë për t’i tregtuar vetëm mbi bazën e një 

dokumenti i cili vërteton të drejtën e pronësisë së depozituesit mbi armën, të paraqitur së bashku me 

dokumentin e identifikimit, autorizimin për armë ose autorizimin e poseduesit ose, sipas rastit, 

autorizimin për posedim ose për përdorim, përkatësisht, autorizimin për tjetërsimin e armës të lëshuar 

nga organi përgjegjës i policisë, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 27. 

245. Personat e licencuar të cilët marrin armë nëpërmjet secilës mënyrë të parashikuar nga 

ligji, e cila përjashton të drejtën e pronësisë mbi to, nuk kanë të drejtën të tjetërsojnë ose të përdorin 

këto armë në rrethana të tjera përveç atyre të përcaktuara nga depozituesi apo pa pëlqimin e 

depozituesit. 

 



Kapitulli XXIX. 

Regjistrat për të dhënat e veprimtarive  

të kryera me armët dhe me municionet nga subjektet e licencuara 

 

246. Subjektet e licencuara të cilat kryejnë veprimtari tregtare, riparimi dhe transporti të 

armëve dhe të municioneve janë të detyruara të shënojnë në regjistrat e të dhënave të përpiluar sipas 

ligjit të gjitha veprimtaritë që zhvillojnë. 

247. Subjektet e licencuara janë të detyruara të vënë në dispozicion të organeve përgjegjëse të 

policisë regjistrat e përpiluar sipas parashikimeve të pikën 246 sa herë që këto organe i kërkojnë 

regjistrat e përmendur. 

248. Të dhënat e veprimtarive për riparimin dhe verifikimin e armëve ose të pjesëve të marra 

për këtë qëllim, përkatësisht për kryerjen e kontrolleve periodike të gjendjes teknike, duhet të mbahen 

përditë nga personi i licencuar, në regjistrin e të dhënave, i cili do të përfshijë në mënyrë të 

detyrueshme rubrikat si vijon: numrin e regjistrit, të dhënat e identifikimit të personit fizik ose juridik 

që ka depozituar armën për riparim, për verifikim ose për kryerjen e kontrollit periodik të gjendjes 

teknike, kategorinë, modelin, kalibrin, serinë dhe vitin e prodhimit të armës, si dhe numrin e 

autorizimit të armës, ose sipas rastit, numrin e autorizimit të posedimit ose të përdorimit të personit 

fizik ose juridik, datën e depozitimit të armës, emërtimin e riparimit të kryer, datën e kthimit të armës, 

numrin e dokumentit të lëshuar si pasojë e kryerjes së veprimit të riparimit, të verifikimit ose të 

kontrollit periodik të gjendjes teknike, nënshkrimin, nënshkrimin e marrjes së armës, vërejtjet. 

249. Të dhënat mbi veprimtaritë tregtare të armëve duhet të mbahen përditë nga personat e 

licencuar për t’i kryer ato, në regjistra të ndarë, të cilët do të përmbajnë në mënyrë të detyrueshme 

rubrikat e mëposhtme: numrin e regjistrit, veprimin e kryer, të dhënat e identifikimit të armës, numrin e 

autorizimit të poseduesit ose, sipas rastit, numrin e autorizimit për posedim ose për përdorim 

përkatësisht të autorizimit për tjetërsimin e armës, në bazë të të cilit posedohet arma që është ofruar për 

shitje, kategoria, marka, kalibri, seria dhe numri i vitit të prodhimit të armës, të dhënat identifikuese të 

personit fizik ose juridik i cili do ta blejë armën, numrin dhe datën e autorizimit për blerjen e armëve dhe 

organin përgjegjës të policisë që e ka lëshuar si dhe nënshkrimi i blerësit. 

250. Të dhënat e veprimtarive të import-eksportit, përkatësisht të transferimit të armëve dhe të 

municioneve, duhet të mbahen në regjistra të përpiluar në përputhje me parashikimet e pikës 246, të cilët 

duhet të përmbajnë rubrikat si vijon: numrin e regjistrit, veprimtarinë e kryer, numrin dhe datën e 

lëshimit të autorizimit për blerje në import dhe të autorizimit për transport në import, ndërsa për 

veprimtarinë e eksportit dhe të rieksportimit duhet numri i autorizimit për transferim i lëshuar nga 

organet përgjegjëse të policisë, sasia e armëve ose e municioneve të cilat janë objekt i veprimtarive të 

import-eksportit ose të transferimit, si dhe karakteristikat e tyre, emërtimin dhe adresën e partnerit të 

huaj nga i cili janë importuar armët apo municionet ose, sipas rastit, të cilit do t’i dërgohen ato, data e 

kryerjes së veprimtarive. 

251. Të dhënat e veprimtarive për transportin e armëve dhe të municioneve, si dhe të armëve 

dhe të municioneve të transportuara, duhet të mbahen në regjistrat e përpiluar në përputhje me 

parashikimet e pikën 246, të cilët do të përmbajnë rubrikat e mëposhtme: numrin e regjistrit, emërtimin 

dhe numrin e dokumentit të shoqërimit të mallit, të dhënat identifikuese të personit fizik ose juridik për 

të cilin kryhet transporti, sasinë, karakteristikat dhe, sipas rastit, markën, kalibrin, serinë dhe vitin e 

prodhimit të armës, sasinë dhe kalibrin e municioneve, mjetin e transportit të autorizuar dhe numrin e 

shasisë së tij, dëshminë për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë transportit, të dhënat identifikuese të 

përfaqësuesit dhe të shoferit të shoqërisë ose të organizatës që kryen transportin, të cilët shoqërojnë 

mallin, të dhënat identifikuese të pritësit, periudhën gjatë së cilës do të kryhet transporti, itinerarin e 

përdorur, shënime në lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur gjatë kryerjes së transportit. 

252. Të dhënat e armëve dhe të municioneve të ruajtura në depot dhe në magazinat e armëve 

dhe të municioneve mbahen në regjistra të përpiluar sipas parashikimeve të pikës 246, të cilët duhet të 

përmbajnë tre pjesë, domethënë: 



1) pjesa e parë e titulluar “HYRJE”, do të përfshijë: emërtimin dhe selinë e personit juridik ose 

sipas rastit, emrin dhe mbiemrin, adresën dhe dokumentin e identifikimit të personit fizik i cili ka futur 

armët dhe municionet në depo, numrin dhe datën e autorizimit për posedimin ose për përdorimin ose, 

sipas rastit numrin e autorizimit për armë ose të autorizimit për posedim, datën e hyrjes së armëve dhe të 

municioneve në depo, emrin, mbiemrin, vendbanimin, serinë dhe numrin e dokumentit të identifikimit të 

personit të autorizuar për të transportuar armët dhe municionet në depo, numrin dhe datën e lëshimit të 

autorizimit, numrin e shasisë së automjetit me të cilin është kryer transporti, sasinë e armëve dhe të 

municioneve, markën, kalibrin, serinë dhe vitin e prodhimit të armës, sasinë dhe kalibrin e municionit;  

2) pjesa e dytë, e titulluar “DALJE”, do të përfshijë: datën e daljes së armëve dhe të 

municioneve nga depoja, emërtimin dhe adresën e personit juridik që i ka marrë ato nga depoja, numrin 

dhe datën e faturës, emrin, mbiemrin, vendbanimin, serinë dhe numrin e dokumentit të identifikimit të 

personit të autorizuar për t’i marrë armët dhe municionet, numrin dhe datën e lëshimit, numrin e 

shasisë së automjetit me të cilin do të kryhet transporti, sasinë e armëve dhe të municioneve, kalibrin, 

sasinë dhe vitin e prodhimit të armës, sasinë dhe kalibrin e municionit; 

3) pjesa e tretë, e titulluar “SHËNIME - VERIFIKIME”, do të përfshijë: numrin e regjistrit, 

datën e verifikimit, organin që ka kryer verifikimin, rezultatin e verifikimit, afatin e veprimtarisë, 

vërejtje të tjera. 

253. Rubrikat e përfshira në regjistrat e të dhënave të parashikuara në pikat 246-252 mund të 

plotësohen ose të ndryshohen me anë të urdhrit të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë. 

254. Modelet e regjistrave të parashikuara në pikën 253 u bëhen me dije të interesuarve nga 

autoriteti kompetent i policisë në momentin e përftimit të licencës për kryerjen e veprimtarive me armët 

dhe municionet ose, sipas rastit, të autorizimit për funksionimin e poligonit të qitjes. 

 

Kapitulli XXX. 

Kryerja e veprimtarive të importit  

dhe të eksportit me armët dhe me municionet nga subjektet e licencuara 

 

255. Veprimtaritë tregtare të importit dhe të eksportit me armë dhe municione mund të kryhen 

nga subjektet e licencuara vetëm pas përftimit paraprak të autorizimit për blerjen nga importi dhe për 

transportin gjatë importit, si dhe të autorizimit për transferim gjatë eksportit të armëve dhe të 

municioneve, modeli i të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 28, të lëshuar nga shërbimi kompetent në 

varësi të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë, në përputhje me parashikimet e nenit 59 paragrafi 3 i 

ligjit. 

256. Me qëllim kryerjen e veprimtarive tregtare të importit ose të eksportit, subjektet e 

licencuara duhet të depozitojnë një kërkesë të shoqëruar nga kopja e kontratës së shit-blerjes ose faturën 

paraprake të bërë nga eksportuesi para faturës përfundimtare (fatura proformë) të përkthyer, sipas rastit, 

nga një përkthyes i autorizuar.  

257. Në rastin kur kërkohet lëshimi i një autorizimi të ri për veprimtaritë e importit/eksportit 

me armë dhe municione, nëse ka pasur ndryshime në lidhje me situatën juridike të shoqërisë, të cilat do 

të mund të pengonin vazhdimin e veprimtarisë së tregtimit të armëve dhe të municioneve, do të 

bashkëngjitet në kërkesë vetëm fatura proformë e përkthyer, sipas rastit nga një përkthyes i autorizuar. 

258. Si pasojë e analizimit të dokumenteve të paraqitura, nëse janë përmbushur kushtet e 

parashikuara në ligj, autoriteti i parashikuar në pikën 255 lëshon autorizimin mbi bazën e të cilit do të 

kryhet importi ose eksporti i armëve dhe/ose, sipas rastit, i municioneve. 

259. Pas kryerjes së importit ose eksportit, personi i autorizuar është i detyruar t’u paraqesë 

autoriteteve të cilat kanë lëshuar autorizimin për veprimtaritë e importit/eksportit me armë dhe me 

municione deklaratën doganore të importit, përkatësisht, të eksportit. 

260. Për kryerjen e veprimtarive të importit, eksportit, rieksportit dhe të transitit të mallrave 

dhe të municioneve që bëjnë pjesë në Kategorinë A të Shtojcës nr. 1 të ligjit, si dhe të armëve dhe të 



municioneve të përdorura me qëllim pajisjen e autoriteteve të administratës publike të cilat kanë 

kompetenca në fushën e mbrojtjes kombëtare, të sigurisë së shtetit dhe të rendit publik, regjimi i të 

cilave rregullohet me ligje dhe akte normative të veçanta, personi i licencuar është i detyruar të marrë, 

në cilësinë e dokumentit shtesë, një autorizim ndërkombëtar për eksportin, rieksportin, importin ose 

transitin e mallrave strategjike. 

 

Kapitulli XXXI. 

Procedura e dhënies së autorizimit  

për veprimtaritë e transportit të armëve dhe të municioneve  

brenda dhe jashtë vendit 

 

261. Kryerja e veprimtarive të transportit të armëve dhe të municioneve në vend dhe, sipas 

rastit jashtë tij nga subjekti i licencuar në këtë kuptim mund të bëhet vetëm mbi bazën e autorizimit të 

lëshuar nga organi përgjegjës i policisë, mbi bazën e kërkesës së paraqitur, nëse: 

1) përmbushen kushtet e parashikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 672 të datës 28 

maj 2002 “Për kryerjen e transporteve të mallrave të rrezikshme në territorin e Republikës së 

Moldavisë”, si dhe në përputhje me parashikimet e traktateve ndërkombëtare në të cilat Republika e 

Moldavisë është palë; 

2) subjekti i autorizuar disponon automjetet e autorizuara nga Ministria e Transportit dhe e 

Infrastrukturës Rrugore; 

3) personeli i punësuar për përpunimin e armëve dhe të municioneve i përmbush kushtet e 

parashikuara në nenin 56 paragrafi 1 germa e të ligjit dhe është trajnuar në lidhje me normat e sigurisë 

në ambientet e punës. 

262. Me qëllim lëshimin e autorizimit të transportit personi i interesuar duhet të depozitojë 

një kërkesë, të shoqëruar nga dokumentet që vërtetojnë përmbushjen e kushteve të pikës 272, pranë 

organit përgjegjës të policisë i cili, nëse nga verifikimet e kryera konstaton se përmbushen kushtet e 

parashikuara nga ligji për kryerjen e transportit, lëshon autorizimin për kryerjen e transportit me armë 

dhe municione, modeli i të cilit është paraqitur në shtojcën nr. 29. 

263. Subjektet e licencuara për të kryer transporte me armë dhe me municione janë të 

detyruara të lidhin kontrata sigurimi për të siguruar transportin, sipas ligjit. 

264. Transportuesit e huaj të autorizuar për të kryer transporte armësh dhe municionesh nga 

kategoria e atyre që pranohen nga ligji janë të detyruar ta njoftojnë paraprakisht këtë gjë pranë 

Departamentit të Policisë Kufitare dhe të Shërbimit Doganor. 

265. Transportuesit dhe shoqëritë e postave të shpejta janë të detyruara të njoftojnë 

paraprakisht policinë kufitare dhe Shërbimin Doganor në lidhje me transportet e armatimeve dhe të 

municioneve që do të kryhen në /nga Republika e Moldavisë. 

 

Kapitulli XXXII. 

Procedura e autorizimit  

për funksionimin e poligoneve të qitjes  

 

266. Për autorizimin e funksionimit të poligoneve të qitjes, personi juridik i interesuar duhet 

të depozitojë një kërkesë të shoqëruar nga dokumentet si më poshtë vijon: 

1) certifikatën e regjistrimit të shoqërisë, në origjinal dhe në kopje; 

2) dëshminë për posedimin ligjor të pasurisë së paluajtshme në të cilën është pozicionuar 

poligoni i qitjes, në origjinal dhe në kopje; 



3) kopje të dokumenteve të identifikimit, të kontratave të punës dhe të certifikatave 

kualifikuese profesionale ose të dokumenteve të tjera që kanë të njëjtën vlerë juridike, si dhe dëshminë 

e penalitetit për personat që do të merren me administrimin e poligonit, mirëmbajtjen dhe me 

mbikëqyrjen e poligonit, për personelin që do të merret me mbikëqyrjen e veprimtarive që do të 

zhvillohen në brendësi të këtyre poligoneve të qitjes, përkatësisht për instruktorët e poligoneve të 

qitjes; 

4) prova që poligoni i qitjes është i pajisur me qendrën e dhënies së ndihmës së parë, si dhe 

kopjet e kontratave të punës dhe të certifikatave të kualifikimeve profesionale ose të dokumenteve të 

tjera që kanë të njëjtën vlerë juridike, për personelin e specializuar për dhënien e ndihmës së parë dhe 

të dhënies së asistencës mjekësore në raste urgjencash në rastin e aksidenteve specifike; 

5) prova dëshmuese se në poligonin e qitjes ekzistojnë pajisje individuale për mbrojtje gjatë 

qitjeve; 

6) rregullorja e organizimit dhe e funksionimit të poligonit të qitjes, e nënshkruar nga 

administratori i poligonit; 

7) fatura e pagesës së tarifave të parashikuara nga ligji për dhënien e autorizimit për 

funksionimin e poligonit të qitjes. 

267. Dokumentet origjinale të parashikuara në pikën 266 nënpikat 1 dhe 2 i kthehen 

aplikuesit në momentin e aplikimit, pasi krahasohen kopjet me dokumentet origjinale, ndërsa kërkesa 

shqyrtohet brenda një afati prej 15 ditësh. 

268. Në bazë të dokumenteve të parashikuara në pikën 266, si dhe në bazë të verifikimeve të 

kryera në poligonin e qitjes, për të përcaktuar nëse janë përmbushur kushtet e parashikuara në nenin 46 

paragrafi 2 i ligjit, shërbimi kompetent i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë miraton rregulloren e 

organizimit dhe të funksionimit të poligonit të qitjes, në rastin kur janë përmbushur kushtet e 

parashikuara në pikën 269 dhe 270, dhe lëshon autorizimin e funksionimit të poligonit të qitjes, modeli i 

të cilit është paraqitur në Shtojcën nr. 30. 

269. Rregullorja e organizimit dhe e funksionimit të poligonit të qitjes duhet të përmbajë 

shënimet si më poshtë vijon: 

1) emërtimin dhe adresën e personit juridik i cili posedon poligonin e qitjes; 

2) emërtimin dhe adresën e poligonit të qitjes; 

3) qëllimin e poligonit të qitjes; 

4) kategoritë e armëve të cilat lejohen në poligonin e qitjes; 

5) kushtet që duhet të përmbushin personat fizikë që t’ju lejohet të hyjnë në poligonin e qitjes, 

si dhe kushte të tjera shtesë, të caktuara nga administratori i poligonit të qitjes; 

6) detyrimi për të përdorur pajisjet individuale mbrojtëse dhe për të zbatuar rregullat që i 

referohen mënyrës së përdorimit të tyre; 

7) ndalimet që kanë të bëjnë me futjen në ambientet e poligonit të qitjes të armëve dhe të 

municioneve të cilat nuk lejohen ose që futen pa dijeninë e personelit të administratës së poligonit, futja 

dhe konsumimi i pijeve alkoolike, drogave ose i barnave, efektet e të cilave janë të natyrës që dëmtojnë 

sigurinë e qitjeve, hyrja në poligon e personave që janë nën efektin e substancave ose në gjendje shumë 

të lodhur ose të cilët vuajnë nga një dëmtim i përkohshëm i cili mund të krijojë gjendje rreziku në 

kushtet e përdorimit të armëve; 

8) normat e sjelljes në ambientet e poligonit të qitjes gjatë periudhës së qitjeve; 

9) kushte të tjera ose shënime shtesë të nevojshme të caktuara nga administratori për krijimin e 

sigurisë gjatë qitjeve. 

270. Rregullorja e organizimit dhe e funksionimit të poligonit të qitjes afishohet në hyrjen e 

poligonit të qitjes, si dhe në brendësi të tij, në vende të dukshme, ndërsa personeli i administratës është 

i detyruar t’i udhëzojë personat që hyjnë në poligon që ta lexojnë përmbajtjen e rregullores.  



271. Në momentin e hyrjes në poligon, personat që do të kryejnë veprimtari qitjeje duhet të 

nënshkruajnë në regjistrin e të dhënave të parashikuar në pikat 274 dhe 275, për të konfirmuar faktin që 

kanë marrë dijeni në lidhje me përmbajtjen e rregullores së organizimit dhe të funksionimit të poligonit 

të qitjes dhe marrin përsipër që t’i respektojë këto parashikime. 

272. Personat të cilët do të kryejnë veprimtari qitjeje me kategori të tjera armësh përveç atyre 

për të cilat janë autorizuar ose që i kanë në posedim duhet të ndjekin një kurs mbi sigurinë gjatë 

përdorimit të armëve të përmendura, të organizuar nga personeli i specializuar pjesë e poligonit të 

qitjes, përkatësisht nga instruktorët e poligonit të qitjes. 

273. Pavarësisht parashikimeve të pikës 272, kursi i sigurisë nuk është i nevojshëm në rastin e 

personave të cilët e kanë ndjekur këtë kurs dhe që vërtetojnë këtë gjë duke paraqitur një certifikatë të 

lëshuar nga një poligon i autorizuar ose nga një person fizik ose juridik i autorizuar për të organizuar 

kurse të aftësimit teorik dhe praktik në fushën e armëve dhe të municioneve. 

274. Personi i cili posedon një poligon qitjeje të autorizuar sipas ligjit është i detyruar të 

mbajë evidencën e armëve dhe të municioneve të përdorura në një regjistër të numëruar dhe të 

regjistruar pranë organit të policisë, i cili do të përmbajë: numrin e regjistrimit, datën dhe periudhën 

kohore gjatë së cilës është kryer qitja, emrin, mbiemrin, serinë dhe numrin e dokumentit të identifikimit 

që i përket personit fizik ose, sipas rastit, emërtimin dhe adresën e personit juridik i cili ka organizuar 

dhe ka kryer qitjen, kategorinë e armëve të përdorura në qitje, sasinë e municionit të përdorur dhe 

kalibrin, emrin dhe mbiemrin e mbikëqyrësit ose, sipas rastit, të instruktorit ose të koordinatorit të 

qitjes, rubrikat për nënshkrimet e personave të përmendur më lart, shënime në lidhje me situatat e 

ndryshme që janë krijuar gjatë kohës së qitjes, vërejtje të tjera. 

275. Regjistri i parashikuar në pikën 274 mbahet nga administratori i poligonit të qitjes, i cili 

është i detyruar t’ia vërë në dispozicion atë organit përgjegjës të policisë sa herë që ata do ta kërkojnë. 

276. Personi i cili posedon një poligon qitjeje të autorizuar sipas ligjit është i detyruar të 

marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e veprimtarive të qitjeve në siguri të plotë. 

277. Në rastin kur ka ndodhur një aksident me pasojë plagosjen ose vdekjen e disa personave 

ose i cili ka shkaktuar dëme materiale të rëndësishme, organi përgjegjës i policisë vendos për 

pezullimin e autorizimit për funksionimin e poligonit të qitjes deri në përfundim të hetimeve.  

278. Nëse pas hetimeve konstatohet se ngjarja ka ndodhur si pasojë e mangësive me natyrë 

teknike ose si pasojë e ndërtimit të poligonit, masa e pezullimit të autorizimit të funksionimit lihet në 

fuqi deri në datën kur personi i cili posedon poligonin e qitjes do të dëshmojë me prova rregullimin e 

mangësive të përmendura. 

 

Kapitulli XXXIII. 

Kategoritë e poligoneve të qitjes 

279. Sipas qëllimit të ndërtimit, poligonet e qitjeve klasifikohen në: 

1) sportive – poligonet e qitjeve që kanë për qëllim zhvillimin e stërvitjeve dhe të konkurseve 

sportive dhe të cilat ndërtohen apo sistemohen në përputhje me kërkesat disiplinore sportive të llojit të 

tyre, të përfshira në normat tekniko-specifike të federatave apo shoqatave sportive kombëtare; 

2) për argëtim – poligonet e qitjeve që kanë për qëllim kryerjen e qitjeve për argëtim dhe për 

zbavitje;  

3) përgatitore – poligonet e qitjeve që kanë për qëllim përgatitjen e personelit të ngarkuar me 

ruajtjen e disa objektivave; 

4) testimi – poligonet e qitjeve që kanë për qëllim verifikimet dhe provat e kryera me armët 

dhe me municionet. 

280. Sipas pozicionimit të tyre poligonet e qitjeve klasifikohen në poligone qitjeje që 

ndodhen: 



1) në brendësi të zonave të banuara – poligone qitjeje të pozicionuara në zonën urbane të një 

njësie administrative-territoriale; 

2) jashtë zonave të banuara – poligonet e qitjeve të pozicionuara jashtë zonës urbane të një 

njësie administrative-territoriale.  

281. Sipas llojit të sistemimit poligonet e qitjeve klasifikohen në: 

1) të mbyllura – të cilat janë ndërtuar ose janë sistemuar në brendësi të një ambienti; 

2) të hapura – të cilat janë ndërtuar ose janë sistemuar në ambiente të jashtme. 

282. Sipas natyrës së mjeteve të sigurisë që përdorin poligonet e qitjes klasifikohen në: 

1) të ndërtuara – poligone ku mjetet e sigurisë të të cilave janë ndërtuar pikërisht për këtë 

qëllim; 

2) natyrore – poligone qitjeje të cilat përdorin morfologjinë e relievit (brigje, shpate, tarraca) 

me qëllim kufizimin e plumbave të shtënë brenda perimetrit të përcaktuar të poligonit të qitjes. 

283. Sipas numrit të fushave të qitjes poligonet e qitjes klasifikohen në: 

1) të thjeshta – të cilat kanë vetëm një fushë qitjeje; 

2) të përbëra – të cilat kanë më shumë fusha për qitje, të cilat mund të përdoren njëkohësisht. 

284. Sipas natyrës së fushave të qitjeve poligonet e qitjeve klasifikohen në: 

1) njëdrejtimëshe – që kanë vetëm një drejtim qitjeje; 

2) shumëdrejtimëshe – të cilat kanë më shumë drejtime qitjeje, rast i cili është karakteristik 

për poligonet e qitjeve të hapura natyrore. 

285. Sipas përmasave të zonës së sigurisë poligonet e qitjeve klasifikohen në: 

1) me zonë sigurie të plotë – poligonet e qitjeve në të cilat madhësia e zonës së sigurisë në 

thellësi (ZSTH) dhe e zonës anësore (ZSA) koincidon me zonën e rrezikut të armëve të zjarrit 

(ZRRA), të përcaktuar sipas figurës nr. 1. Në këtë kategori bëjnë pjesë poligonet e hapura në zonën e 

fushës, ku nuk ka pengesa natyrore në itinerarin e hapjes së zjarrit ose të rikoshetimeve;  

2) me zonë sigurie të kufizuar – poligonet e qitjeve në të cilat ose ZSTH-ja, ose ZSA-ja, ose të 

dyja janë më të vogla se ZRRA-ja. Në këtë kategori bëjnë pjesë poligonet e hapura, të ndërtuara ose ato 

natyrore, ndërtimet ose sistemimet e sigurisë së të cilave bëjnë të mundur mbajtjen e shumicës së 

plumbave që vijnë nga hapja e zjarrit të drejtpërdrejtë ose nga rikoshetimet. Kufizimi i zonës së sigurisë 

bëhet mbi bazën e kritereve në varësi të kalibrave të përdorura, të karakteristikave fizike dhe të 

përmasave të mjeteve të sigurisë, në varësi të harkimit të linjës së shënjestrimit (qitje nga kënde 

negative) etj.; 

3) pa zonë sigurie – poligonet e qitjes në të cilat ZSTH-ja dhe ZSA-ja koinçidojnë me kufijtë e 

zonës aktive të poligonit të qitjes. Në këtë kategori bëjnë pjesë poligonet e qitjes të mbyllura të 

ndërtuara dhe ato të hapura natyrore, në të cilat përmasa ose pozicionimi i mjeteve të sigurisë bën të 

mundur të mbahen të gjithë plumbat në zonën aktive të poligonit të qitjes. 

286. Sipas shkallës së frekuentimit poligonet e qitjeve klasifikohen në: 

1) të përhershme – poligonet e qitjeve të cilat funksionojnë 50 ditë në vit; 

2) të përkohshme – poligonet e qitjeve të cilat funksionojnë më pak se 50 ditë në vit. 

287. Poligonet e qitjeve të parashikuara në pikën 286 nënpika 2 mund të përfitojnë nga disa 

përjashtime për sa i përket përmasave të mjeteve të sigurisë. 

288. Në rastin e poligoneve të qitjeve të përbëra, përcaktimi i ZSTH-së dhe ZSA-së bëhet për 

secilën fushë qitjeje, ndërsa konturi i ZSTH-së dhe i ZSA-së të poligonit të qitjeve përcaktohet mbi 

konturin e jashtëm të zonave përkatëse të secilës fushë qitjeje të poligonit. 

289. Në rastin e fushave shumëdrejtimëshe, përcaktimi i konturit të ZSTH-së dhe i ZSA-së 



mund të bëhet sipas të gjitha drejtimeve të qitjeve të parashikuara. 

 

Kapitulli XXXIV. 

Rregulla teknike për ndërtimin  

apo sistemimin e poligoneve të qitjes 

 

290. Rregullat si vijon përcaktojnë kriteret të cilat duhet të merren në konsideratë në 

momentin e përzgjedhjes së vendit, të mënyrave të ndërtimit ose të sistemimit të poligoneve të qitjes 

me qëllim krijimin e një vendi të sigurt për popullatën që jeton në atë zonë. 

291. Rregullat e sigurisë që i referohen përdorimit të armëve dhe të municioneve në rrethinat e 

poligoneve të qitjes përcaktohen në rregulloret e organizimit dhe të funksionimit të tyre, të miratuara nga 

shërbimi kompetent i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë ose nga shërbimi kompetent në varësi të 

organit të policisë lokale. 

292. Të gjitha armët të cilat përdoren në poligonet e qitjes duhet të verifikohen përsa i përket 

zbatimit të rregullave, nga instruktori i cili mbikëqyr veprimtarinë që zhvillohet në rrethinat e poligonit 

të qitjes, përpara fillimit të seancës së qitjeve, në distancat e sigurisë si vijon: 7-10 m për armët e 

shkurtra, 25 m për armët e gjata me kalibrin .22LR, 50 m për armët e gjata me kalibër deri në 9,3 mm 

(ekuivalenti metrik), duke përjashtuar kalibrat Magnum dhe Ultra Magnum, 100 m për armët e gjata 

me kalibër më të madh se 9,3 mm dhe kalibrat më të vogla se 9,3 mm Magnum dhe Ultra Magnum.  

293. Zona e sigurisë e një poligoni qitjesh për municionet me plumb përcaktohet sipas 

figurës nr. 1.  

 

Figura nr. 1 



 

 

294. Zona e sigurisë e një poligoni qitjeje për armët me tytë të pavjaskuar paraqitet në 

formën e një gjysmërrethi me bazën në drejtimin e qitjes dhe me rreze të barabartë me goditjen 

maksimale të municionit të përdorur +25%. 

295. Goditja maksimale e municioneve të armëve të gjahut dhe të armëve sportive tregohet në 

tabelën e mëposhtme. 

 

Kalibri Goditja maksimale Energjia në grykën e tytës 
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.22 LR për armë të shkurtër 1300 m 130 J 

.22 LR për armë të gjatë 1550 m 150 J 

9 mm armë e shkurtër 1900 m 500-650 J 

9 mm armë e gjatë 2100 m 650-800 J 

.40 S&W, .45ACP 2000 m 500-600 J 

.357 Magnum 2000 m 700-800 J 

.223 Remington 3000 m 1900 J 

.308 Winchester 3100 m 3500-4100 J 

7 mm Rem Mag, .300 Win Mag 3500 m 4600 J 

Municione të ndryshme për armë gjahu me 

kalibër Magnum dhe Ultra Magnum: 

 

.338 Win Mag, .300 RUM, .338 RUM, 

.338 - 378 Weatherby Magnum 

4500 m 5300 J, 5800 J, 6100 J, 7000 

J 

Municione të ndryshme për armë gjahu me 

kalibra të mëdha (“afrikane”): 

 

.375 Holland&Holland, .505 Gibbs, .500 

Nitro Express, .700 Nitro Express 

3500 m 6300 J, 8380 J, 8000 J, 12000 

J 

.338 Lapua Magnum 4000 m 6600-6800 J 

12,7x99 (.50BMG) 5200 m 15000-20000 J 

Municione të ndryshme Long Range në 

kalibrat .408, .416, .460: 

  

- municion me bërthamë plumbi  5500 m 11300 J, 13500 J, 15200 J 

- municion me një përbërës të vetëm prej 

bronzi apo aliazhe të tjera prej bakri  

6500 m 11300 J, 13500 J, 15200 J 

Fishekë me gëzhojë Ø 2 – 2,5 mm 300 m 2400 – 4100 J 

Fishekë me gëzhojë Ø 4 – 5 mm 550 m 2400 – 4100 J 

Fishekë me predhë unike të lehtë kal. 

12/16/20 

1200 m 2400 – 4100 J 

Fishekë me predhë unike të rëndë kal. 

12/16/20 

1400 m 2400 – 4100 J 

 

296. Për poligonet e qitjeve që ndodhen në brendësi të zonave të banuara, parimi i 

përgjithshëm është që të gjithë plumbat e ardhur nga hapja e drejtpërdrejtë e zjarrit dhe nga 

rikoshetimet të mbahen brenda zonës aktive të poligonit të qitjes. Këto poligone qitjeje kanë si 

karakteristikë të tyren përcaktuese ekzistencën e një shënjestre kryesore ose të një muri fundor dhe të 

një grumbulluesi të ndërtuar për plumbat dhe të paneleve ose të një mbulese që nuk lejon tejkalimin e 

saj nga plumbat.  



297. Sistemimet kryesore të detyrueshme për poligonet e qitjes të parashikuara në pikën 296 

janë shënjestra kryesore ose muri fundor, grumbulluesi i plumbave, tavanet antiplumb dhe parapetet, 

ndërsa sistemimet fakultative kanë të bëjnë me kufizuesit e kalibrit, në mënyrë të tillë që:  

1) shënjestra kryesore duhet të ketë një lartësi minimalisht 4 m, nëse poligoni i qitjes ka një 

gjatësi të shfrytëzueshme maksimalisht 50 m dhe minimalisht 6 metra për poligonet e qitjes me gjatësi 

të shfrytëzueshme të përfshirë ndërmjet 50 dhe 300 m. Përkulja e panelit ku prodhohet impakti i 

plumbave duhet të jetë midis 45º dhe 60º, me përkulje optimale 56º. Për kalibrin . 22LR, lartësitë 

reduktohen me 1 m; 

2) muri fundor është ekuivalenti i shënjestrës kryesore për poligonet e qitjeve të mbyllura dhe 

përmasat e tij duhet të jenë në përputhje me kalibrin maksimal të përdorur. Nëse muri fundor është 

prodhuar nga shoqëri të specializuara për ndërtimin e këtyre mjeteve mbrojtëse, është e detyrueshme të 

paraqiten certifikimet që i referohen rezistencës së murit fundor ndaj kalibrave dhe llojeve të plumbave 

që do të përdoren. 

298. Në rastin kur poligoni i qitjeve i parashikuar në pikën 297 është ndërtuar me mjetet 

personale, pjesa fundore e poligonit të qitjes sistemohet si vijon: 

1) muri prej betoni B25 me rezistencë minimale 20,0 N/ mm2 dhe me trashësi minimale prej 

25 cm; 

2) pllaka prej çeliku “12Г2смф” me trashësi minimalisht 8 mm për kalibrat e armëve të 

shkurtra dhe minimalisht 12 mm për kalibrat e armëve të gjata, duke përjashtuar kalibrat energjia e të 

cilave është më e madhe se 4200 J. 

299. Balli grumbullues i plumbave – në rastin e poligoneve të qitjeve të hapura, ndërtohet prej 

druri dhe mbushet me rërë.  

300. Balli grumbullues i plumbave – në rastin e poligoneve të qitjeve të mbyllura, është i 

ndërtuar nga një perde ngadalësuese të ndërtuar nga fletë të gomuar me ndërthurje materiali tekstil me 

trashësi minimalisht 8 mm, e cila mbulohet nga një perde ngadalësuese me zinxhirë çeliku ose me 

pllaka çeliku të vendosura në formë grilash, dhe nga kapësi specifik. Si sistemi i grilave, ashtu edhe 

pllaka kryesore prej çeliku, duhet të bëjnë të mundur drejtimin e plumbave për nga dyshemeja e 

poligonit.  

301. Kapësi specifik është ndërtuar ose nga pajisje të veçanta të ndërtuara nga shoqëri të 

specializuara (tulla tunel, tulla kërmill, gypa plastik, tjegulla prej gome balistike etj.), ose nga një enë të 

mbushur me rërë të vendosur përgjatë të gjithë lartësisë së zonës aktive dhe me trashësinë e shtresës së 

rërës të bashkërenduar me kalibrin, por jo më e vogël se 1,5 m. Disa modele kapësish të ndërtuara nga 

shoqëri të specializuara mund ta eliminojnë nevojën e përdorimit të perdes ngadalësuese. 

302. Muret anësore ndërtohen prej: 

1) betoni B25 me rezistencë minimale 20,0 N/ mm2 dhe me trashësi minimale 15 cm; 

2) pllakë çeliku “12Г2смф” me trashësi minimale prej 6 mm për kalibrat e armëve të shkurtra 

dhe minimalisht 8 mm për kalibrat e armëve të gjata, duke përjashtuar kalibrat energjia fillestare e të 

cilave është më e madhe se 4200 J; 

3) shtresë antirikoshetimi prej gome ose prej pllake druri në formë hojesh.  

303. Mbulesa e sipërme ndërtohet në mënyrë të ngjashme me muret anësore. 

304. Panelet në pjesët e tyre të mesme përmbajnë beton me trashësi minimale 6 cm ose 

përmbajnë pllakë çeliku me trashësi minimale 6 mm dhe janë mbuluar me një shtresë kundër 

rikoshetimeve, ndërsa numri i tyre, në varësi të gjatësisë së zonës aktive të poligonit të qitjes, duhet të 

jetë: 

1) për 25 m – minimalisht 2; 

2) për 50 m – 4; 

3) për 100 m – 6; 



4) për 300 m – 8. 

305. Përmasat e paneleve, si dhe lartësia nga dyshemeja, llogaritet në varësi të këndeve 

kritike për secilën kategori armatimesh. 

306. Kufizuesit e kalibrit vendosen vetëm përgjatë vijave të qitjes ku përdoren kalibra dhe 

lloje plumbash të cilat kanë një energji fillestare e cila varion nga 4200 dhe 6000 J (energjia maksimale 

në poligonet e qitjes së mbuluara).  

307. Kufizuesit e kalibrit mund të ndërtohen nga enë shtesë prej rëre ose pllaka çeliku me 

trashësi minimale prek 12 mm, të vendosura menjëherë pas paneleve për shënjestrime, të mbuluara me 

shtrat të trashë shiritash prej kauçuku dhe me shtrat druri, kundra rikoshetimeve. 

308. Për poligonet e qitjes të ndodhura jashtë zonave të banuara parimi i përgjithshëm është 

që të gjitha plumbat që vijnë nga linja e drejtpërdrejtë e hapjes së zjarrit duhet të mbahen në zonën 

aktive të poligonit të qitjes dhe në zonën e sigurisë përkatëse të tij. Këto poligone qitjeje kanë si 

karakteristikë të drejtpërdrejtë përcaktuese ekzistencën e një shënjestre natyrore dhe mungesën e 

paneleve. Këto aspekte janë specifike për poligonet e qitjes të vendosura në ambiente të jashtme, të 

ndërtuara ose natyrore, në mënyrë të tillë që: 

1) shënjestra kryesore – duhet të ketë një lartësi minimalisht 4 m, nëse poligoni i qitjes ka një 

gjatësi të shfrytëzueshme maksimalisht 50 m, dhe minimalisht 6 metra për poligonet e qitjes me gjatësi 

të shfrytëzueshme të përfshirë ndërmjet 50 dhe 300 m dhe 8 m për poligonet e qitjes me gjatësi të 

shfrytëzueshme më të madhe se 300 m, për të gjitha kategoritë e armatimeve që do të përdoren, me 

përjashtim të kalibrit 12,7 x 99 (.50BMG). Për këtë kalibër, si dhe për kalibrat Long Range me energji 

fillestare minimalisht 10 000 J, shënjestra kryesore duhet të ketë këto përmasa: për distanca deri në 

100 m – lartësia minimale 8 m; ndërmjet 100 dhe 500 m – lartësia 9 m; mbi 500 m – lartësia 10 m. 

Ekzistenca e bimëve në krye të shënjestrës kryesore nuk konsiderohet si mjet sigurie dhe nuk 

përfshihet në llogaritjen e lartësisë së saj. Këndi minimal është 45º, të paktën përgjatë gjatësisë së 

shënjestrave + 1 m. Në rastin e poligoneve të qitjeve natyrore, pranohet një shënjestër kryesore me një 

përkulje mesatare minimalisht 30º, nëse ekzistojnë shënjestra ndërmjetëse në fushën e qitjes ose nëse 

shënjestra kryesore është ndërtuar si një radhitje e shënjestrave më të vogla në shpatin e ndonjë kodre 

ose ndonjë mali ose nëse shpati është i tarracuar dhe nëse vendosja e shënjestrave bëhet në zonën me 

përkuljen më të madhe se 30º. Nëse shpati i shënjestrës përmban guriçka ose gurë, nuk pranohet ky 

kufizim i përkuljes dhe është e nevojshme që të sistemohet në të një kapës për plumbat;  

2) parapetet janë të ndërtuara si më poshtë vijon: 

- në rastin e poligoneve të qitjes të ndërtuara, të cilët nuk kanë mjete natyrore mbrojtjeje, 

pjesët ballore janë ndërtuar nga mure betoni me lartësi minimalisht 3 m;  

- në rastin e poligoneve të qitjes që kanë mjete natyrore mbrojtjeje, parapetet janë të ndërtuar 

nga shpate anësore në formën e relievit në të cilat është vendosur poligoni i qitjes, rregullisht një 

luginë, që ka një lartësi minimalisht 3 m;  

- në rastin e poligoneve të qitjes natyrore, në të cilat forma e relievit nuk ka parapete nga njëra 

apo nga të dyja anët e saj, nuk aplikohet kufizimi i ZSA-së, sipas shabllonit të treguar, për anën 

përkatëse; 

- në rastin e poligoneve të qitjes të vendosura në zona shkëmbore ose me terren ku ka gurë, 

ZSA-ja dyfishohet. 

309. Në rastin kur poligoni i qitjes i hapur me sistemime natyrore është vendosur në një zonë 

në të cilën mjetet natyrore mbrojtëse tejkalojnë kushtet minimale të rregullave të përmendura, 

aplikohen kufizimet mbi përmasat e zonave të sigurisë si më poshtë vijon:  

1) kufizime të ZSL-së: 

nëse shënjestra ka lartësinë minimale + 1 m - me 15%; 

nëse projektimi i këndit kritik ndërfutet tek shënjestra të paktën 2 m nën shtresën e saj - me 

50%; 



nëse lartësia e shënjestrës e tejkalon këndin kritik me lartësi të përfshira ndërmjet 2-5 m – me 

10%; 

nëse lartësia e shënjestrës e tejkalon projektimin e këndit kritik me lartësi të përfshira 

ndërmjet 5-10 m – me 20%; 

nëse lartësia e shënjestrës e tejkalon projektimin e këndit kritik me lartësi më shumë se 10 m – 

me 30%; 

nëse shpati i poligonit të qitjes është negativ, duke përcaktuar kënde qitjeje negative +15% për 

secilën gradë përkuljeje; 

nëse ekzistojnë shënjestra ndërmjetëse me lartësi të paktën 0,7 m – me 10%; 

2) kufizime të ZSA-së: 

nëse parapetet kanë një lartësi më të madhe se 3 metra – me 10%; 

nëse parapetet kanë një lartësi minimale prej 6 m – me 25%; 

nëse parapetet kanë një lartësi minimale prej 15 m – me 40%. 

310. Kufizimet janë të mbledhshme me njëra-tjetrën dhe mund të përcaktojnë minimizimin e 

përmasave të zonës së sigurisë. 

311. Nëse një poligon qitjeje ka nevojë për një zonë sigurie me një shtrirje të caktuar dhe kjo 

nuk mund të sigurohet, mund të merren masat për inkuadrimin e saj në zonën ekzistuese të sigurisë: 

1) reduktimi i kalibrit maksimal të autorizuar; 

2) reduktimi i distancës së qitjes; 

3) vendosja e disa këndeve qitëse negative (ngritja e nivelit të vendit të qitjes). 

312. Për përcaktimin e territorit të poligonit të qitjes, përgjatë të gjithë zonës së sigurisë së saj 

duhet të vendosen mjete informimi dhe parandalimi, me qëllim eliminimin e rrezikut të hyrjes në të të 

personave të paautorizuar. 

313. Mjetet informuese dhe parandaluese të parashikuara në pikën 312 janë: 

1) panele paralajmëruese me përmasa A3 me sfond të kuq, mbi të cilët të shkruhet me 

shkronja të bardha mesazhi si vijon: “KUJDES! POLIGON QITJEJE! RREZIK NGA TË 

SHTËNAT!”, të cilat vendosen në një distancë deri në 250 m ndërmjet tyre; 

2) barrierat gjatë rrugëve hyrëse të cilat ndërpresin zonën e sigurisë, mbi të cilat vendosen 

panele paralajmëruese me dimensionet A3 me sfond të kuq, mbi të cilat shkruhet me shkronja të zeza 

mesazhi si vijon: “ KUJDES! POLIGON QITJEJE! NDALOHET KALIMI!”; 

3) flamuj të kuq me përmasat 1,5 m x 0,75 m, të vendosura mbi një shtizë prej minimalisht 2 

m lartësi, në të paktën 2 vende të dukshme dhe të pozicionuara në brendësi të zonës së sigurisë, të 

dukshme nga rruga hyrëse më e frekuentuar;  

4) fakultative – panele të tjera të cilat përmbajnë mesazhe sqaruese në lidhje me orarin e 

funksionimit të poligonit të qitjes, rrugë të shkurtra etj. 

 

Kapitulli XXXV. 

Procedura e regjistrimit të armëve  

të dekorit dhe të municioneve përkatëse 

 

314. Shtetasit e Republikës së Moldavisë të cilët janë dekoruar me armë dhe municionet 

përkatëse mbi bazën e parashikimeve ligjore mund të regjistrojnë vetëm armët e parashikuara nga ligji, 

nëse përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafët 1 dhe 3 dhe nëse nuk ndodhen në 

ndonjërën prej situatave të specifikuara në paragrafin 2 të të njëjtit nen të ligjit. 



315. Shtetasit e huaj të cilët janë dekoruar me armë dhe me municionet përkatëse nga 

Presidenti i Republikës së Moldavisë ose nga Kryeministri i Republikës së Moldavisë mund t’i nxjerrin 

këto armë dhe municione nga territori i vendit pas përftimit të autorizimit për transferim të lëshuar nga 

shërbimi kompetent i Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë. 

316. Dokumenti i cili vërteton dekorimin në rastet e parashikuara në pikat 314 dhe 315 shërben 

si bazë për lëshimin e autorizimit për posedimin ose, sipas rastit për mbajtjen dhe për përdorimin ose për 

autorizimin e transferimit. 

317. Për të përftuar autorizimin e transferimit, shtetasi i huaj i dekoruar me armë depoziton 

një kërkesë pranë shërbimit kompetent të Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë, të shoqëruar nga 

dokumenti i identifikimit dhe nga dokumenti i dekorimit.  

 

Kapitulli XXXVI. 

Procedura e autorizimit të ndryshimeve  

për armën apo për titullarin e armës 

 

318. Pronari i një arme vdekjeprurëse mund t’i kërkojë një personi të licencuar në fushën e 

riparimit të armëve të kryejë disa ndryshime me natyrë teknike të armës vetëm me pëlqimin e organit 

përgjegjës të policisë. 

319. Pëlqimi i parashikuar në pikën 318 jepet mbi bazën e një kërkese, pa qenë nevoja për 

formalitete të tjera, me përjashtim të atyre që parashikohen në pikën 321, në rastin kur: 

1) nëpërmjet ndryshimit që i është bërë armës nuk janë ndryshuar karakteristikat teknike të saj 

dhe qëllimi i saj, të parashikuara nga ligji; 

2) nëpërmjet ndryshimit që i është bërë armës vdekjeprurëse ajo transformohet në armë 

jovdekjeprurëse. 

320. Në rastin kur nëpërmjet ndryshimeve që i janë bërë armës ndryshon qëllimi i saj ose 

kategoria në të cilën ajo bën pjesë sipas klasifikimit të parashikuar në Shtojcën nr. 1 të ligjit ose 

ndryshimet janë të natyrës që përcaktojnë ndryshimin e regjimit të posedimit ose, sipas rastit, të 

mbajtjes ose të përdorimit të armës, pëlqimi i parashikuar në pikën 318 do të jepet vetëm pas 

përmbushjes paraprakisht të procedurës përkatëse të autorizimit të titullarit për posedimin ose, sipas 

rastit, për mbajtjen dhe përdorimin e saj sipas qëllimit ose kategorisë në të cilën bën pjesë arma, në 

kushtet e parashikuara nga kjo rregullore. 

321. Për të marrë pëlqimin e parashikuar në pikën 318, aplikanti duhet të depozitojë pranë 

organit përgjegjës të policisë, në juridiksionin e të cilit është regjistruar arma, një kërkesë në të cilën 

të shënojë të dhënat identifikuese të armës, ndryshimet që do të kryhen, si dhe arsyet që kanë 

përcaktuar kryerjen e këtyre ndryshimeve. 

322. Së bashku me depozitimin e kërkesës së parashikuar në pikën 321, aplikanti duhet të 

paraqesë dokumentin e identifikimit dhe autorizimin për armë në origjinal dhe në kopje. 

323. Në rastin e parashikuar në pikën 320, kërkesa depozitohet njëkohësisht me kërkesën që i 

referohet për autorizim sipas pikës 7. 

324. Parashikimet e pikave 321-323 aplikohen përkatësisht edhe ndaj pronarit të një arme i 

cili nuk është titullar i të drejtës së posedimit ose, sipas rastit, të mbajtjes dhe të përdorimit të armës për 

të cilën kërkohet pëlqimi me qëllim ndryshimin e armës. 

325. Afati i shqyrtimit të kërkesës së depozituar në kushtet e pikave 321-324 përcaktohet si 

më poshtë vijon: 

1) të shumtën 3 ditë nga data e depozitimit, në rastet e parashikuara në pikën 319; 

2) në afatin e parashikuar në pikën 10, në rastin kur kërkesa është depozituar 

njëkohësisht me atë për marrjen e autorizimit. 



326. Brenda afateve të parashikuara në pikën 325 organi përgjegjës i policisë kryen verifikimet 

si më poshtë vijon: 

1) në rastin e parashikuar në pikën 319, në rastin kur nga ndryshimet që janë kryer arma do të 

ndryshojë kategorinë në të cilën bën pjesë, verifikon nëse është respektuar numri maksimal i armëve që 

bëjnë pjesë në këtë kategori të cilat titullari mund t’i posedojë ose t’i mbajë dhe t’i përdorë; 

2) në rastin e parashikuar në pikën 320, verifikohen arsyet të cilat kushtëzojnë autorizimin e 

posedimit ose, sipas rastit, të mbajtjes ose të përdorimit të një arme dhe llojin, kategorinë dhe qëllimin 

përkatës të armës pas ndryshimit. 

327. Në rastin kur, pas kryerjes së verifikimeve të parashikuara në pikën 326, nuk rezultojnë 

pengesa, organi i policisë i lëshon aplikantit dëshminë e pëlqimit të tij në lidhje me ndryshimin e armës, 

ndërsa në rastin e kundërt, i komunikon me shkrim arsyet që kanë justifikuar mosdhënien e pëlqimit. 

328. Pas kryerjes së ndryshimeve nga një person i autorizuar në fushën e riparimit të armëve, 

titullari është i detyruar të paraqitet brenda 10 ditësh pranë organit përgjegjës të policisë i cili ka dhënë 

pëlqimin për ndryshim, bashkë me armën si dhe me një dokument origjinal të lëshuar nga personi i 

autorizuar i përmendur, i cili vërteton ndryshimet që i janë bërë armës dhe që vërteton përmbushjen e 

kushteve për homologim, në rastin kur nëpërmjet ndryshimeve që i janë bërë armës është ndryshuar 

kalibri, lloji i saj ose kategoria në të cilën arma bën pjesë, sipas Shtojcës nr. 1 të ligjit. 

329. Në rastin e parashikuar në pikën 328, arma mund t’i nënshtrohet qitjeve eksperimentale 

sipas rastit, në kushtet e kapitullit XXV. 

330. Në bazë të dokumenteve të paraqitura nga aplikanti, si dhe pas kryerjes së qitjeve 

eksperimentale, atëherë kur është rasti, organi përgjegjës i policisë e ndryshon autorizimin e armës së 

përmendur, nëse asaj i është ndryshuar të paktën njëra nga karakteristikat e shënuara në këtë dokument. 

331. Ndryshimi i qëllimit të armës pa u kryer ndryshime teknike mbi të mund të lejohet nga 

organi përgjegjës i policisë, me kërkesën e pronarit, vetëm në kushtet e autorizimit të aplikantit për 

posedim ose, sipas rastit për mbajtje ose për përdorim të armës sipas qëllimit që përkon me qëllimin e 

ri, në përputhje me parashikimet e kapitullit II.  

332. Poseduesi i autorizimit të posedimit për armën e kategorisë A, i cili dëshiron ta mbajë dhe 

ta përdorë armën vdekjeprurëse të regjistruar në autorizim, mund t’i kërkojë organit përgjegjës të 

policisë të lëshojë autorizimin për mbajtje dhe për përdorim të armës së tipit B si dhe regjistrimin e 

armës në dokumentin e përmendur, me detyrimin për t’u paraqitur së bashku me dokumentin i cili 

vërteton cilësinë që i akordon e drejta për të mbajtur dhe për të përdorur armën vdekjeprurëse të kërkuar. 

333. Poseduesi i autorizimit për mbajtjen dhe për përdorimin e armës së kategorisë B, i cili 

dëshiron të posedojë armën vdekjeprurëse të regjistruar në autorizim, duke hequr dorë nga e drejta e 

mbajtjes dhe e përdorimit, duhet t’i kërkojë organit përgjegjës të policisë të lëshojë një autorizim për 

posedim të armës së kategorisë A si dhe regjistrimin e armës në këtë dokument.  

 

Kapitulli XXXVII. 

Çaktivizimi ose transformimi  

i armëve vdekjeprurëse në armë jovdekjeprurëse 

 

334. Armët vdekjeprurëse mund të transformohen vetëm nga personat e autorizuar për të kryer 

veprimtari riparimi të armëve vetëm mbi armët e çaktivizuara/të dekorimit ose armët artistike. 

335. Pronari i një arme vdekjeprurëse, i cili dëshiron ta transformojë në një armë 

jovdekjeprurëse në kushtet e pikës 334 duhet ta njoftojë paraprakisht organin e policisë në juridiksionin 

e të cilit është regjistruar arma në lidhje me këtë gjë, i cili i lëshon një dëshmi në të cilën shënohen të 

dhënat identifikuese të armës si dhe faktin që ajo do të transformohet në armë të çaktivizuar/dekorimi 

ose në armë artistike.  



336. Armët vdekjeprurëse mund të transformohen në armë të çaktivizuara/dekorimi ose në 

armë artistike nëpërmjet prerjes së tytave, menjëherë pas folesë së fishekut, ku diametri i vrimës së 

formuar është të paktën 5 mm.  

337. Armët vdekjeprurëse mund të transformohen në armë artistike nëpërmjet prishjes së 

kanalit të tytës me ndihmën e dy këmbëzave prej çeliku të fiksuara me anë të shtypjes ose të saldimit në 

pjesën e jashtme të tytës dhe të pozicionuara kësisoj, në mënyrë të tillë që në folenë e fishekut të mund 

të hyjë vetëm municioni i manovrave, i pambushur me plumb ose saçme. 

 

Kapitulli XXXVIII. 

Dispozita të veçanta 

 

338. Tarifat e parashikuara në kapitullin I, pikat 1-5, 7 dhe 8, si dhe në kapitullin II, pikat 1-3 

dhe 5-8 të Shtojcës nr. 2 të ligjit, derdhen në llogarinë e veçantë të Inspektoratit të Përgjithshëm të 

Policisë si mjete financiare të veçanta. 

339. Tarifat e parashikuara në kapitullin I, pika 6 dhe në kapitullin II, pika 4 dhe 9 të 

Shtojcës nr. 2 derdhen në llogarinë e njësive të cilat ofrojnë shërbimet përkatëse. 

340. Për verifikimin e përmbushjes së kushteve të nevojshme për posedimin ose mbajtjen dhe 

përdorimin e armëve, personat fizikë dhe juridikë të cilët posedojnë armë vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse, brenda afatit të parashikuar në nenin 72 paragrafi 4 i ligjit, do të paraqiten pranë 

organit përgjegjës të policisë, që t’ju lëshohen dokumentet përkatëse, sipas ligjit. 

341. Për përftimin e autorizimeve të posedimit, ose sipas rastit, të mbajtjes dhe të përdorimit 

të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit në kushtet e parashikuara në 

pikën 343, personat fizikë do të depozitojnë pranë organit përgjegjës të policisë një kërkesë, modeli i së 

cilës është paraqitur në Shtojcën nr. 31, të shoqëruar nga dokumentet si vijon: autorizimi i armës, 

dokumenti i identifikimit të poseduesit ligjor të armës, raporti mjekësor (mbi shëndetin fizik dhe 

psikiatrik), fatura e pagesës së tarifave të parashikuara në Shtojcën nr. 2 të ligjit, aprovimi në lidhje me 

kushtet për ruajtjen dhe sigurinë e armës dhe të municioneve përkatëse në vendbanim, të përpiluar nga 

përfaqësuesit e organit të policisë ose, sipas rastit të shoqatës, federatës ose klubit sportiv tek i cili bën 

pjesë, dokumentin i cili vërteton cilësinë e kërkuar nga ligji për përftimin e autorizimit për armë të tipit 

B me të drejtë për mbajtje dhe për përdorim të armës, si dhe, sipas rastit, dokumentet e parashikuara në 

pikën 7 nënpika 11).  

342. Personat e parashikuar në pikën 341, që nuk i përmbushin kushtet e parashikuara në 

pikën 7 nënpikat 8 dhe/ose 9, mund të marrin autorizim për armë të tipit A, e cila ju ofron atyre 

mundësinë për ta mbajtur armën në vendbanimin e tyre. 

343. Në varësi të karakteristikave të armëve, është përcaktuar qëllimi i tyre sipas Shtojcës nr. 

32. 

344. Pjesët përbërëse thelbësore të armëve të ndaluara dhe të armëve vdekjeprurëse, 

përkatësisht mekanizmi i shulit, foleja e fishekut dhe tyta, i nënshtrohen regjimit të armës që i përkasin. 

  



                Shtojca nr. 1 

e Rregullores “Për regjimin e armëve  

dhe të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 
 

Nr.__________ data _________________ 
 

 

KËRKESË 

 

 

Unë i nënshkruari _____________________________   

__________________________ 
                                                  (mbiemri)                                                                                     (emri) 

mbiemra të 

mëparshëm_____________________________________________________ 
                                                          (mbiemra të mëparshëm) 

i/e lindur në datën ________________________ në 
_________________________ 

                                      (data, muaji, viti)                                                                                (qyteti) 

me vendbanim në adresën ___________________   

________________________ 
                                                 (qyteti)                                        (rruga 

ndërqytetëse/bul./rruga/kalimi/rrugica)  
______  ___  ______  _____  _________________  

__________________ 
   (numri)              (pallati)              (shkalla)             (ap.)                               (kodi postar)                                   (zona/njësia 

bashkiake) 

numri i dokumentit të 

identifikimit_______________________________________ 
                                                           (NIPT-i) 

të dhëna të 

tjera___________________________________________________ 
 

ju lutem të më jepni autorizimin për posedimin, mbajtjen dhe përdorimin e një arme 

vdekjeprurëse/jovdekjeprurëse për të cilën kërkohet autorizimi dhe që përdoret për qëllime: 

1) argëtimi 4) qitje sportive 

2) të zakonshme 5) gjuetie   

3) koleksioni  6) vetëmbrojtjeje 

si dhe të më jepni autorizimin për blerjen e armës. 

 

Dokumentet e nevojshme për marrjen e autorizimit për blerjen e armës së parë janë si më 

poshtë vijon: 

a) kopje e dokumentit të identifikimit 

b) raport mjekësor 

c) raport mjekësor në lidhje me gjendjen psikologjike 

d) 2 fotografi  me përmasat 3x4 cm 

e) faturë për pagesën e tarifës së ofrimit të shërbimit 

f) dëshmi e përfundimit të kursit të aftësimit teorik dhe praktik 

g) kopje e autorizimit për mbajtjen e armës së gjahut 

h) kopje e autorizimit/e vërtetimit si trajner qitjeje 

i) kopje e autorizimit/e vërtetimit për qitje sportive ose e anëtarësimit në një klub sportiv 



j) kopje e certifikimit si koleksionist 

k) miratimi i kushteve për ruajtjen e armës 
l) miratimi që i referohet rregullimit  për ruajtjen e një numri më të madh se 12 armë. 
 

Shënime të tjera___________________________________________________________ 

 

Data_______ 

  



Shtojca nr. 2 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

SHTOJCË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet 

shtetasi________________ 

______________________________

__ 

me vendbanim në 

adresën:__________ 

______________________________

__ 

për të blerë armë për 

qëllime_________ 

______________________________

__ 

______________________________

__ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit 

është deri në datën 

____________________ 

 

 

 

 

 

SHËNIM: Ruhet pranë organit 

përgjegjës të policisë që ka lëshuar 

autorizimin 

 

 

 

 

 

Afati i vlefshmërisë së lejes deri në 

datën__________________________

_ 

 

 

 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

DUBLIKATË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet 

shtetasi________________ 

______________________________

__ 

me vendbanim në 

adresën:__________ 

______________________________

__ 

për të blerë armë për 

qëllime_________ 

______________________________

__ 

______________________________

__ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit 

deri në datën 

________________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

 

SHËNIM: I dorëzohet blerësit. 

Në momentin e blerjes plotësohet në 

faqen e pasme nga personi juridik i 

licencuar dhe paraqitet pranë organit 

përgjegjës të policisë që ka lëshuar 

autorizimin. 

 

 

 

Afati i vlefshmërisë së lejes zgjatet 

deri në 

datën________________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

AUTORIZIM PËR 

ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet 

shtetasi________________ 

______________________________

__ 

me vendbanim në 

adresën:__________ 

______________________________

__ 

për të blerë armë për 

qëllime_________ 

______________________________

__ 

______________________________

__ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit 

është deri në 

datën______________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

 

SHËNIM: Ruhet nga personi juridik i 

licencuar dhe plotësohet në faqen e 

pasme në datën e tregtimit të armës. 

 

 

 

 

 

Afati i vlefshmërisë zgjatet deri në 

datën__________________________

_ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

  



Shtojca nr. 3 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

 

Autoriteti lëshues___________________                  

Nr.__________ data____________ 
 
 

DËSHMI 

PËR PËRFUNDIMIN E KURSIT TË AFTËSIMIT TEORIK 
DHE PRAKTIK PËR PËRDORIMIN E ARMËVE TË ZJARRIT 

 

 

Vërtetohet se zoti (zonja) ___________________________________, 

NIPT-i__________________, i/e lindur në datën 

__________________________, me vendbanim në qytetin ________________, 

rruga __________________, nr. _____, ap. ________, njësia bashkiake 

_________________________, ka përfunduar kursin e aftësimit teorik dhe 

praktik për përdorimin e armës së zjarrit.  

 
Kursi është zhvilluar në periudhën _________________, në selinë e 

shoqërisë tregtare __________, me adresë në qytetin ______________, rruga 

_________________________, nr.________, njësia bashkiake 

__________________.  

 
Dëshmia mund të përdoret në përputhje me kushtet e parashikuara në 

ligjin nr.130 të vitit 2012 “Për regjimin e armëve dhe të municioneve për 

përdorim civil” si dhe me Rregulloren “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim civil”.  
 

   DREJTORI I KURSIT  

   VEND PËR VULËN  

  



               Shtojca nr. 4 

e Rregullores “Për regjimin e 

armëve dhe të municioneve për 

përdorim civil” 

 

faqja e përparme 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I 

POLICISË 

     

  AUTORIZIM PËR ARMË    KATEGORIA A    

A0000000 

             

   FOTOGRAFIA               Mbiemri  

  E TITULLARIT              Emri  

                                       NIPT-i 

                                       Vendbanimi 

                                       Data e lëshimit 

 

 

faqja e pasme 

POSEDIMI I ARMËS SË ZJARRIT 

 

TË DHËNA PËR IDENTIFIKIMIN E ARMËS 

 Lloji 

 Marka dhe modeli 

 Kalibri 

 Seria dhe numri 

 Kalibri dhe numri i tytës rezervë 

 Shënime të veçanta 

 

 Leja rinovohet një herë në 5 vjen nga data e: 

 

 

 
  



Shtojca nr. 5 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 

 
pjesa e përparme  

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 
INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

     

  AUTORIZIM PËR ARMË    KATEGORIA B    A0000000 

 

   FOTOGRAFIA               Mbiemri  

  E TITULLARIT              Emri  

                                       NIPT-i 

                                       Vendbanimi 

                                       Data e lëshimit 

 

faqja e pasme 

MBAJTJA DHE PËRDORIMI I ARMËS SË 

ZJARRIT 
 
TË DHËNA PËR IDENTIFIKIMIN E ARMËS 

 Lloji 

 Marka dhe modeli 

 Kalibri 

 Seria dhe numri 

 Kalibri dhe numri i tytës rezervë 

 Shënime të veçanta 

 

 Leja rinovohet një herë në 5 vjet nga data e: 

 

  



Shtojca nr. 6 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

SHTOJCË E LICENCËS PËR TRANSPORTIN E 

ARMËVE 

(PËR PERSONA FIZIKË) 

 

Nr.___________ data ______________  

 

Autorizohet kryerja e transportit të armëve 
dhe/ose të municioneve nga z.______________________  
me vendbanim në:_______________________ 
NIPT-i:_______________________________ 
Autorizimi jepet për kryerjen e transportit të 
armëve dhe të municioneve si më poshtë vijon: 
1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
Transporti i armëve / i municioneve do të kryhet 
sipas këtij itinerari:___________________________ 
______________________________________ 

Qëllimi i transportit____________________________ 

Mjeti i transportit__________________________ 

Afati i vlefshmërisë së licencës_____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në datën__ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I 

POLICISË 

 
Nr.___________ data __________________  

 

      

                                        
LICENCË PËR TRANSPORTIN E ARMËVE 

(PËR PERSONA FIZIKË) 

 

 

Autorizohet kryerja e transportit të armëve 
dhe/ose të municioneve nga 
z.______________________________ 

me vendbanim në:_______________________________ 
NIPT-i:_______________________________________ 
Autorizimi jepet për kryerjen e transportit të 
armëve dhe të municioneve si më poshtë vijon: 
1.____________________________________________ 
2.____________________________________________ 
Transporti i armëve / i municioneve do të kryhet 
sipas këtij itinerari:__________________________________ 
________________________________________ 

Qëllimi i transportit_______________________________ 

Mjeti i transportit__________________________________ 

Afati i vlefshmërisë së licencës___________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në datën_______ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN                     

                       
  



                Shtojca nr. 7 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

SHTOJCË E LICENCËS SË 

PËRKOHSHME PËR 

TRANSPORTIN E ARMËVE 

(PËR PERSONA FIZIKË) 

 

Nr.________ data _________________                                                                                

                                               

Autorizohet kryerja e transportit 
të armëve dhe/ose të 
municioneve nga 
z.__________________________ 
me vendbanim në:______________ 
NIPT-i:_______________________ 
Autorizimi për armë________________ 

lëshuar/rinovuar në datën 

_______________________ 

Autorizimi jepet për transportin 
dhe për përdorimin e armës dhe 
të municioneve si më poshtë vijon: 
1._________________________ 
Transporti i armës/ i 
municioneve do të kryhet sipas 
itinerarit:_________________ 
________________________________ 

Mjeti i 

transportit_______________________ 

Titullari autorizohet ta përdorë armën 

dhe municionet në poligonin që i përket 

____________________, 

të ndodhur në 

adresën________________ 

 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit__ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I 

POLICISË 

 
  Nr.___________ data __________________                                                                                

 
AUTORIZIM I PËRKOHSHËM PËR 

TRANSPORTIN E ARMËVE 

(PËR PERSONA FIZIKË) 

 

                                               

Autorizohet kryerja e transportit të armëve 
dhe/ose të municioneve nga 
z.__________________________  
me vendbanim në:____________________________ 
NIPT-i:___________________________________ 
Autorizim për armë____________________________ 

lëshuar/rinovuar në datën ________________________ 

Autorizimi jepet për transportin dhe 
përdorimin e armës dhe të municioneve si më 
poshtë vijon: 
1._______________________________________ 
Transporti i armës/ i municioneve do të kryhet 
sipas itinerarit:__________________________________ 
________________________________________ 

Mjeti i transportit_________________________ 

Titullari autorizohet ta përdorë armën dhe municionet në 

poligonin e qitjes që i përket _________, 

të ndodhur në adresën____________________________ 

Afati i vlefshmërisë së 

lejes________________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

        

 
 

  



                Shtojca nr. 8 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

AUTORIZIM PËR KOLEKSIONIM ARMËSH 

Seria C nr. 000000 

Vërtetohet me anë të këtij dokumenti se zoti/zonja 

_________________________, 

me vendbanim në qytetin __________________, rruga 

____________________, 

nr. __________, pall. ______, ap. _______, njësia bashkiake 

_________________, 

me NIPT _______________________________, i përmbush kushtet ligjore për 

sa i përket statusit të koleksionistit të armëve, cilësi e cila i ofron të drejtën të 

blejë dhe të posedojë armë me qëllim koleksionimin e tyre, në kushtet e 

parashikuara nga ligji në fuqi.  

 

Data e lëshimit_________________  

 
 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 
  



Shtojca nr. 9 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 
 

VENDIM* 
për revokimin e autorizimit për posedimin dhe tërheqjen e autorizimit për 

armën 
 

   Në përputhje me parashikimet e nenit _____ të ligjit nr.130 të datës 8 qershor 

2012 u mor masa për revokimin e lejes për posedimin e armës dhe të 

municioneve të regjistruar në emër të zotit ____________________________ të 

lindur në datën _____________ në qytetin ___________ me vendbanim në 

_______________ rruga __________ nr. ______ pall. ____ ap. _____ njësia 

bashkiake ____________ NIPT-i__________________, mbajtës i autorizimit të 

armës për kategorinë A/kategorinë B, nr. _________, të lëshuar në datën 

____________ nga _____________, si pasojë e shkeljes së parashikimeve të 

nenit  _________ të_________ ______________, që konsiston në 

___________________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 
  
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN   

 * Vendimi për revokimin e autorizimit do t’i bashkëngjitet njoftimit që 

do të dërgohet në vëmendje të personit në fjalë, ku në këtë njoftim do të 

shënohen: armët që janë objekt i revokimit të autorizimit, afati brenda të cilit 

personi duhet të tjetërsojë armët, si dhe faktin që është revokuar autorizimi për 

armë në rastet kur kjo gjë do të jetë e nevojshme të përmendet.  

  



Shtojca nr. 10 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
SHTOJCË E AUTORIZIMIT TË 

TRANSPORTIT PËR DALJEN E 

PËRKOHSHME TË ARMËVE/TË 

MUNICIONEVE 

NGA TERRITORI I VENDIT 

(PËR PERSONA FIZIKË) 

Nr._______  data _____________ 

 

Autorizohet dalja e përkohshme nga 
Republika e Moldavisë e armëve 
dhe/ose e municioneve të cilat i 
përkasin zotit 
(zonjës)___________________________ 
me vendbanim në:__________________ 
NIPT-i:__________________________ 
Autorizimi për armë nr.__________, lëshuar 

në datën _______ 

Autorizimi është i vlefshëm për daljen 
e përkohshme të armëve dhe/ose të 
municioneve si më poshtë vijon: 
1._____________________________ 
2._____________________________ 
 

Transporti i armëve/i municioneve do 
të kryhet sipas këtij 
itinerari:____________ 
________________________________ 

Pika e kalimit kufitar shtetëror:  

Pika e daljes__________________________ 

Pika e hyrjes__________________________ 

Qëllimi i transportit____________________ 

Mjeti i transportit______________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit_________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën__________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 
     Nr.___________ data __________________                                                                                                                        

 

 

AUTORIZIM TRANSPORTI PËR DALJEN E 

PËRKOHSHME TË ARMËVE/TË 

MUNICIONEVE  

NGA TERRITORI I VENDIT 

(PERSONA FIZIKË) 

 

Autorizohet dalja e përkohshme nga 
Republika e Moldavisë e armëve dhe/ose e 
municioneve të cilat i përkasin 
zotit(zonjës)_________________ 
me vendbanim në:_________________________ 
NIPT-i:__________________________________ 
Autorizimi për armë nr.________, lëshuar në datën 

_______ 

Autorizimi është i vlefshëm për daljen e 
përkohshme të armëve dhe/ose të 
municioneve si më poshtë vijon: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
Transporti i armëve/i municioneve do të 
kryhet sipas këtij itinerari:_____________________ 
________________________________________ 

Pika e kalimit kufitar shtetëror: Pika e 

daljes____________________________________ 

Pika e hyrjes_________________________________ 

Qëllimi i transportit___________________________ 

Mjeti i transportit____________________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit_____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën_______ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 



Shtojca nr. 11 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim” 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

  

   AUTORIZIMI I PËRKOHSHËM 

PËR MBAJTJE ARME* 

 

Mbiemri 

Emri 

Pasaporta/karta e identitetit 

 

TË DHËNAT IDENTIFIKUESE TË 

ARMËS 

 

Lloji: 

Marka dhe modeli: 

Kalibri: 

Seria dhe numri: 

 

Sasia përkatëse e municionit: 

Qëllimi/destinacioni 

  Data e lëshimit 

E vlefshme deri në datën 

         DREJTUESI  

 

         VEND PËR VULËN 

          

 

Nr._____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I siguron titullarit të drejtën për transport, për mbajtje dhe 

për përdorim të armës së zjarrit brenda territorit të Republikës 

së Moldavisë 

 

 

  



Shtojca nr. 12 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 
 

AUTORIZIM 

PËR TJETËRSIMIN E ARMËS/E MUNICIONEVE 
(për shtetas të huaj) 

 

Autorizohet tjetërsimi në territorin e Republikës së Moldavisë nga zoti 

(zonja) ________, me vendbanim në _______, mbajtës(e) e pasaportës/kartës së 

identitetit me seri ____, nr. ____________, të lëshuar nga autoritetet e shtetit 

_______ në datën ________, i objekteve si më poshtë vijon:  

A. Arma që i përket kategorisë _________ karakteristikat e armës 

________ për qëllime ________ marka _______ seria ________ kalibri 

___________.  

B. Municioni:  

Sasia _______________ kalibri ______________, të poseduara mbi 

bazën e autorizimit për armë me seri _______, nr. _________, të lëshuar në 

datën_________ nga ____________.  
 

Autorizimi do t’i paraqitet autoriteteve kufitare në momentin e daljes nga 

Republika e Moldavisë me qëllim për të justifikuar tjetërsimin e armës/e 

municionit.  
 

DREJTUESI  
VEND PËR VULËN 

 

  



Shtojca nr. 13 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

Nr.__________data ________________ 

AUTORIZIM PËR TRANSFERIM 
PËR DALJEN PËRFUNDIMTARE TË ARMËVE VDEKJEPRURËSE DHE 

JOVDEKJEPRURËSE DHE TË MUNICIONEVE TË TYRE NGA TERRITORI I 

REPUBLIKËS SË MOLDAVISË TË CILAT I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT 
Autorizohet zoti/(zonja) ________________________________ me vendbanim në 

______________________, mbajtës(e) e pasaportës/kartës së identitetit me seri _____ nr. 

_____ të lëshuar nga _____________ në datën ____________ për daljen përfundimtare nga 

territori i Republikës së Moldavisë të objekteve si më poshtë vijon:  

A. Arma, kategoria ______ marka _______ kalibri _______ seria ________.  

B. Tyta rezervë, seria ____________ kalibri ________________.  

C. Municioni:  

1. Sasia __________________ kalibri _____________________.  
2. Sasia __________________ kalibri _____________________.  
     

Shteti mbërritës _________/itinerari _____________.  

Mjeti i transportit ___________________________.  

Pika e kalimit kufitar – Dalje ___________________________.  

Afati i vlefshmërisë së autorizimit __________________________.  

Arma është vulosur në datën ____________ nga ____________ me vulën e 

prodhuesit të armëve/tregtuesit të armëve, numri ______________________.  

 

DREJTUESI  

VEND PËR VULËN  

  



             Shtojca nr. 14 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil”  

 
faqja e përparme     

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 
INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

     

  AUTORIZIM PËR POSEDIMIN E ARMËS         A0000000 

             

   FOTOGRAFIA               Mbiemri             

  E TITULLARIT              Emri                                               

                                       NIPT-i 

                                       Vendbanimi 

                                       Data e lëshimit 

 

 

faqja e pasme 

POSEDIM I ARMËS 

JOVDEKJEPRURËSE 
  
TË DHËNA PËR IDENTIFIKIMIN E ARMËS 

 Kategoria 

 Marka dhe modeli 

 Kalibri 

 Seria dhe numri 

 Shënime të veçanta   
 

 

  



Shtojca nr. 15 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

SHTOJCË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet ____________________ 

_______________________________

__ 

me seli në 

adresën:_________________ 

_______________________________

__ 

për të blerë armë me 

qëllimin_________ 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit deri 

në datën 

_________________________ 

 

 

 

 

SHËNIM: Ruhet nga organi 

përgjegjës lëshues i policisë 

 

 

Afati zgjatet deri në datën________ 

 

 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

DUBLIKATË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet_____________________ 

_______________________________

__ 

me seli në 

adresën:_________________ 

_______________________________

__ 

për të blerë armë me 

qëllimin_________ 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit deri 

në 

datën__________________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

SHËNIM: I dorëzohet blerësit. 

Në momentin e blerjes plotësohet në 

faqen e pasme nga personi juridik i 

licencuar dhe i paraqitet organit 

përgjegjës lëshues të policisë. 

 

 

Afati zgjatet deri në datën________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

000000 

AUTORIZIM 

PËR ARMË 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet ____________________ 

_______________________________

__ 

me seli në 

adresën:_________________ 

_______________________________

__ 

për të blerë armë me 

qëllimin_________ 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit deri 

në 

datën__________________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

SHËNIM: Ruhet nga personi juridik i 

licencuar dhe plotësohet në faqen e 

pasme në datën e tregtimit të armës. 

 

 

Zgjatet deri në datën________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

  



Shtojca nr. 16 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 

 

AUTORIZIM* 

PËR POSEDIMIN E ARMËVE VDEKJEPRURËSE DHE JOVDEKJEPRURËSE 

DHE TË MUNICIONEVE TË TYRE  
QË I NËNSHTROHEN AUTORIZIMIT 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 
   
Në përputhje me ligjin nr.130 të datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim civil”, autorizohet____________________________, me seli në 

qytetin __________________, rruga __________________, nr. __________, zona/njësia 

bashkiake ________________, NIPT-i: _______, për të poseduar armët dhe municionet e 

specifikuara si më poshtë vijon: 
1. __________________________________________________________ 

                                                             (kategoria, marka, kalibri, seria)  
2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

Armët dhe municionet do të ruhen në adresën si më poshtë vijon:  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________  
   

Personi përgjegjës për administrimin dhe sigurinë e armëve dhe të municioneve  

_______________________________________________________ 

                                                        (Mbiemri dhe emri, NIPT-i) 

 

DREJTUESI 
VEND PËR VULËN  
 

* Ky autorizim ka vlefshmërinë fillestare prej 3 vitesh dhe rinovohet çdo 3 vjet. 
 
FAQJA E PASME 

 
RINOVIMI I AUTORIZIMIT PËR POSEDIMIN E ARMËVE/E MUNICIONEVE 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 
 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 



VEND PËR VULËN 
 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

  



Shtojca nr. 17 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 

 

AUTORIZIM* 

PËR POSEDIMIN DHE PËRDORIMIN E ARMËVE DHE TË MUNICIONEVE 

VDEKJEPRURËSE DHE JOVDEKJEPRURËSE QË I NËNSHTROHEN 

AUTORIZIMIT  

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Në përputhje me ligjin nr. 130 të datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim civil”, autorizohet  ____________________________, me seli në 

qytetin _____________________, rruga __________________, nr. __________, zona/njësia 

bashkiake ________________, Kodi fiskal nr. _______, për të poseduar dhe për të përdorur 

armët dhe municionet e specifikuara si më poshtë vijon: 
1. __________________________________________________________ 

                                                             (kategoria, marka, kalibri, seria)  
2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

Armët dhe municionet do të ruhen në adresën si më poshtë vijon:  

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________  
   

Personi përgjegjës për administrimin dhe sigurinë e armëve dhe të municioneve 

_______________________________________________________ 

                                                        (Mbiemri, emri, NIPT-i) 

 

DREJTUESI 
VEND PËR VULËN  
 
* Ky autorizim ka vlefshmërinë fillestare prej 3 vitesh dhe rinovohet çdo 3 vjet. 

 
FAQJA E PASME 

 
   RINOVIMI I AUTORIZIMIT PËR POSEDIMIN E ARMËVE/ MUNICIONEVE 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 



DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 
 
DREJTUESI 
VEND PËR VULËN 

 
RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 
DREJTUESI 

VEND PËR VULËN  
  



Shtojca nr. 18 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

 

SHTOJCË E LICENCËS PËR 

TRANSPORTIN E ARMËVE 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Nr.___________  

data _________________                                                                                

                                               

Autorizohet transporti i armëve 
dhe/ose i municioneve nga 

____________________________ 
me seli në adresën:_______________ 
Personi përgjegjës për 
transportin e armëve 
_________________________ 
Autorizimi jepet për kryerjen e 
transportit të armëve dhe të 
municioneve si më poshtë vijon: 
1.____________________________ 
2.____________________________ 
Transporti i armëve / i 
municioneve do të kryhet sipas 
këtij itinerari:_______________________ 
______________________________ 

Qëllimi i 

transportit___________________ 

Mjeti i 

transportit______________________ 

Afati i vlefshmërisë së 

licencës________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I 

POLICISË 

 

Nr.___________ data __________________ 

 
LICENCË PËR TRANSPORTIN E ARMËVE 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

 

 

                                               

Autorizohet kryerja e transportit të armëve 
dhe/ose të municioneve nga  
_________________________  
me seli në adresën:__________________________ 
Personi përgjegjës për transportin e 
armëve_____ 
Autorizimi jepet për kryerjen e transportit të 
armëve dhe të municioneve si më poshtë vijon: 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
Transporti i armëve / i municioneve do të 
kryhet sipas këtij itinerari:__________________________ 
___________________________________________ 

Qëllimi i transportit__________________________ 

Mjeti i transportit___________________________ 

Afati i vlefshmërisë së licencës____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën___________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

 

 

  



Shtojca nr. 19 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 

SHTOJCË E AUTORIZIMIT TË 

TRANSPORTIT PËR DALJEN E 

PËRKOHSHME TË ARMËVE/ 

MUNICIONEVE 

NGA TERRITORI I VENDIT 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

 

Nr.___________ data ___________    

                                                                                                                     

Autorizohet dalja e përkohshme nga 
Republika e Moldavisë e armëve 
dhe/ose e municioneve të cilat i 
përkasin________________________  
Me seli në adresën:_______________ 
NIPT-i:________________________ 
Autorizimi për posedimin dhe për 

përdorimin e armëve nr.__________, 

lëshuar në datën  _______ 

Personi përgjegjës për transportin e 

armëve/ 

municioneve________________, NIPT-

i__________________________ 

Autorizimi jepet për daljen e 
përkohshme të armëve dhe/ose të 
municioneve si më poshtë vijon: 
1._____________________________ 
2._____________________________ 
Transporti i armëve/municioneve 
do të kryhet sipas këtij 
itinerari:___________________ 
Pika e kalimit kufitar shtetëror: Pika e 

daljes_______________ 

Pika e hyrjes____________________ 

Qëllimi i transportit______________ 

Mjeti i transportit________________ 

Afati i vlefshmërisë së 

autorizimit_________________ 

 

DREJTUESI  

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën____________ 

 

DREJTUESI  

VEND PËR VULËN 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I 

POLICISË 

 

Nr.___________ data __________________ 

 
AUTORIZIM TRANSPORTI PËR DALJEN E 

PËRKOHSHME TË ARMËVE/ MUNICIONEVE 

NGA TERRITORI I VENDIT 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 

                                                                                                                       

Autorizohet dalja e përkohshme nga Republika e 
Moldavisë e armëve dhe/ose e municioneve të cilat 
i përkasin _________________________________________  
Me seli në adresën:_________________________________ 
NIPT-i:____________________________________ 
Autorizimi për posedimin dhe për përdorimin e armëve 

nr.__________, lëshuar në datën _______ 

Personi përgjegjës për transportin e armëve/ 

municioneve________________________________, 

NIPT-i____________________________________ 

Autorizimi jepet për daljen e përkohshme të 
armëve dhe/ose të municioneve si më poshtë vijon: 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
Transporti i armëve/municioneve do të kryhet 
sipas këtij itinerari:__________________________________ 
___________________________________________ 

Pika e kalimit kufitar shtetëror: Pika e 

daljes_______________ 

Pika e hyrjes________________________________ 

Qëllimi i transportit___________________________ 

Mjeti i transportit_____________________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

Afati i vlefshmërisë është zgjatur deri në 

datën____________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

  



Shtojca nr. 20 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 
 

AUTORIZIM* 

PËR POSEDUESIN E ARMËVE JOVDEKJEPRURËSE DHE TË 

MUNICIONEVE PËRKATËSE 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 
 

 

Në përputhje me ligjin nr.130 të datës 8 qershor 2012 “Për regjimin e 

armëve dhe të municioneve për përdorim civil”, 

________________________________________, me seli në qytetin 

_____________________, rruga __________________, nr. __________, 

zona/njësia bashkiake ________________, NIPT-i _______, është posedues i 

armëve jovdekjeprurëse të specifikuara si më poshtë vijon: 
1. 

__________________________________________________________ 
(kategoria, marka, kalibri, seria) 

2. _________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________ 

4. 

__________________________________________________________ 
 

Armët dhe municionet do të ruhen në adresën si më poshtë vijon:  

1. __________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________  

   

Personi përgjegjës për administrimin dhe sigurinë e armëve dhe të 

municioneve 

_______________________________________________________ 
(Mbiemri dhe emri, NIPT-i) 

 

 

DREJTUESI 
VEND PËR VULËN  
 

* Ky autorizim ka vlefshmërinë fillestare prej 3 vitesh dhe rinovohet çdo 3 vjet. 
 



FAQJA E PASME 
 
RINOVIMI I AUTORIZIMIT PËR POSEDIMIN E ARMËVE/ MUNICIONEVE 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

  



      Shtojca nr. 21 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të  municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 
 

AUTORIZIMI I NJOFTIMIT 

PËR BLERJEN E ARMËVE JOVDEKJEPRURËSE 

(PËR PERSONA JURIDIKË) 
 

Si rrjedhojë e njoftimit paraprak të ______________________ me seli në 

qytetin _____________________, rruga ___________________, nr._______, 

zona/njësia bashkiake __________, NIPT-i ______________, përfaqësuar nga 

Zoti (Zonja) ________________, NIPT-i ___________________, lëshohet ky 

autorizim, për blerjen e armëve jovdekjeprurëse për sasinë ___________, me 

qëllimin ___________________________.  
 

Brenda një afati prej 5 ditësh nga data e blerjes së armës së ftohtë jeni të 

detyruar të paraqiteni pranë organit kompetent të policisë me armën (armët) si 

dhe me dokumentin e origjinës së armës (armëve) me qëllim lëshimin e 

autorizimit të poseduesit të armës (armëve).  
 

 

DREJTUESI  

VEND PËR VULËN 
  



Shtojca nr. 22 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

 faqja e përparme    

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

E REPUBLIKËS SË MOLDAVISË 
INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

     

  AUTORIZIM PËR ARMË    KATEGORIA C    A0000000 

             

   FOTOGRAFIA               Mbiemri             

  E TITULLARIT              Emri                                               

                                       Emërtimi i shoqërisë 

                                       Adresa e selisë 

                                       Data e lëshimit 

 

 

faqja e pasme 

MBAJTJA DHE PËRDORIMI I ARMËS SË ZJARRIT 

GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS 

 

TË DHËNAT E IDENTIFIKIMIT TË ARMËS 

 Kategoria 

 Marka dhe modeli 

 Kalibri 

 Seria dhe numri 

 Shënime të veçanta    

 Autorizimi rinovohet një herë në 3 vjet nga data e: 

 

  



Shtojca nr. 23 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 

 
VENDIM * 

për revokimin e autorizimit dhe tërheqjen e autorizimit për posedimin ose, 

sipas rastit, për përdorimin e armëve që posedohen nga personat juridikë 
 

Në përputhje me parashikimet e nenit _________________, duke filluar 

nga data ___________, është marrë vendimi për revokimin e autorizimit dhe për 

tërheqjen e autorizimit për ________ nr. ________ të datës __________, të 

lëshuar nga _______________________, me seli në qytetin 

_____________________, rruga ____________________, nr. _____, 

zona/njësia bashkiake __________, NIPT-i _________, si pasojë e shkeljes së 

parashikimeve të nenit _____ të ___________ duke konsistuar në si vijon: 

_____________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 
 

 DREJTUESI  

 VEND PËR VULËN  
  
  * Vendimi për revokimin e autorizimit i bashkëngjitet njoftimit që do të dërgohet në vëmendje të 

personit në fjalë.  

  



Shtojca nr. 24 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

   

 

REPUBLIKA E MOLDAVISË 

LICENCË 

 
Seria_______                                                                     nr.________ 

 

Emërtimi i autoritetit licencues   

Emërtimi, forma juridike e organizimit,  

adresa për qëllime tatimore e titullarit të licencës 

Veprimtaria e licencuar ushtrohet në këto adresa: 

Data dhe numri i Certifikatës së  

regjistrimit të titullarit të licencës 

Kodi fiskal 

Lloji i veprimtarisë, i plotë ose i pjesshëm,  

për ushtrimin e së cilit lëshohet licenca 

Data e lëshimit të licencës 

E vlefshme deri në datën______________ 

 

Nënshkrimi i drejtuesit 

të autoritetit licencues         

       

VEND PËR VULËN 
  



Shtojca nr. 25 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
 

faqja e përparme     

KOKA E SHKRESËS SË HARTUAR NGA 

ORGANI LËSHUES 

     

Nr. ___________ 

AUTORIZIMI I KONTROLLIT PERIODIK 

TË GJENDJES SË ARMËS 

 

 Lëshuar në       „_______”_________20___ 

 

 Nënshkrimi i drejtuesit teknik të 

armëve_______________ 

      VEND PËR VULËN 

 

 

faqja e pasme 

KOKA E SHKRESËS SË HARTUAR NGA 

ORGANI LËSHUES 

 

Kategoria_______________________________ 

Marka dhe modeli_____________________ 

 Kalibri____________________________ 

Seria dhe numri i fabrikimit__________ 

Seria dhe numri i mekanizmit të shkrepjes________ 

Seria dhe numri i tytës_______________ 

 Viti i prodhimit______________________ 

Kalibri dhe numri i tytës rezervë_____             

 

 

  



Shtojca nr. 26 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 

KOKA E SHKRESËS SË HARTUAR NGA DREJTUESI TEKNIK 

Nr._______ data “_____”__________20____ 

 

PROCESVERBAL 

PËR KONSTATIMIN E PAPËRPUTHSHMËRISË SË ARMËS 
 

Gjatë procesit të kontrollit periodik të gjendjes së armës: 

 

Kategoria___________________________________________________

__ 

Marka dhe 

modeli______________________________________________ 

Kalibri_____________________________________________________

__ 

Seria dhe numri i 

fabrikimit______________________________________ 

Seria dhe numri i mekanizmit të 

shkrepjes___________________________ 

Seria dhe numri i 

tytës___________________________________________ 

Viti i 

prodhimit_________________________________________________ 

Kalibri dhe numri i tytës 

rezervë___________________________________ 

janë përcaktuar si më poshtë vijon: 

1. 

Markimi:___________________________________________________ 

2. 

Përmasat:___________________________________________________ 

3. Mekanizmi i 

mbushjes________________________________________ 

4. Mekanizmi i 

shkrepjes:________________________________________ 

5. 

Tyta:_______________________________________________________ 

6. Pjesë të tjera të 

armës:_________________________________________ 

___________________________________________________________

_ 



  

Rekomandohet: 

1._________________________________________________________

_ 

2._________________________________________________________

_ 

3._________________________________________________________

_ 

4._________________________________________________________

_ 

5._________________________________________________________

_ 

 

Nënshkrimi i drejtuesit 

teknik____________________________________ 

        

  VEND PËR VULËN 

Nënshkrimi i mbajtësit të armës_________________________________       
  



Shtojca nr. 27 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 
 

Nr.__________data ________________ 

 
AUTORIZIM* 

PËR TJETËRSIMIN E ARMËS 
 

Autorizohet tjetërsimi nga zoti (zonja) ________________, me 

vendbanim në qytetin ____________, rruga______________, bul.__________, 

ap._________, NIPT-i_______________, mbajtës(e) i/e autorizimit për armën 

me nr. __________, të lëshuar në datën _______nga ______, i armëve si më 

poshtë vijon:  

 

1. 

__________________________________________________________ 
                                       (kategoria, marka, kalibri, seria e armës) 

2. 

__________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________ 

4. 

__________________________________________________________ 
 

 

 

  DREJTUESI  

   VEND PËR VULËN  
 

* Autorizimi do t’i paraqitet subjektit të licencuar për tregtimin e këtyre armëve.  

  



Shtojca nr. 28 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM  

I POLICISË 

 

000000 

SHTOJCË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet____________________ 

_________________________________ 

me seli në adresën:_______________ 

_________________________________ 

për të blerë armë me 

qëllimin:________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit deri 

në datën_______________________ 

 

SHËNIM: Ruhet nga organi përgjegjës 

lëshues i policisë. 

 

 

Afati zgjatet deri në datën________ 

 

 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM 

 I POLICISË 

 

000000 

DUBLIKATË E AUTORIZIMIT 

PËR ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet_____________________ 

_________________________________ 

me seli në 

adresën:___________________ 

_________________________________ 

për të blerë armë me qëllimin si më 

poshtë 

vijon:___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit është 

deri në datën ____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

SHËNIM: I dorëzohet blerësit. 

Në momentin e blerjes plotësohet në 

faqen e pasme nga subjekti juridik i 

licencuar dhe i paraqitet organit 

përgjegjës lëshues të policisë. 

 

 

Afati zgjatet deri në datën________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

MINISTRIA E PUNËVE TË 

BRENDSHME 

INSPEKTORATI I 

PËRGJITHSHËM 

 I POLICISË 

 

000000 

AUTORIZIM PËR 

ARMË 

 

Nr.__________ 

 

„____”___________________ 20___ 

 

Autorizohet ____________________ 

_________________________________ 

me seli në adresën:_________________ 

_________________________________ 

për të blerë armë me qëllimin si më 

poshtë vijon:______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Afati i vlefshmërisë së autorizimit është 

deri në datën ____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

SHËNIM: Ruhet nga subjekti juridik i 

licencuar dhe plotësohet në faqen e 

pasme në datën e tregtimit të armës 

 

 

Afati zgjatet deri në datën________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

  



Shtojca nr. 29 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME  

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 

 

AUTORIZIM 

PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE TË MUNICIONEVE 

 

Në përputhje me licencën për ushtrimin e veprimtarive me objekt armët dhe 

municionet me seri _____ nr. ______________ shoqëria tregtare 

_________________________, me seli të regjistruar në qytetin, ________________, 

rruga______________,nr.___________, 
zona/njësia administrative ________________, NIPT-i _______________, është e 

autorizuar të kryejë transportin (e brendshëm/ndërkombëtar)____________________ të 

armëve dhe municioneve si më poshtë vijon:  
A.1.__________________________________________________________ 
                                (tipi, marka, kalibri, sasia e armëve)  
2. _____________________________________________________ 

 

B. 1.__________ (copë) municione, kalibri_____________  

2.__________ (copë) municione, kalibri_____________ 
 
Transporti do të kryhet me:  

1. Lloji i makinës_________________ marka __________, nr. i targës ________, 

autorizimi për transportin e materialeve të rrezikshme ADR nr.________________ i 

datës_______, i lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës Rrugore. 
 
Drejtuesit e autorizuar të automjeteve:  
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 

   
Itinerari i kryer________________________________________________ 
Pikë e kalimit kufitar, hyrje/dalje______________________________ 

Mbrojtja gjatë transportimit sigurohet nga  ________________ në përputhje me 

kontratën nr.______/_____________.  
Afati i vlefshmërisë së licencës është deri në datën_____________ 
Transporti i armëve dhe municioneve do të bëhet në përputhje me kushtet e 

parashikuara në Ligjin nr. 283 të datës 4 Korrik 2003 që i referohet ushtrimit të veprimtarisë 

së veçantë të detektivit dhe të sigurisë. 
 
DREJTUESI  

VEND PËR VULËN  

  



Shtojca nr. 30 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 
 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________data ________________ 

 

AUTORIZIM 

PËR FUNKSIONIMIN E POLIGONIT TË QITJES 

     

Në përputhje me______________________ licencohet poligoni i qitjes për përdorim 

të: 

1. armëve vdekjeprurëse  

2. armëve jovdekjeprurëse 

I ndodhur në qytetin________________________, rruga______________, nr.____, 

zona/njësia administrative____________, në pronësi të shoqërisë tregtare __________, me 

seli të regjistruar në______________, NIPT-i_______________. 

Në poligonin e qitjes mund të kryhen qitje me kategoritë e armëve si më poshtë vijon: 

Armë vdekjeprurëse: 

1. Kategoria B 

Karakteristikat e armës: 

a) ________________________________; 

b) ________________________________; 

c) ________________________________. 

 

2. Kategoria C 

Karakteristikat e armës: 

a) ______________________________; 

b) ______________________________; 

c) ______________________________. 

 

3. Kategoria D 

Armë jovdekjeprurëse 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

FAQJA E PASME 

 

MIRATIMI I AUTORIZIMIT PËR POLIGONIN E QITJES 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 



DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

 

RINOVUAR NË DATËN____________________ 

 

DREJTUESI 

VEND PËR VULËN 

  



Shtojca nr. 31 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe 

të municioneve për përdorim civil” 

 
  

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
INSPEKTORATI I PËRGJITHSHËM I POLICISË 

 

Nr.__________ data _________________ 

 

KËRKESË 
 

Unë i nënshkruari__________________________   

______________________________ 
                                                    (mbiemri)                                                                (emri) 

mbiemra të 

mëparshëm_____________________________________________________ 
                                                    (mbiemra të mëparshëm) 

 lindur më________________________________ në 
________________________ 

                                     (data, muaji, viti)                                                                                (qyteti) 

me vendbanim në adresën____________________   

_______________________  
                                               (qyteti)                                        (rruga ndërqytetëse/bul./rruga/kalimi/rrugica)  
______  _______  ______  _____  ______________  ________________ 
   (numri)            (pallati)              (shkalla)             (ap.)                               (kodi postar)                             (zona/njësia bashkiake) 

numri i dokumentit të 

identitetit_________________________________________ 
                                                                        (NIPT-i) 

të dhëna të 

tjera__________________________________________________ 
 

ju lutem të më pajisni me lejen për posedimin, mbajtjen dhe përdorimin e një arme 

vdekjeprurëse/jovdekjeprurëse e cila do të jetë objekt i autorizimit për përdorim për qëllime:  

 

  1) argëtimi 4) qitjeje sportive 

2) të zakonshme 5) gjuetie 

3) koleksionimi 6) vetëmbrojtjeje 

 

Dokumentet e nevojshme për marrjen e lejes së posedimit ose mbajtjes dhe përdorimin për 

armën e parë janë si më poshtë vijon: 

a) kopje  e dokumentit të identitetit 

b) raporti mjeko-ligjor 

c) 1 fotografi  me përmasat 10x15 cm  

d) faturë provuese e shlyerjes së tarifës së ofrimit të shërbimit 

e) kopje e lejes së gjuetisë 

f) kopje e lejes / e vërtetimit si trajner qitjeje 

g) kopje e lejes / e vërtetimit si trajner qitjeje 

h) kopje e certifikimit si koleksionist 

i) certifikimi i kontrollit teknik dhe periodik të armës, për armët me të drejtë mbajtjeje dhe 

përdorimi 

j) rekomandimi i kushteve për ruajtjen e armës 



k) rekomandimi që i referohet rregullimit  për ruajtjen e një numri më të madh se 12 

armë. 
 
Shënime të tjera___________________________________________________________ 

 

Data ________________                                          Nënshkrimi____________________ 

  



Shtojca nr. 32 

e Rregullores “Për regjimin e armëve dhe të 

municioneve për përdorim civil” 

 

Nr. 

d/o 

Karakteristikat e 

armëve/municioneve 

Llojet e armëve sipas përdorimit të tyre 

u
sh

ta
r
a

k
e 

p
ër

 m
b

ro
jt

je
 

d
h

e 
ru

a
jt

je
 

p
ër

 g
ju

et
i 

p
ër

 q
it

je
 

sp
o

rt
iv

e 

p
ër

 k
o

le
k

si
o

n
 

p
ër

 v
et

ëm
b

ro
jt

je
 

p
ër

 p
ër

d
o

ri
m

 t
ë 

za
k

o
n

sh
ëm

 

p
ër

 a
rg

ët
im

 

Kategoria A 

armë zjarri dhe municione të ndaluara 

1. Mjetet dhe sistemet lëshuese 

ushtarake me efekt shpërthyes 

X - - - - - - - 

2. Armët e zjarrit automatike X - - - - - - - 

3. Armët e  zjarrit të kamufluara në 

formë  të një mjeti tjetër, njësitë, 

nënnjësitë dhe pajisjet që mund 

të përbëjnë dhe mund të 

funksionojnë si armë zjarri 

X - - - - - - - 

4. Municionet me predha shpuese, 

shpërthyese ose të ndezshme 

X - - - - - - - 

5. Municionet me predha 

shpërndarëse 

X - - - - - - - 

6. Çdo lloj pajisje tjetër e 

konceptuar ose e përshtatur për 

të zvogëluar zhurmën e krijuar 

nga qitja me armë zjarri 

X - - - - - - - 

Kategoria B 

armët e zjarrit për të cilat kërkohet autorizim  

7. Armët e shkurtra të zjarrit 

gjysmëautomatike ose armët 

vetërimbushëse 

X X - X X X - - 

8. Armët e shkurtra të zjarrit me 

një qitje të vetme, me ndezje 

qendrore 

X X - X X X - - 

9. Armët e shkurtra të zjarrit me 

një qitje të vetme, me ndezje 

unazore, me gjatësi të 

përgjithshme më të vogël se 28 

centimetra 

X X - X X X - - 

10. Armët e zjarrit të gjata 

gjysmëautomatike, karikatori i të 

cilave ose foleja e të cilave mban 

më shumë se tre fishekë 

- X X X X - - - 

11. Armë zjarri të gjata 

gjysmëautomatike karikatori i të 

cilave ose foleja e të cilave mban 

më shumë se tre fishekë, 

karikatori i të cilave është i 

palëvizshëm ose armët për të 

cilat nuk është i mundur  

transformimi, me anën e një 

- X X X X - - - 



mjeti të zakonshëm, në armët  

karikatori i të cilave ose foleja e 

të cilave mund të përmbajë më 

shumë se tre fishekë 

12. Armët e zjarrit të gjata me 

vetërimbushje dhe 

gjysmëautomatike me tytë të 

pavjaskuar, të gjatë deri në 60 

centimetra 

- X X X X - - - 

13. Armët e zjarrit  civile 

gjysmëautomatike të cilat kanë 

pamjen e një arme zjarri 

automatike 

- X X X X - - - 

14. Armët e zjarrit të gjata me 

vetërimbushje, të ndryshme nga 

ato që janë përmendur në pikën 

10 të kësaj tabele) 

- X X X X - - - 

15. Armët e zjarrit të  gjata me një 

qitje të vetme me tytë të vjaskuar 
- X X X X - - - 

16. Armët e zjarrit të gjata 

gjysmëautomatike, të ndryshme 

nga ato që përfshihen në pikat 

10-13 të kësaj tabele 

- X X X X - - - 

17. Armët e zjarrit të shkurtra me 

një shkrepje të vetme, me ndezje 

anësore, me gjatësi të 

përgjithshme më të madhe ose të 

barabartë me 28 centimetra 

- X - X X - - - 

18. Armët e zjarrit të gjata me një 

shkrepje të vetme me tytë të 

pavjaskuar, si dhe municioni 

përkatës për të 

- X - X X - - - 

19. Armët e shkurtra (pistoletë ose 

revolver) me  plumba plastikë, si 

dhe municioni përkatës për to 

- X - X X X - - 

20. Pjesët thelbësore të armëve të 

zjarrit të parashikuara në pikat 7-

19 të kësaj tabele, mekanizmat e 

mbylljes, foleja dhe tyta e 

armëve të zjarrit, të paraqitura si 

objekte të ndara 

- - - - - - - - 

Kategoria C 

armë që duhet të deklarohen 

21. Armët e shkurtra ose të gjata 

pneumatike të cilat, për 

shkrepjen e predhës, përdorin 

forcën shpërhapëse të ajrit të 

ngjeshur ose forcën shpërhapëse 

të gazeve të ndodhura nën 

presion në grykën e tytës, me një 

energji më të madhe se 7,5 J 

X - - X X - - - 

22. Armët e shkurtra (pistoletë ose 

revolver) të prodhuara 

posaçërisht për shpërndarjen e 

- X - - X X - - 



gazeve të dëmshëm, gazeve 

irritues ose gazeve neutralizues, 

si dhe municioni përkatës për to 

23. Armët e paaftësimit si dhe 

municioni përkatës për to 
- - - - - - - X 

24. Armët me qetësues si dhe 

municioni përkatës për to 
- - - - - - - X 

25. Tojat dhe harqet të cilat 

përdoren në qitjet sportive, si 

dhe shigjetat përkatëse 

- - - X - - - - 

26. Pajisjet që kanë për qëllim 

peshkimin me harpun, si dhe 

municioni përkatës për to 

- - - X - - - - 

27. Pistoletat që përdoren për 

sinjalizim si dhe municioni 

përkatës për to 

- X - - - - - - 

28. Armët antike, si dhe municioni 

përkatës për to 

 

 

- - - X X - - - 

Kategoria D 

armë të tjera për të cilat nuk është i nevojshëm autorizimi 

29. Armët e shkurtra ose të gjata 

pneumatike të cilat, për 

shkrepjen e predhës, përdorin 

forcën shpërhapëse të ajrit të 

ngjeshur ose forcën shpërhapëse 

të gazeve të ndodhura nën 

presion me një energji në grykën 

e tytës më të vogël se 7,5 J 

- - - X X - - X 

30. Armë të çaktivizuara - - - - X - -  

31. Pistoletat që lajmërojnë fillimin 

e eventit të përdorura në garat 

sportive, si dhe municioni 

përkatës për to 

- - - - X - -  

32. Armët me plumba të llojit 

Flobert, me një energji në 

grykën e tytës më të vogël se 7,5 

J 

- - - X X - - X 

33. Armët e përdorura për qëllime 

artistike ose kinematografike, si 

dhe municioni përkatës për to 

- - - - X - -  

34. Armë të konceptuara për qëllime 

shpëtimi, me kusht që ato të 

përdoren vetëm për këto qëllime 

- - - - X - -  

35. Armët për qëllime industriale, si 

dhe municioni përkatës për to 
- - - -  - X  

36. Paralizuesit elektrikë - - - - X - -  

37. Armët spërkatëse me gaze 

lotsjellës ose gaze irritues 
- - - -  - X  

 

 


