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PËRMBLEDHJE ANALITIKE

Në vitin 2018, me mbështetjen e Zyrës Qendrore në Evropën Juglindore dhe Lindore për Kontrollin e 
Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC), Komisioni për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) në Shqipëri 
koordinoi mbledhjen e të dhënave mbi shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve në vend. Paralelisht, 
SEESAC kreu një anketim online të opinionit publik mbi perceptimet lidhur me përdorimin, zotërimin 
dhe rreziqet e armëve të zjarrit në Evropën Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë. 

Qëllimi i këtij anketimi të përgjithshëm ishte i trefishtë: identifikimi i tendencave në shpërndarjen 
e AVL-ve, veçanërisht sa i përket llojit, sasisë, zotërimit, shpërndarjes, tregtisë së ligjshme/
jashtëligjshme, prodhimit dhe lëvizjes së AVL-ve; identifikimi i tendencave lidhur me ndikimin e 
AVL-ve te shtetasit shqiptarë; dhe matja e perceptimit të publikut lidhur me përdorimin e armëve 
të zjarrit, zotërimin e tyre, dhunën dhe sigurinë në komunitet.

Ky raport analizon të dhënat e anketimit të mbledhura për periudhën 2012 deri në 2016 dhe vë 
në dukje rekomandimet për politikëbërësit dhe ekspertët, me synim përmirësimin e sigurisë, 
efikasitetit dhe efektivitetit të ndërhyrjeve që trajtojnë tregtimin e jashtëligjshëm, përhapjen e 
pakontrolluar dhe/ose keqpërdorimin e AVL-ve. Më poshtë jepet një përmbledhje e shkurtër e 
gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore të anketimit.112

1 
2 

PËRMBLEDHJE ANALITIKE
 

• SHPËRNDARJA E AVL-VE/ARMËVE TË ZJARRIT NË SHQIPËRI

16.6 %
2.7 %

80.7 %

Totali i armëve të zjarrit në zotërim të agjencive shtetërore2, civilëve dhe subjekteve private

20
16

Numri total i armëve 
të zjarrit në zotërim te 
agjencive shtetërore

Numri total i armëve të 
zjarrit në zotërim te civile

Numri total i armëve 
të zjarrit në zotërim te 
subjekteve private

1  Publikimi i ketij raporti vetem ne 2019 eshte per shkak te nje procesi te gjate te mbledhjes se te dhenave qe perfshiu 
koordinimin e nje numri institucionesh, agjencish dhe subjekteve private, si dhe rishikimin e draft rekomandimeve 
dhe rezultateve nga autoritetet e angazhuara.

2 Vini re se të dhënat për disa agjenci shtetërore të tilla si Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura 
Shqiptare nuk janë të përfshira. Rrjedhimisht, përqindja e përllogaritur e AVL-ve në zotërim të agjencive 
shtetërore është më e vogël se përqindja faktike.
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Numri total i armëve të zjarrit në zotërim të agjencive shtetërore shqiptares3, popullsisë civile dhe 
subjekteve private4 në vitin 2016 ishte 121 940, prej të cilave civilët zotëronin shumicën e armëve 
të zjarrit në 98,425 (80,7%), agjencitë shtetërore zotëronin 20,268 (16,6%) dhe subjektet private 
zotëronin 3,247 (2,7%). Ndërkohë që numri total i armëve të zjarrit në zotërim të agjencive shtetërore, 
civilëve dhe subjekteve private ra me një vlerë margjinale prej 0,6% gjatë këtij pesëvjeçari, numri i 
armëve të ligjshme veçanërisht në zotërim të civilëve u rrit me 6,8%, nga 92 183 në vitin 2012 në 98 
426 deri në vitin 2016. Legjislacioni i ri për armët në vitin 2014 (Ligji 74/2014) prezantoi rregulla më 
të qarta dhe më strikte për mbajtjen dhe licencimin e armëve të zjarrit për civilët, ndërkohë që ai 
gjithashtu legalizoi zotërimin civil të disa kategorive të armëve për qëllime të ndryshme nga gjuetia. 
Legjislacioni i ri mund të ketë kontribuar në rritjen e kërkesës, shitjes dhe importit të brendshëm të 
municioneve të AVL-ve si dhe të disa kategorive të caktuara të armëve.

Gjatë periudhës së anketimit, personat e pajisur me leje për armë zjarri ishin konsiderueshëm 
burra (98,9%) të moshës 36 deri në 60 vjeç (57,6% në vitin 2016). Numri total i aplikantëve për 
leje të reja për armë zjarri, në vitin 2016, ishte 1,080 nga të cilët 99,8% (ose 1,069) ishin meshkuj, 
dhe 61,1% prej tyre bënin pjesë në grupmoshën 36-60 vjeç. Numri i aplikantëve meshkuj ra në 
periudhën ndërmjet viteve 2012 dhe 2016.

Gjuetia figuroi arsyeja kryesore për posedimin e armëve të zjarrit nga zotëruesit e lejeve dhe 
armëve të regjistruara të zjarrit përgjatë pesë viteve. Sipas ligjit 74/2014, vetëmbrojtja është 
arsyeja e vetme e lejuar nga ligji për zotërimin e armëve të zjarrit te kategorise B nga civilët në 
mjediset e tyre të banimit.

Në vitin 2016, numri total i armëve të zjarrit në përdorim aktiv të mbajtura nga agjencitë shtetërore 
(për agjencitë që kishte të dhëna të disponueshme) ishte 16,224. Numri total i armëve të zjarrit 
rezervë të mbajtura nga Policia e Shtetit Shqiptar (PSHSH) dhe Ministria e Brendshme ishte 4,044. 
Gjithashtu, policia kishte edhe një tepricë prej 15,500 armësh në të njejtin vit. Të dhënat për 
zotërimin e armëve të zjarrit nga Ministria e Mbrojtjes ishin konfidenciale. Në vitin 2016, agjencitë 
shtetërore mbanin një tepricë rreth 3,9 milionë njësi të municioneve të armëve të zjarrit. Përgjatë 
kësaj periudhe pesë vjeçare, humbën në total 52 armë zjarri të agjencive shtetërore. Në total, 
5 armë zjarri u vodhën ne agjencitë shtetërore, 1 në vitin 2012 dhe 4 në vitin 2016. Gjatë kësaj 
periudhe nuk u raportuan armë zjarri të humbura ose të vjedhura nga subjektet juridike ose 
personat fizikë.

Nga 3,247 armët e zjarrit që mbaheshin nga subjektet private në vitin 2016, shumica ishin në zotërim 
të dyqaneve të shitjes, pra 2,290 (70,5%), ndjekur nga shoqëritë private të sigurisë me 932 (28,7%) 
dhe poligonet e qitjes me një numër modest prej 25 (0,8%). Pas hyrjes në fuqi në vitin 2014 të 
legjislacionit të ri, pati një rënie të menjëhershme në numrin e shoqërive private të sigurisë fizike, 
në numrin e personelit të autorizuar për të mbajtur armë zjarri dhe në numrin e armëve të zjarrit 
të mbajtura nga ato. Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqëritë private të sigurisë ra me 

3 “Agjencitë shtetërore” i referohen Ministrisë së Brendshme, Policisë, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të 
Armatosura të Shqipërisë, Rojtarëve të pyjeve, Ministrisë së Drejtësisë dhe Shërbimeve Korrigjuese. Të dhënat 
ishin të disponueshme vetëm për Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Ministrinë e Brendshme. Nuk kishte të dhëna të 
disponueshme për agjenci të tjera shtetërore të autorizuara për të mbajtur armë zjarri, pra Ministria e Mbrojtjes, 
Shërbimet Korrigjuese, Rojtarët e pyjeve, Ministria e Drejtësisë dhe Dogana.

4 “Subjekte private” i referohen shoqërive private të sigurisë, klubeve private të qitjes, shoqatave të qitjes, poligoneve 
dhe dyqaneve të shitjes.
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19,2%, pra nga 1,153 në vitin 2012 në 932 në vitin 2016. Pas legalizimit të poligoneve të qitjes sipas 
ligjit 74/2014, numri i armëve të zjarrit që mbahen nga poligonet e qitjes u rrit në mënyrë modeste 
nga 21 në vitin 2015 në 25 në vitin 2016. Numri i poligoneve të qitjes mbeti në nivelin modest 3 në 
vitin 2016, megjithatë numri i vizitorëve të poligoneve të qitjes u rrit nga 2317 në vitin 2015 në 7875 
në vitin 2016, ku shumica e vizitorëve ishin meshkuj dhe të moshës 18 deri në 35 vjeç. Ndërkohë 
që gjatë periudhës së anketimit numri i dyqaneve të shitjes së armëve të zjarrit dhe numri i armëve 
të zjarrit që ato mbanin ra, sasia e municionit që ato mbanin u rrit në mënyrë të konsiderueshme, 
nga 66 310 njësi në vitin 2012 në 1 915 527 njësi deri në vitin 2016, çka pasqyroi edhe legalizimin e 
armëve të zjarrit për qëllime të tjera nga gjuetia në vitin 2014.

Qeveria shqiptare nuk zbatoi asnjë nismë gjatë periudhës së anketimit për të nxitur civilët që të 
dorëzonin vullnetarisht armët e jashtëligjshme të zjarrit pa u përballur me pasoja ligjore ose pa dhënë 
prova të origjinës së armëve. Po ashtu, nuk u ndërmorën përpjekje për t’i ofruar shtetasve shqiptarë 
mundësinë për të legalizuar armët e jashtëligjshme të zjarrit. 

Nga viti 2012 deri në vitin 2016, Ministria e Mbrojtjes shkatërroi në total 23 953 tonë tepricë 
municionesh të AVL-ve. Sasia vjetore e tepricës së municioneve të AVL-ve të shkatërruara arriti nivelin 
më të lartë në vitin 2013 me 11,101 tonë dhe ra në 1730 tonë në vitin 2016. Gjithashtu, përgjatë 
periudhës pesëvjeçare, Ministria e Mbrojtjes shkatërroi në total një tepricë prej 67 647 armësh të 
vogla dhe të lehta. Policia e Shtetit Shqiptar (PSHSH) dhe Ministria e Brendshme nuk shkatërruan 
asnjë teprice të armëve të zjarrit ose municioneve gjatë kësaj periudhe pesë vjeçare pasi ato dergohen 
për shkatërrim te Ministria e Mbrojtjes. Në vitin 2012, PSHSH-ja kishte 6,2 milionë njësi tepricë të 
municioneve të armëve të zjarrit, ndërsa në katër vitet e ardhshme sasia e mbetur u reduktua në 3,9 
milionë, në pajtim me urdhrin e brendshëm të Ministrisë së Mbrojtjes për shkatërrimin e tepricave. 

Vlera e importeve të realizuara të armëve të zjarrit ishte 276 830 USD në vitin 2015 dhe u rrit në 
780 818 USD deri në vitin 2016. Eksporti i armëve të zjarrit i realizuar nga Shqipëria arriti nivelin 

28.7 %

0.8 %

70.5 %

Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private
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Numri i armëve të zjarrit të 
mbajtura nga poligonet

Numri i armëve të zjarrit  
në zotërim të dyqaneve  
të shitjes

20
16



10
Anketim për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) ne Shqipëri 2012-2016

më të lartë në vitin 2015 me 3,09 milionë USD por ra në 1,49 milionë USD në vitin 2016. Vendet 
kryesore të destinacionit përgjatë periudhës pesëvjeçare ishin Austria, Bullgaria, Republika Çeke, 
Mali i Zi dhe SHBA. 

Gjatë periudhës 2012-2016 u raportuan 56 raste të trafikimit të armëve të zjarrit në Shqipëri, 
në total 95 armë zjarri dhe 25,036 njësi municionesh të trafikuara. Përgjatë kësaj periudhe pesë 
vjeçare, u konfiskuan në total 3,379 armë zjarri. Gjatë të gjithë periudhës pesë vjeçare, autoritetet 
shqiptare nuk gjurmuan ndërkombëtarisht asnjë armë zjarri të konfiskuar dhe gjurmuan në vend 
vetëm disa armë zjarri të konfiskuara. 

• IMPAKTI  I ARMEVE TE VOGLA DHE TE LEHTA (AVL)

Ndonëse numri i veprave të raportuara penale me armë zjarri ka pasur luhatje gjatë kësaj periudhe 
pesëvjeçare, në vitin 2016, ra në vlerën më të ulët të regjistruar. Armët e zjarrit u keqperdoren më 
shpesh në kontekstin e prodhimit, zotërimit, mbajtjes dhe shitjes së jashtëligjshme. Gjithashtu, shpesh 
herë ato u perdoren për të kryer vrasje ose për vrasje të mbetura në tentativë, dhe në një shkallë më 
të ulët për vjedhje ose trafikim. Keqpërdorimi i tyre kryesisht ndodhte brenda një konteksti kriminal, 
ndjekur nga mosmarrëveshjet dhe grindjet në publik. Gjithashtu, armët e zjarrit keqpërdoreshin 
dukshëm edhe në situata të dhunës në familje, aksidente, gjueti, festime ose edhe në mosmarrëveshjet 
me policinë, dhe jane perdorur për qëllime mbrojtjeje vetëm në raste të jashtëzakonshme.

Armët e zjarrit në pronësi të jashtëligjshme kryesisht jane keqperdorur për të kryer krime me 
armë zjarri. Armët e zjarrit ishin mjeti i përdorur më shpesh për të kryer vrasje me 357 nga 550 
vrasje (64,9%) të kryera me armë zjarri. Edhe pse numri i vrasjeve me armë zjarri pati luhatje gjatë 
periudhës së anketimit, ai ra ndjeshëm nga viti 2012 në 2016. 

Veprat penale më të shpeshta me armë zjarri
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Incidentet me armë zjarri rezultuan më së shumti në plagosje, në pak më tepër se në një të tretën 
e të gjitha incidenteve të raportuara. Në një nga katër incidente, armët e zjarrit përdoreshin për 
kërcënime, ndërsa në një nga pesë incidente, pasoja ishte fatale. Gjithashtu, në 5,6% të incidenteve, 
armët e zjarrit jane përdorur për të kryer vetëvrasje. Pasojat ndryshonin dukshëm në varësi të llojit 
të incidentit.

Mundësia që pasoja të ishte fatale ishte më e lartë në rastet e dhunës në familje, pasuar nga 
incidentet ku armët përdoreshin për mbrojtje, incidentet kriminale dhe aksidentet, gjuetia, festimet 
ose e shtene aksidentale.

Burrat përbënin shumicën dërrmuese të viktimave të incidenteve me armë zjarri në 86,4% të 
incidenteve, ndërsa gratë ishin viktima në 13,6% të incidenteve. Megjithatë, proporcionalisht, 
gratë ishin me te predispozuara për të pasur pasoja fatale se sa burrat dhe kjo vjen kryesisht si 
pasojë e ekspozimit të tyre ndaj dhunës në familje. Të dhënat për vitet 2015 dhe 2016 tregojnë se 
në një nga tre vrasje të kryera nga një anëtar i familjes, arma e zjarrit ishte mjeti i zgjedhur.  Bie në 
sy diferencimi gjinor, pasi nga 12 personat e vrarë me armë zjarri, të gjitha ishin gra. Ndryshe nga 
gratë, burrat ishin më tepër në rrezik nga keqpërdorimi i armëve të zjarrit në mosmarrëveshjet dhe 
grindjet në publik si dhe në kontekstin kriminal, me përkatësisht 36,5% dhe 29,7%.  

Në pothuajse tre të katërtat e rasteve, viktimat dhe autorët e njihnin njëri-tjetrin. Në një nga 
dy incidente ata ishin miq, të njohur ose fqinj, ndërsa në 14,6% të incidenteve ata ishin anëtarë 
familjeje dhe në 7,8% të incidenteve ata ishin partnerë intimë. Në më pak se një të tretën e rasteve, 
viktimat dhe autorët nuk e njihnin njëri-tjetrin. Në më shumë se gjysmën e incidenteve ku gratë 
kanë përjetuar dhunë me armë, autori ishte partneri intim aktual ose i mëparshëm ose një anëtar 
i familjes. Në më tepër se gjysmën e incidenteve të raportuara, burrat ishin më së shumti në rrezik 
nga miqtë, të njohurit ose fqinjët, pasuar nga të huajt. Më rrallë, dhuna kundër burrave eshte 
kryer nga një anëtar i familjes dhe vetëm në raste të rralla nga partnerja intime. Në total, burrat 
e moshës 19-35 vjeç ishin më të rrezikuar ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit dhe përbënin 
40,1% të të gjitha viktimave. Burrat e moshës 36-60 vjeç vinin të dytët, të pasuar nga gratë e 
grupmoshave 19-35 dhe 36-60 vjeç. Të gjithë autorët e incidenteve me armë zjarri ishin burra. 
Meshkujt e moshës 19-35 vjeç kishin më tepër gjasa që të kryenin incidente me armë zjarri dhe 
zinin më pak se gjysmën e numrit total të incidenteve.

Viktimat e incidenteve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës

0-18 19-35 36-60 61+
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Automatikët jane arma e zjarrit më e përdorur në incidente me pasoja fatale, duke shkaktuar 
rreth tre të katërtat e vdekjeve me armë zjarri. Pushkët, karabinat dhe shotganët vinin në vend 
të dytë, të pasuara nga revolverët dhe pistoletat me vetëmbushje. Vrasjet jane kryer zakonisht në 
hapësira private, ku një në tre vrasje ka ndodhur në shtëpinë, apartamentin ose oborrin e viktimës. 
Hapësirat publike si rrugët, trotuaret dhe vendet e parkimit renditen në vend të dytë, të ndjekura 
nga kafenetë, restorantet, klubet dhe hotelet, si dhe pyjet, fushat dhe zonat e pabanuara. Gratë 
kishin shumë më tepër gjasa sesa burrat që të vriteshin në shtëpitë, apartamentet ose oborret e 
tyre, ku tre e katërta e grave janë vrarë në ambientin familjar. Nga ana tjetër, burrat ndodheshin 
në pothuajse të njëjtin nivel rreziku në mjediset publike si në rrugë, trotuare, vende parkimi dhe 
ndërtesa publike.

•  PERCEPTIMET E PUBLIKUT LIDHUR ME PËRDORIMIN, ZOTËRIMIN DHE 
RREZIQET E ARMËVE TË ZJARRIT

Bazuar në gjetjet kryesore të një anketimi në internet mbi perceptimet lidhur me përdorimin, 
zotërimin dhe rreziqet e armëve të zjarrit shumica e të anketuarve në Shqipëri nuk kishin pasur 
kurrë përvojë me përdorimin e një arme (71%), ndërsa 22% kishin pasur njëfarë përvoje. Burrat 
kishin më tepër gjasa që të kishin pasur përvojë me përdorimin në ndonjë formë të armës (31%) 
krahasuar me gratë (15%). 

Anketimi tregoi se 78% e të anketuarve nuk do të zotëronin një armë dhe gratë kishin më tepër 
gjasa me 84% se sa burrat me 72% për të mos zotëruar një armë. Të anketuarit të cilët kishin më 
tepër gjasa për të zotuar një armë ishin burrat e grupmoshës 16-24 vjeç (34%).

Gjetjet e anketimit tregojnë se përmirësimi i sigurisë personale eshte një motiv kryesor për të 
zotëruar një armë. Në total, 22% e të anketuarve u shprehën se do ta zotëronin një armë dhe 
faktorët kryesorë që kishin gjasa për të ndikuar në vendimin e tyre ishin: siguria/mbrojtja personale, 
gjuetia/sportet dhe përvojat e mëparshme me armë. Burrat kishin me tepër gjasa se sa gratë për të 
thënë se pasja e një arme në shtëpi përmirësonte sigurinë. Gratë në të gjitha grupmoshat ishin të 
anketuarit kryesorë që nuk do të zotëronin një armë. Të anketuarit me një nivel më të ulët arsimimi 
kishin më tepër gjasa për të zotëruar një armë se sa të anketuarit me arsim më të lartë. Përqindja 
e të anketuarve që ndiheshin më të sigurte me një armë në shtëpi ulet me kalimin e moshës. 
Perceptimi i sigurisë në lagje lidhet dukshëm me kërkesën për armë zjarri. Gjasat e përjetimit të 
një dhune të mëparshme me armë dhe rastet kur dhuna me armë ka ndodhur, gjithashtu ndikohne 
dukshëm perceptimet e të anketuarve rreth nevojës për të zotëruar një armë. 
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1. HYRJE 

Ndërmjet viteve 2004 dhe 2011, janë kryer një sërë anketimesh për AVL-të nga organizata të 
ndryshme5 në rajonin e Ballkanit Perëndimor duke përdorur një tërësi metodash për të mbledhur 
të dhëna mbi shpërndarjen dhe impaktin e armëve të vogla si edhe për perceptimin e publikut 
për AVL-të. Metodat e përdorura ishin të ndryshme në varësi të organizatave të përfshira, dhe 
nuk bazoheshin në një qasje të standardizuar për mbledhjen e të dhënave që të mund të lejonte 
krahasimin e gjetjeve në rajon. Gjithashtu, në shumë raste, këto anketime u kryen përpara ngritjes 
së Komisioneve nderministrire të AVL-ve në rajon. Që prej kryerjes së këtyre studimeve, nuk është 
ndërmarrë asnjë anketim i mëtejshëm kombëtar për armët e vogla.6 Për të plotesuar këtë boshllëk 
dhe për të lehtësuar zhvillimin e politikave dhe vendimmarrjes për kontrollin e AVL-ve të bazuara 
në statistika në rajon, SEESAC ka punuar në bashkëpunim me shtatë Komisione të AVL-ve për të 
kryer një sërë anketimesh për shpërndarjen, impaktin dhe perceptimin për AVL-të, duke përdorur 
një metodologji të standardizuar.

Qëllimi i këtij raporti të anketimit të armëve të vogla dhe të lehta (AVL) është të ofrojë një kuptim të 
plotë dhe të përditësuar të sfidave për kontrollin e armëve në Shqipëri dhe të propozojë rekomandime 
për të përmirësuar sigurinë e qytetarëve, si dhe efikasitetin dhe efiçencën e ndërhyrjeve që 
trajtojnë problemet e lidhura me tregtinë e jashtëligjshme, përhapjen e pakontrolluar dhe/ose 
keqpërdorimin e AVL-ve. Ky raport përmbledh gjetjet dhe rekomandimet kryesore që dalin nga 
anketimet për shpërndarjen, impaktin dhe perceptimin për rrezikun e AVL-të të kryera në Shqipëri 
për periudhën 2012-2016. Ky raport është i synuar për politikëbërësit dhe ekspertët në Shqipëri dhe 
ka si qëllim të japë informacione për hartimin dhe formulimin e strategjive, politikave, legjislacionit 
dhe aktiviteteve për kontrollin e AVL-ve në vend. 

Po kështu, në shkurt të vitit 2018, autoritetet rajonale u angazhuan për të zhvilluar një Udhërrëfyes 
për një zgjidhje të qëndrueshme për posedimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin 
e AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024. 
Udhërrëfyesi, i cili u miratua zyrtarisht në Samitin e Londrës në korrik të vitit 2018 mes BE-së dhe 
Ballkanit Perëndimor, shërben si një dokument udhëzues dhe konsensual i hartuar dhe zotëruar 
nga autoritetet e rajonit.7 Ky raport i anketimit të AVL-ve kontribuon në përpjekjet e Udhërrëfyesit 
për të promovuar të dhëna më të sakta dhe të përditësuara për AVL-të, si dhe të ndara sipas gjinisë 
e moshës. Raporti gjithashtu kontribuon në përmirësimin e standardizimit, sistematizimit dhe 
koherencës së praktikave për mbledhjen e të dhënave për armët e zjarrit në Ballkanin Perëndimor, 
dhe si përfundim, në zhvillimin e politikave të bazuara në statistika të cilat trajtojnë në mënyrë 
efikase keqpërdorimin, përhapjen dhe trafikimin e AVL-ve.

5 Këtu përfshihen, ndër të tjera, Safeworld, SEESAC, Anketimi për Armët e vogla dhe UNDP
6 SEESAC ka vijuar të prodhojë raporte tematike kombëtare dhe rajonale për çështje të ndryshme që lidhen me AVL-të.
7 Roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse and trafficking of Small Arms and Light 

Weapons (SALW) and their ammunition in the Western Balkans by 2024, 10 July 2018.
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1.1 Metodologjia

Në vitin 2017, SEESAC ngriti një grup pune rajonal, të përbërë nga përfaqësues të shtatë 
Komisioneve për kontrollin e AVL-ve në rajon. Grupit rajonal të punës iu caktua detyra e zhvillimit 
dhe dakordësimit të një metodologjie për një anketë rajonale të AVL-ve. Në një mbledhje rajonale 
të mbajtur në Sabac të Serbisë në shtator të vitit 2017, grupi i punës diskutoi, rishikoi dhe miratoi 
metodologjinë për kryerjen e anketimeve për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve. Të dhënat për 
shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve në Shqipëri u mblodhën dhe analizuan me anë të pyetësorëve 
të standardizuar për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve (shih shtojcën A dhe B). Procesi i mbledhjes 
së të dhënave u koordinua nga Komisioni Kombëtar i AVL-ve në Shqipëri dhe me mbështetjen 
teknike nga SEESAC. Pyetësorët përfshinin pyetje të standardizuara për të lehtësuar mbledhjen e 
të dhënave të sakta dhe të përditësuara mbi shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve, si dhe për të 
përmirësuar koherencën, standardizimin dhe krahasimin e të dhënave në të gjithë rajonin. 

Me qëllim mbulimin e hendekut të shkaktuar nga pamjaftueshmëria e të dhënave të siguruara 
nga pyetësori për anketimin e impaktit dhe për të ofruar një njohje të vazhdueshme të ndikimit 
të armëve të zjarrit në shoqërinë shqiptare, janë përdorur edhe të dhënat e gjeneruara përmes 
Platformës së monitorimit të dhunës me armë të SEESAC (në vijim referuar si AVMP). 

AVMP-ja monitoron incidentet me armë zjarri që ndodhin në Evropën Juglindore. Ajo ka mbledhur 
të dhëna të detajuara nga Evropa Juglindore që prej vitit 2014. Të dhënat mblidhen çdo ditë duke 
përdorur artikujt e mediave lokale, motorët e kërkimit online dhe kur është e mundur, raportet 
përkatëse të institucioneve publike, të cilat kanë lidhje me armët e zjarrit. Garantimi i cilësisë 
kryhet nga SEESAC për të siguruar saktësinë e informacionit të përfshirë në platformë.

AVMP-ja jep detaje rreth incidenteve me arme zjarri, duke përfshirë vendndodhjen, llojet e incidentit, 
gjininë dhe moshën e viktimave dhe autorëve, pasojat për viktimën, marrëdhënien ndërmjet viktimës 
dhe autorit si dhe vendndodhjen e detajuar sipas vitit, muajit dhe vendndodhjes, kur është e mundur. 

Për qëllime të analizës së anketimit të impaktit në Shqipëri, u analizua një paketë me 1,405 
raportime mediatike, të shtrira në periudhën 1 korrik 2013 deri më 31 dhjetor 2016. Ky përbën 
një kampion të rëndësishëm statistikor që mundëson marrjen e informacioneve thelbësore mbi 
aspektet kryesore të incidenteve me armë zjarri. Për më tepër, përcjellja e raportimeve mediatike 
lejon marrjen e informacionit, i cili nuk mund të grumbullohet ndryshe, si pasoja e incidentit ose 
marrëdhënia ndërmjet personave të përfshirë në incidente.

Ndonëse këto të dhëna janë një burim shtesë i rëndësishëm informacioni, shpeshherë raportimet 
mediatike nuk japin të gjithë informacionin e rëndësishëm. Për shembull, të dhënat mbi llojin e 
pronësisë të armëve të zjarrit të përdorura në incidente në shumicën e rasteve nuk raportohen, 
vetëvrasjet raportohen në nivele shumë të ulëta dhe faktori moshë shpeshherë mungon. 

Në këtë aspekt, të dhënat e gjeneruara nëpërmjet AVMP-së nuk mund të zëvendësojnë të dhënat 
e marra nga burime zyrtare. Megjithatë, platforma jep informacione të vlefshme për tendencat 
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mbizotëruese në keqpërdorimin e armëve të zjarrit në Shqipëri, të cilat janë thelbësore për të 
rritur njohuritë mbi rreziqet e armëve të zjarrit dhe për t’i trajtuar këto shqetësime në mënyrën 
e duhur. Duke marrë në konsideratë si vlerën e padiskutueshme ashtu dhe kufizimet e këtyre të 
dhënave, në këtë raport, AVMP-ja nuk përdoret si zëvendësuese e të dhënave zyrtare por kryesisht 
për të identifikuar tendencat mbizotëruese në keqpërdorimin e armëve të zjarrit.  

Përveç një analize të të dhënave sasiore të anketës, u rishikua dhe u analizua literatura përkatëse 
për Shqipërinë. Këtu u përfshinë raportet e vezhgimeve të mëparshme për temat përkatëse (p.sh. 
zotërimi i armëve të zjarrit për përdorim civil, trafikimi i AVL-ve, lidhja ndërmjet gjinisë dhe AVL-
ve, etj). U rishikua legjislacioni shqiptar për armët dhe kontrollin e eksporteve për të vlerësuar 
dispozitat që rregullojnë zotërimin e armëve të zjarrit si dhe tregtinë e tyre. Gjithashtu, u konsultuan 
konventat, standardet dhe marrëveshjet përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare. 

Si përfundim, SEESAC gjithashtu kontraktoi RIWI Corp., një kompani e teknologjive për kryerjen 
e parashikimeve dhe gjurmimin e tendencave, për të kryer një sërë anketimesh në internet për 
perceptimin mbi rrezikun e armeve te zjarrit në të gjithë rajonin, duke përfshirë edhe Shqipërinë. 
RIWI përdori teknologjinë e saj të patentuar “Random Domain Intercept Technology™ (RDIT)” për 
të mbledhur të dhëna mbi perceptimet e publikut lidhur me përdorimin, zotërimin dhe rreziqet 
e armëve të zjarrit në Evropën Juglindore me anë të një ankete në internet. RIWI dhe SEESAC 
hartuan së bashku instrumentin e anketimit për perceptimet (shih shtojcën C) me pyetje që u 
modularizuan dhe u përzgjodhën rastësisht në shkallën më të madhe të mundshme. Instrumenti 
i anketimit përmbante disa module me logjikë anashkaluese, në mënyrë që të anketuarit do të 
mund të shihnin vetëm pyetjet që kishin lidhje me përgjigjet e tyre të mëparshme, duke krijuar 
kështu një përvojë fluide dhe të personalizuar anketimi.

1.2 Situata e Armëve të Vogla dhe të Lehta

Gjatë periudhës komuniste Shqipëria kishte grumbulluar teprica të konsiderueshme armësh, 
municionesh dhe lëndësh plasëse si pjesë e përpjekjeve për të garantuar një ushtri të fortë dhe 
të mirë pajisur. Në vitin 1997, kriza ekonomike dhe politike çoi në trazira civile në të gjithë vendin 
dhe solli dëme të konsiderueshme si dhe grabitjen e depove ushtarake dhe rajoneve të policisë nga 
civilët. Në vitin 1997, Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë përllogariti se 1200 depo ishin shkatërruar 
dhe ishin grabitur artikujt në vijim: 652 000 armë, 1,5 miliardë fishekë municionesh, 3,5 milionë 
granata, 3600 tonë8 lëndë plasëse dhe 1 milionë mina.9 Më vonë, në vitin 1998 u krye një inventar 
zyrtar i stokut të shtetit dhe u reduktua sasia e përllogaritur e AVL-ve të grabitura në 549 775 
copë (stoqe të policisë dhe ushtrisë). Në vitet në vijim, rreth 223 000 AVL u mblodhën nëpërmjet 
iniciativave të ndryshme për mbledhjen e armëve,10 duke lënë në qarkullim në Shqipëri mbi 300,000 
copë të tjera. 

8 Një tonë (ose tonë metrikë) = 1000 kg
9 Centre for Peace and Disarmament Education/Saferworld. Turning the Page: Small Arms and Light Weapons in 

Albania, London, 2005, p.6.
10 SEESAC. South Eastern Europe SALW Monitor 2006, Belgrade, 2006, p.13.



Anketim për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) ne Shqipëri 2012-2016
18

Përgjatë 15 viteve të fundit, qeveria shqiptare ka marrë hapa konkretë për të trajtuar veçanërisht 
zotërimin dhe trafikimin e armëve të jashtëligjshme, për shembull nëpërmjet miratimit të një 
legjislacioni më të rreptë për kontrollin e armëve i cili është pjesërisht i harmonizuar me iniciativat 
ndërkombëtare dhe të BE-së, duke përfshirë Direktivën e BE-së për Armët e Zjarrit, Qëndrimin 
e Përbashkët të Këshillit për eksportin e armëve, Programin e Veprimit të OKB-së për AVL-të 
dhe Traktatin për Tregtinë e Armëve. Në vitin 2014, qeveria shqiptare miratoi një ligj për armët 
(referuar në vijim si “Ligji 74/2014”), i cili legalizoi zotërimin e armëve të zjarrit nga civilët për 
qëllime të ndryshme nga gjuetia, vendosi kushte më të rrepta për marrjen e lejes për armë zjarri, 
dhe përcaktoi masa ndëshkuese specifike. Përpara vitit 2014, zotërimi i armëve të zjarrit nga civilët 
në Shqipëri ndalohej rreptësisht nga ligji 7566/1992, i cili parashikonte se civilët mund të zotëronin 
vetëm armë zjarri të klasifikuara si armë gjuetie, me disa përjashtime.11 Legjislacioni i miratuar në 
vitin 2014 përcaktonte më qartë personat e autorizuar për zotërimin e armëve të zjarrit. Qeveria 
shqiptare gjithashtu krijoi Komisionin Kombëtar të AVL-ve në maj 2017, i cili përbëhet nga disa 
ministri dhe kryesohet nga Zëvendësministri i Brendshëm i Shqipërisë. Roli kryesor i Komisionit të 
AVL-ve është zhvillimi dhe monitorimi i zbatimit të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për 
AVL-të në Shqipëri, që u miratua në shkurt të vitit 2019. 

11 Përjashtimet u lejonin deputetëve të Parlamentit, udhëheqësve të partive politike, shoferëve të personave të 
ndryshëm me influencë, etj., të posedonin armë zjarri. Një Vendim i Këshillit të Ministrave i miratuar në përputhje 
me ligjin 8388/1998 për mbledhjen e AVL-ve lejonte posedimin e armëve nga persona që banonin në zona kufitare 
dhe nga biznesmenë me kapital më të madh se 500 000 USD. Burimi: Centre for Peace and Disarmament Education/
Saferworld, 2005.
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2. ANKETIMI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA: 
GJETJET KRYESORE DHE TRENDET 

Seksioni 2 i këtij raporti paraqet gjetjet nga anketimet për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve në 
Shqipëri të kryera për periudhën 2012 deri në 2016 si dhe anketimi per perceptimet mbi armet e 
zjarrit të kryer nga SEESAC në 2017. 

2.1 Anketimi për shpërndarjen

Ky seksion përmbledh gjetjet kryesore nga anketimi për shpërndarjen e AVL-ve. Është analizuar 
numri dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të mbajtura nga agjencitë shtetërore në Shqipëri, 
civilët dhe subjektet private, krahas aktiviteteve të mbledhjes dhe shkatërrimit të armëve të 
zjarrit, të ndërmarra nga institucionet shqiptare. Gjithashtu paraqiten gjetjet lidhur me prodhimin, 
tregtimin dhe trafikimin e jashtëligjshëm të AVL-ve në Shqipëri. 

Figura 1: Totali i armëve të zjarrit në zotërim të agjencive shtetërore12,  
civilëve dhe subjekteve private

Në vitin 2016 në Shqipëri mbaheshin bashkërisht 121,940 AVL nga agjencitë shtetërore, civilët 
dhe subjektet private, prej të cilave civilët mbanin 80,7% (98 425), agjencitë shtetërore mbanin 
16,6% (20 268) dhe subjektet private mbanin 2,7% (3247). Ky numër nuk përfshin numrin e AVL-ve 
të mbajtura nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga Forcat e Armatosura Shqiptare, pasi këto të dhëna 
janë të klasifikuara me ligj. Këto shifra gjithashtu nuk marrin në konsideratë sasine e armëve të 
jashtëligjshme të zjarrit të mbajtura nga civilët.  

12 Vini re se të dhënat për disa agjenci shtetërore të tilla si Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura Shqiptare 
nuk janë të përfshira. Rrjedhimisht, përqindja e përllogaritur e AVL-ve në zotërim të agjencive shtetërore është më 
e vogël se përqindja faktike.
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Tabela 1: Totali i armëve të zjarrit në zotërim të agjencive shtetërore, civilëve dhe subjekteve 
private, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Numri total i armëve të zjarrit të 
mbajtura nga agjencitë shtetërore 24,761 23,437 23,688 20,186 20,268

Numri total i armëve të zjarrit të 
mbajtura nga civilët 92,183 95,188 95,570 97,897 98,425

Numri total i armëve të zjarrit të 
mbajtura nga subjektet private 5,699 5,976 3,988 3,400 3,247

Totalet vjetore 122,643 124,601 123,246 121,483 121,940

Të dhënat e anketimit konfirmojnë se pronësia dhe aksesi në armët e zjarrit dominohen nga 
meshkujt. Burrat në Shqipëri mbajnë shumicën dërrmuese të armëve të zjarrit në cilësinë e 
civilëve, dhe në cilësinë e punonjësve brenda agjencive shtetërore dhe subjekteve private që janë 
të autorizuara të mbajnë armë zjarri. Burrat e moshës së mesme përbënin shumicën e personave 
të pajisur me leje për armë zjarri dhe të zotëruesve të armëve të zjarrit për përdorim civil në të 
gjitha kategoritë e armëve të zjarrit në Shqipëri, ndërsa gratë përbënin një numër të vogël të 
personave të pajisur me leje për armë zjarri. 

2.1.1 Armë të Vogla dhe të Lehta në mbajtje të agjencive shteterore

Në vitin 2016, agjencitë shtetërore në Shqipëri mbanin 16,224 AVL/armë zjarri, ndërsa 4,044 
ishin në gjendje rezerve dhe 15,500 ishin tepricë. Ato gjithashtu mbanin në total 3 915 017 njësi 
municionesh tepricë për armët e zjarrit. Këto shifra nuk përfshijnë AVL-të e mbajtura nga Ministria 
e Mbrojtjes ose Forcat e Armatosura të Shqipërisë, për të cilat të dhënat janë konfidenciale në 
bazë të ligjit. 

Tabela 2: Përmbledhje e AVL-ve në zotërim të shtetit shqiptar, 2016

Ministria e 
Mbrojtjes Policia Ministria e 

Brendshme
Shërbimi 

pyjor Dogana Shërbimet 
Korrigjuese Totali

Armët e zjarrit në 
përdorim aktiv

Nuk janë të 
disponueshme 13,568 2,656 0 0 0 16,224

Armët e zjarrit 
rezervë

Nuk janë të 
disponueshme 2,000 2,044 0 0 0 4,044

Teprica e armëve 
të zjarrit

Nuk janë të 
disponueshme 15,500 0 0 0 0 15,500

Teprica e 
municioneve të 
armëve të zjarrit

Nuk janë të 
disponueshme 3,915,017 0 0 0 0 3,915,017
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Në vitin 2016, agjencitë shtetërore shqiptare autorizuan një personel prej 13 309 personash për 
të mbajtur armë zjarri, çka përbënte një rritje të lehtë nga numri i personelit të autorizuar prej 
12,488 në vitin 2012. Megjithatë, këto shifra janë më të vogla krahasuar me totalin faktik, pasi të 
dhënat nga Ministria e Mbrojtjes dhe e Drejtësisë, Drejtorite e ruajtjes se pyjeve dhe Doganat ishin 
të padisponueshme për disa apo për të gjitha vitet.

Shënim: Në baze te informacionit nga Policia e Shtetit Shqiptar, ne vitin 2016, personeli nga Ministria e Drejtësisë, 
Drejtorite e ruajtjes se pyjeve dhe Doganat nuk ishin më të autorizuar për të mbajtur armë zjarri sipas ligjit 74/2014, 
dhe ata nuk mbanin asnjë armë zjarri, pasi sipas ligjit të ri për armët atyre u kërkohej ti kthenin armët e tyre të zjarrit 
per regjistrim në polici.  

Në vitin 2016, numri i personelit të punësuar nga PSHSH, Ministria e Brendshme dhe Shërbimet 
Korrigjuese, dhe të autorizuar për mbajtjen e armëve të zjarrit, përbëhej kryesisht nga meshkuj. 
Vetëm 9,7% i personelit të PSHSH-së (921) dhe 4,3% të personelit të Ministrisë së Brendshme (58) 
që ishin të autorizuar të mbanin armë zjarri ishin gra. Të dhënat për Ministrinë e Mbrojtjes ishin të 
padisponueshme, dhe asnjë anëtar i personelit të Drejtorise se Ruajtjes së pyjeve, Doganave apo 
Ministrisë së Drejtësisë nuk ishte i autorizuar për mbajtjen e armëve të zjarrit në vitin 2016.  

Figura 2: Numri i personelit të agjencive shtetërore që janë të autorizuar të mba-
jnë armë zjarri, sipas gjinisë

Gra Burra
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Figura 3: Numri i personelit të agjencive shtetërore dhe autorizimi për të mbajtur 
armë zjarri, sipas gjinisë
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Shënim: Të dhënat për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Drejtësisë ishin të padisponueshme; në rastin e 
Ministrisë së Mbrojtjes, të dhënat konsideroheshin të klasifikuara.

2.1.2 Zotërimi ligjor i armëve të zjarrit

Numri total i civilëve të pajisur me leje për armë zjarri në vitin 2016 ishte 96 856, ku përfshihen 
mbajtësit e lejes për kategoritë B dhe C.13 Numri i civilëve të pajisur me leje të kategorisë C është 
rritur ndjeshëm, nga 90,022 në vitin 2012 në 96,726 në vitin 2016. Nga 96,726 civilët e pajisur me 
leje të kategorisë C, 99,9% ishin meshkuj (96,641), ndërkohë që gratë ishin më pak se 1% (85). 
Mes vitit 2012 dhe 2015, vetëm një mashkull ishte i pajisur me leje të kategorisë B, duke qenë se 
përpara miratimit të ligjit nr.74/2014 civilët nuk lejoheshin të mbanin armë zjarri të kategorisë B. 
Nga viti 2012 në 2016 nuk ka pasur asnjë civil të pajisur me leje të kategorisë D, pasi armët e zjarrit 
të kategorisë D nuk janë të autorizuara as nga ligji 74/2014 dhe as nga ligji i mëparshëm. 

13 Direktiva e Këshillit të KE-së 91/477/KEE, “Për kontrollin e blerjes dhe posedimit të armëve”, bën ndarjen e armëve 
të zjarrit në kategoritë e mëposhtme: A - Armët e ndaluara të zjarrit, B - Armët e zjarrit që i nënshtrohen autorizimit, 
C - Armët e zjarrit që i nënshtrohen deklarimit, D - Armë zjarri të tjera.
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Numri i meshkujve të pajisur me leje të kategorisë C u rrit nga 89 983 në vitin 2012 në 96 641 në 
vitin 2016, ndërsa numri i femrave të pajisur me leje të kategorisë C u rrit nga 39 në vitin 2012 në 
85 në vitin 2016.14

Tabela 3: Numri i civilëve të pajisur me leje për armë zjarri sipas gjinisë dhe kategorisë së 
lejes, 2012-2016

KATEGORIA
2012 2013 2014 2015 2016

G B G B G B G B G B

B 0 1 0 1 0 1 0 1 0 130

C 39 89,983 47 93,964 63 94,715 79 96,115 85 96,641

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totali sipas 
gjinisë 39 89,984 47 93,965 63 94,716 79 96,116 85 96,771

Totali 90,023 94,012 94,779 96,195 96,856

Gjuetia figuroi arsyeja kryesore për zotërimin e armëve të zjarrit nga zotëruesit e lejeve dhe armëve 
të regjistruara të zjarrit përgjatë pesë viteve. Megjithatë, në vitin 2016, 129 persona të pajisur me 
leje (ku të gjithë ishin burra) përmendën vetëmbrojtjen/mbrojtjen si arsye për blerjen e armëve. 
Sipas legjislacionit të mëparshëm të Shqipërisë për armët, vetëmbrojtja e vecante nuk konsiderohej 
një arsye që civilët të mbanin armë zjarri, dhe vetëm gjuetia ishte e autorizuar. Sipas ligjit 74/2014, 
vetëmbrojtja/mbrojtja e vecante është arsyeja e vetme e lejuar për zotërimin e armëve të zjarrit 
nga civilët në mjediset e tyre të banimit. Është interesante të theksohet se zotëruesit e lejeve për 
armë zjarri vazhduan të deklaronin gjuetinë si arsyen kryesore për zotërim edhe pas vitit 2014, 
pavarësisht se në vitin 2014 qeveria shqiptare shpalli moratoriumin dy vjeçar për gjuetinë, i cili më 
pas u zgjat deri në vitin 2021. 

14 Vini re se numri total i armëve të regjistruara të zjarrit është më i madh se numri total i civilëve të pajisur me leje 
për armë zjarri, kjo për shkak se disa prej personave të pajisur me leje mund të zotërojnë më shumë se një armë 
të regjistruar zjarri.
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Figura 4: Numri i civilëve të pajisur me leje për armë zjarri sipas kategorisë
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Tabela 4: Numri i personave të pajisur me leje për armë zjarri, të kategorizuar sipas arsyes për 
blerjen e armëve

 ARSYEJA
2012 2013 2014 2015 2016

G B G B G B G B G B

Vetëmbrojtje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129

Gjueti  39      89,983      47      93,964      63      94,715      79      96,115      85      96,641     

Sporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koleksionim  1  1  1  1  1

Të tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totali  39      89,984      47      93,965      63      94,716      79      96,116      85      96,771     

Numri total i armëve të regjistruara të zjarrit në vitin 2016 ishte 98,425, nga të cilat 230 ishin armë 
zjarri të kategorisë B, ndërsa 98,195 armët e mbetura ishin armë të kategorisë C. Numri i armëve 
të regjistruara të zjarrit të kategorisë B ka mbetur i njëjtë nga viti 2012 në 2015, në shifrën 101, për 
t’u dyfishuar më pas në vitin 2016 duke arritur shifrën 230, ndërsa numri i armëve të regjistruara 
të zjarrit të kategorisë C u rrit me 6,6% nga 92 082 në vitin 2012 në 98 195 në vitin 2016.15 

Numri total i aplikantëve për leje të reja për armë zjarri në vitin 2016 ishte 1080, një ulje kjo me 
70,0% nga 3603 aplikantë në vitin 2012. Nga 1080 aplikantët për leje për armë zjarri në vitin 2016, 
61,3% ishin të moshës 36 deri në 60 vjeç dhe 24,9% ishin të moshës 18 deri në 35 vjeç. Numri 
i aplikantëve meshkuj nga të gjitha grupmoshat (18-35, 36-60, dhe 61+ vjeç), ka rënë nga 3599 
në vitin 2012 në 1069 në vitin 2016, një rënie prej 70,3% e cila mund të ketë ardhur si pasojë e 
kritereve më strikte të vendosura për marrjen e lejeve për armë zjarri në bazë të ligjit 74/2014.

15 Vini re se numri total i armëve të regjistruara të zjarrit është më i madh se numri total i civilëve të pajisur me leje 
për armë zjarri, kjo për shkak se disa prej personave të pajisur me leje mund të zotërojnë më shumë se një armë 
të regjistruar zjarri

Figura 5: Numri i armëve të regjistruara të zjarrit për përdorim civil sipas 
kategorisë së licencës, lejes dhe autorizimit
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Tabela 5: Numri i aplikantëve për licenca, leje dhe autorizime të reja për armë zjarri, 2012-2016

MOSHA
2012 2013 2014 2015 2016

G B G B G B G B G B

18-35  1      944      1      755      1      573      4      464      1      268     

36-60  3      2,245      4      1,506      11      902      9      797      9      653     

61+ 0  410     0  387      6      262     0  229      1      148     

Totali  4      3,599      5      2,648      18      1,737      13      1,490      11      1,069     

Në total, gjatë periudhës së anketimit, janë refuzuar 869 aplikantë për leje për armë zjarri. Numri 
i aplikantëve të refuzuar ka rënë nga 213 në vitin 2012 në 86 në vitin 2016, duke u rritur sërish 
në 232 në vitin 2014. Rënia e numrit të aplikantëve të refuzuar pasqyronte rënien në numrin e 
aplikimeve për leje të reja. Ndërmjet periudhës 2012 dhe 2016, shumica e aplikantëve të refuzuar 
ishin burra. Një numër total prej 1156 lejesh janë hequr mes vitit 2012 dhe 2016, prej të cilave 
99,3% (ose 1148) u përkisnin meshkujve. 

Figura 6: Numri total i aplikantëve për leje për armë zjarri, aplikantët e refuzuar 
dhe lejet e revokuara

Nga 869 aplikantë të refuzuar gjatë periudhës së anketimit, 207 (23,8%) janë refuzuar për arsye të 
dhunës në familje, dhe për çdo vit pothuajse 100% e këtyre rasteve ishin meshkuj, me përjashtim 
të një femre në vitin 2016. Numri i aplikantëve të cilët janë refuzuar për arsye të dhunës në familje 
ka rënë nga 69 në vitin 2012 në 15 në vitin 2016. 

Përgjatë kësaj periudhe pesë vjeçare, humbën në total 52 armë zjarri të agjencive shtetërore. Gjatë 
kësaj periudhe pesë vjeçare, u vodhën vetëm 5 armë zjarri ne agjencitë shtetërore, 1 në vitin 2012 
dhe 4 në vitin 2016. Gjatë kësaj periudhe nuk u raportuan armë zjarri të humbura ose të vjedhura 
nga subjektet juridike ose personat fizikë. Ka të ngjarë që rastet kur armët e jashtëligjshme të zjarrit 
që zotëroheshin nga civilë kanë humbur, janë vjedhur apo kanë devijuar, nuk janë raportuar tek 
autoritetet, pasi këto armë ishin të jashtëligjshme.
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2.1.3 Zotërimi i paligjshëm i armëve të zjarrit

Autoritetet shqiptare nuk ishin në gjendje të jepnin një vlerësim zyrtar të numrit të armëve të 
jashtëligjshme të zjarrit të mbajtura nga civilët nga viti 2012 në vitin 2016. Ndërkohë që ekzistojnë 
vlerësime, shumica prej tyre janë bërë përpara më shumë se dhjetë vitesh dhe duke pasur parasysh 
shpeshtësinë e lëvizjes së armëve dhe porozitetin e kufijve brenda rajonit, si dhe përpjekjet e 
qeverisë shqiptare për të mbledhur dhe shkatërruar tepricat e AVL-ve dhe municioneve që 
prej grabitjes së depove ushtarake në vitin 1997, është e vështirë të gjykohet saktësia e këtyre 
vlerësimeve. 

Mes vitit 2012 dhe 2016, ka pasur 2,993 raste të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit, me 
452 raste të regjistruara në vitin 2016. Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara dhe të sekuestruara 
përkohësisht në vitin 2016 ishte përkatësisht 590 dhe 240. Në vitin 2014 pati një rritje fillestare 
të numrit të rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit, të armëve të zjarrit të 
konfiskuara dhe të armëve të zjarrit të konfiskuara përkohësisht. 

Tabela 6: Zotërimi i jashtëligjshëm dhe konfiskimi i armëve të zjarrit, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016 Totali

Rastet e zotërimit të jashtëligjshëm të 
armëve të zjarrit 716 532 761 532 452 2,993

Armët e zjarrit të konfiskuara 853 700 1,405 646 590 4,194

Armët e zjarrit të konfiskuara 
përkohësisht 162 161 465 248 240 1,276

2.1.4 Zotërimi i armëve të zjarrit nga subjektet private

Figura 7: Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private
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Në vitin 2016 subjektet private në Shqipëri mbanin në total 3,247 armë zjarri, prej të cilave 2290 
(70,5%) mbaheshin nga dyqanet e shitjes së armëve të zjarrit, 932 (28,7%) mbaheshin nga shoqëritë 
private të sigurisë dhe 25 (0,8%) mbaheshin nga poligonet e qitjes. 

Numri i armëve të zjarrit që mbaheshin bashkërisht nga subjektet private ra me 2,454 (43,0%) në 
periudhën mes viteve 2012 dhe 2016. Ndërsa numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqëritë 
private të sigurisë dhe dyqanet e shitjes ka rënë me 19,1% dhe 49,6% respektivisht gjatë kësaj 
periudhe pesë vjeçare, numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga poligonet e qitjes ka pësuar një 
rritje modeste që prej legalizimit të poligoneve të qitjes.

Figura 8: Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private

Shënim: Gjatë kësaj periudhe në Shqipëri nuk ka pasur asnjë klub apo shoqëri private të qitjes. 

Shoqëritë private të sigurisë

Në vitin 2014, legjislacioni i miratuar nga qeveria shqiptare “Për shërbimin privat të sigurisë 
fizike”16 (referuar në vijim si ligji 75/2014) synonte të fuqizonte rregullimin, profesionalizimin dhe 
operacionet e shoqërive private të sigurisë. Pas hyrjes në fuqi të ligjit 75/2014, pati një rënie të 
menjëhershme në numrin e shoqërive private të sigurisë fizike, në numrin e personelit të autorizuar 
për të mbajtur armë zjarri dhe në numrin e armëve të zjarrit të mbajtura nga ato. 

16  Ligji nr. 75, datë 10.7.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
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Tabela 7: Numri i shoqërive private të sigurisë, numri i personelit të autorizuar për mbajtjen e 
armëve të zjarrit dhe numri i armëve të mbajtura të zjarrit, 2012-2016

 
 2012 2013 2014 2015 2016

Numri i shoqërive private të 
sigurisë që veprojnë 299 314 242 249 236

Numri i personelit në shoqëritë 
private të sigurisë që janë të 
autorizuar për të mbajtur armë 
zjarri gjatë detyrës së tyre të 
ndarë sipas gjinisë

G B G B G B G B G B

11 6,873 26 7,751 35 5,510 25 6,112 35 8,835

Numri i armëve të zjarrit të 
mbajtura nga shoqëritë private 
të sigurisë

1,153 1,260 967 872 932

Numri total i shoqërive private të sigurisë ra në periudhën ndërmjet viteve 2012 dhe 2016, nga 299 
në vitin 2012 në 236 në vitin 2016. Ligji 75/2014 qartësoi trajtimin dhe përdorimin e armëve17 nga 
shoqëritë private të sigurisë, si dhe hoqi kufirin maksimal të mëparshëm të numrit të punonjësve 
të lejuar. Nga viti 2012 në 2016, numri total i stafit të autorizuar për mbajtjen e armëve të zjarrit 
është rritur nga 6,884 në vitin 2012, në 8,870 në vitin 2016. Gjatë periudhës së anketimit, numri 
total i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqëritë ra, duke arritur pikun në 1,260 armë zjarri në 
vitin 2013, por duke rënë në 932 në vitin 2016. 

Klubet, poligonet dhe shoqatat private të qitjes

Mes vitit 2012 dhe 2016, në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë klub apo shoqatë private e qitjes. 
E njëjta gjë vlen edhe për poligonet e qitjes, deri në vitin 2014. Përpara vitit 2015, nuk lejohej 
zotërimi i armëve të zjarrit nga civilët për qëllime të ndryshme nga gjuetia, dhe klubet, shoqatat 
dhe poligonet private të qitjes ishin të jashtëligjshme. Megjithatë, pas miratimit të ligjit 74/2014, u 
hapën dy poligone qitjeje në vitin 2015, dhe ky numër shkoi në tre në vitin 2016. Numri i armëve 
të zjarrit të mbajtura nga poligonet u rrit nga 21 në vitin 2015 në 25 në vitin 2016. Ndërkohë që 
anëtarësimi në poligone mbeti i ulët (16 në vitin 2016), numri i vizitorëve u rrit mes vitit 2015 dhe 
2016 nga 2317 në vitin 2015 në 7875 në vitin 2016. Gjatë këtyre dy viteve, pjesa më e madhe 
e vizitorëve ishin të moshës 18-35 vjeç dhe shumica e tyre ishin burra. Megjithatë, përqindja e 
vizitoreve femra u rrit nga 15,5% në 23,8% në periudhën 2015-2016. 

Tabela 8: Numri i vizitorëve në poligonet e qitjes sipas gjinisë, 2012-2016

 
 

Mosha
2012 2013 2014 2015 2016

G B G B G B G B G B

Numri i 
vizitorëve në 
poligonet e 
qitjes, sipas 
moshës dhe 
gjinisë

18-35 0 0 0 0 0 0 316 1,411 1,498 4,305

36-60 0 0 0 0 0 0 42 520 370 1,637

61+ 0 0 0 0 0 0 1 27 8 57

Totali 0 0 0 0 0 0 359 1,958 1,876 5,999

17 Arjan Dyrmishi and Gentiola Madhi, “Albania” in A Force for Good? Mapping the Private Security Landscape in 
South East Europe, Franziska Klopfer and Nelleke van Amstel (eds), Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, Belgrade/Geneva, 2015, p.11.
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Dyqanet e shitjes

Numri i dyqaneve të shitjes së armëve të zjarrit ka rënë nga 40 në vitin 2012 në 32 në vitin 2016, 
ndërkohë që numri i armëve të zjarrit në zotërim të dyqaneve të shitjes ka rënë gjithashtu nga 4,546 
në vitin 2012 në 2,290 në vitin 2016. Kjo mund të shpjegohet pjesërisht nga ndalimi i vendosur mbi 
gjuetinë në vitin 2014, dhe nga ndikimi që ai mund të ketë pasur në shitjen e pushkëve të gjuetisë 
dhe në aftësinë e dyqaneve të shitjes për të vazhduar aktivitetin. 

Tabela 9: Numri i armëve të zjarrit dhe municioneve të mbajtura nga dyqanet e shitjes, 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Numri i armëve të zjarrit në zotërim të 
dyqaneve të shitjes 4,546 4,716 3,021 2,507 2,290

Numri i municioneve të armëve të zjarrit 
në zotërim të dyqaneve të shitjes 66,310 56,160 53,160 957,574 1,915,527

Sasia e municionit të mbajtur nga dyqanet e shitjes u rrit dukshëm nga 66,310 njësi në vitin 2012 në 
1,915,527 njësi në vitin 2016. Me miratimin e ligjit të vitit 2014 “Për armët”, i cili legalizoi zotërimin e 
armëve të zjarrit nga civilët për qëllime të ndryshme nga gjuetia, është e mundur që civilët/subjektet 
e licencuara të kenë rritur kërkesën për municione për armët tashmë në zotërim të tyre.

Figura 9: Armët e zjarrit dhe municionet të mbajtura nga dyqanet e shitjes

        

Shitjet e armëve të zjarrit të kategorisë B për civilët ishin fillimisht modeste, me vetëm 2 shitje të 
bëra në vitin 2015; megjithatë në vitin 2016 kjo shifër u rrit në 93 armë të shitura të kategorisë B. 
Shitjet e armëve të zjarrit të kategorisë C te persona fizikë ranë nga 2,834 në vitin 2012 në 241 në 
vitin 2016, çka përbën një reduktim prej 91,4%. Gjatë këtyre pesë viteve nuk është bërë asnjë shitje 
e armëve të zjarrit të kategorisë D, pasi këto armë zjarri janë të paautorizuara per civile në Shqipëri 
në bazë të ligjit 74/2014. Në vitin 2016, subjekteve juridike u janë shitur 2013 armë zjarri, prej të 
cilave 1944 armë zjarri ishin të kategorisë B dhe 69 të kategorisë C. Për vitet e mëparshme nuk ka 
të dhëna të disponueshme.
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2.1.5 Mbledhja dhe shkatërrimi 

Legjislacioni aktual shqiptar për armët e zjarrit nuk lejon legalizimin e tyre. Asnjë armë zjarri nuk 
është dorëzuar vullnetarisht nga viti 2012 në vitin 2016. Megjithatë, pas organizimit të fushatës 
ndërgjegjësuese për AVL-të nga mesi i nëntorit deri në mes të dhjetorit të vitit 2016, qeveria 
shqiptare deklaroi një amnisti katërmujore për armët nga janari deri në prill 2017, duke garantuar 
se “personat që do të dorëzonin armët përpara datës 30 prill 2017 nuk do të ndiqeshin penalisht 
apo ndëshkoheshin”18 Amnistia rezultoi në dorëzimin e 1863 AVL-ve, 751 109 njësive municionesh 
dhe 2629 lëndëve plasëse deri në mars të vitit 2017.

Pas grabitjes së depove ushtarake në vitin 1997 dhe një shpërthimi të papritur në një depo 
municionesh në Gërdec në mars të vitit 2008, i cili la 26 persona të vrarë dhe plagosi 300 të tjerë, 
Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura Shqiptare morën përsipër të reduktonin në masë 
të konsiderueshme stoqet e tyre të municioneve, duke përfshirë edhe municionet e armëve të 
vogla. Nga viti 2012 deri në vitin 2016, Ministria e Mbrojtjes shkatërroi në total 23 953 tonë tepricë 
municionesh të AVL-ve. Sasia vjetore e shkatërruar nga Ministria e Mbrojtjes arriti shifrën më të lartë 
në vitin 2013 me 11 101 tonë duke rënë më pas në 1730 tonë në vitin 2016. Gjithashtu, Ministria 
e Mbrojtjes shkatërroi një tepricë prej 67 647 armësh të vogla dhe të lehta ndërmjet viteve 2012 
dhe 2016. PSHSH-ja dhe Ministria e Brendshme nuk merren me shkatërrimin e tepricave të armëve 
të zjarrit apo municioneve, por ia kalojnë ato për shkatërrim Ministrisë së Mbrojtjes. 

Tabela 10: Përmbledhje e shkatërrimit të AVL-ve të shtetit shqiptar dhe municioneve të tyre, 2016

NUMRI Ministria e 
Mbrojtjes Policia Ministria e 

Brendshme
Shërbimi 

pyjor Dogana Shërbimet 
Korrigjuese Totali

Tepricat e shkatërruara të 
AVL-ve 1,987 0 0 0 0 0 1,987

Tepricat e shkatërruara të 
municioneve të AVL-ve 1,729.6 tons 0 0 0 0 0 1,729.6 tonë

Në vitin 2012, PSHSH-ja raportoi 6,15, 242 njësi tepricë të municioneve të armëve të zjarrit, ndërsa 
në katër vitet e ardhshme sasia e mbetur u reduktua në 3 915 017. Ky reduktim ishte në përputhje 
me legjislacionin e ri lidhur me ruajtjen, shkatërrimin dhe procedura të tjera të kryera nga Ministria 
e Mbrojtjes në lidhje me municionet.19

2.1.6 Prodhimi dhe tregtia e ligjshme

Ndërmjetësimi

Sipas ligjit shqiptar për kontrollin e eksporteve (Ligji 9707 i datës 5 prill 2007 u zëvendësua nga ligji 
46/2018), personat të cilët dëshirojnë të zhvillojnë tregti ndërkombëtare të mallrave ushtarakë, 
duke përfshirë edhe ndërmjetësit, duhet të marrin autorizimin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror 

18 AP. “Albania offers 4-month amnesty for handing over weapons”, Tirana, December 7, 2016.
19 Vendimi nr. 275, i datës 1.4.2015 për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe rregullat e sigurisë së armëve”.
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të Eksporteve (AKSHE), i cili është pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes.20 Në periudhën nga viti 2012 deri 
në 2016, numri i ndërmjetësve të regjistruar të armëve të zjarrit ka mbetur i pandryshuar, me 3 
ndërmjetës të regjistruar në vitin 2016. Gjatë periudhës së anketimit është dhënë vetëm një licencë 
ndërmjetësimi në vitin 2016, por megjithatë nuk është ndërmjetësuar asnjë armë zjarri apo municion.

Importet

Tabela 11: Vlera në dollarë amerikanë (USD) e importeve të armëve të zjarrit dhe municione-
ve, 2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016

Vlera e importeve (tregu civil) 0 0 0 276,830 780,818

Numri i autorizimeve të dhëna të importit është rritur nga 4 në vitin 2012 në 16 në vitin 2016. 
Numri i autorizimeve të realizuara të importit gjithashtu është rritur nga 3 në vitin 2012 në 14 në 
vitin 2016. Gjatë periudhës 2012-2014 nuk pati importe të regjistruara të AVL-ve për tregun civil, 
por në vitin 2015 vlera e këtyre importeve ishte 276 830 USD, dhe u rrit më tej në 780 818 USD në 
vitin 2016. Gjatë periudhës 2012-2016 nuk ka pasur asnjë import të përkohshëm.

Tabela 12: Importet e armëve të zjarrit dhe municioneve sipas sasisë dhe llojit, 2012-2016

LLOJI 2012 2013 2014 2015 2016

ML1 264 0 636 2,126 1,005

ML2 0 0 72 0 0

ML3 136,042 0 523,147 5,461,156 8,048,000

Importet e artikujve të kategorisë ML121 u rritën nga 264 në vitin 2012 në 1,005 në vitin 2016. Në vitin 
2014, u importuan 72 artikuj të kategorisë ML222 Megjithatë, gjatë periudhës së anketimit, nuk është 
regjistruar asnjë import tjetër i ML2. Ndoshta më e spikatur është rritja në numrin e importeve të ML323 
nga 136,042 në vitin 2012 në 8,048,000 në vitin 2016 (me përjashtim të vitit 2013 gjatë të cilit nuk pati 
asnjë import të ML3). Gjatë kësaj periudhe Ministria e Mbrojtjes importoi disa njësi të kategorisë ML3 
për nevojat e tyre, çka ndihmon për të shpjeguar pjesërisht rritjen në volumin e eksporteve. Rritja në 
importet e ML1 dhe ML3 ndërmjet viteve 2014 dhe 2016 ishte edhe për shkak të legalizimit të zotërimit 
nga civilët të armëve të zjarrit sipas ligjit 74/2014. AVL-të dhe municionet e AVL-ve u importuan nga 
Italia dhe Gjermania në vitin 2012, dhe nga Italia, Mali i Zi dhe SHBA-të në vitin 2014.24

20 Rachel Stohl and Paul Holtom. ATT Baseline Assessment Project, Albania, 2014.
21 ML1 i referohet armëve pa vjaska me një kalibër më të vogël se 20 mm, armëve të tjera dhe armëve automatike 

me një kalibër prej 12,7 mm (kalibër 0,50 inç) ose më pak dhe aksesorëve, dhe pjesëve kryesore të projektuara 
posaçërisht për to. Ky përkufizim dhe përkufizimet vijuese të armëve ML2 dhe ML3 bazohen në kategoritë e listës 
ushtarake të miratuar nga Këshilli i BE-së më 14 mars 2016 (CFSP 2016/C 122/01).  

22 ML2 i referohet armëve pa vjaska me një kalibër 20 mm ose më shumë, armëve të tjera ose armatimeve me 
një kalibër më të madh se 12,7 mm (kalibër 0,50 inç), projektorëve dhe aksesorëve, si dhe pjesëve kryesore të 
projektuara posaçërisht për to.

23 ML3 i referohet municioneve dhe pajisjeve për montimin e djegores, dhe pjesëve kryesore të projektuara 
posaçërisht për to.

24 Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri. Raporti vjetor për kontrollin e eksporteve, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të 
Eksporteve, 2014 dhe 201. 
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Figura 10: Importet e armëve të zjarrit dhe municioneve sipas sasisë dhe llojit

Eksportet

Numri i autorizimeve të dhëna të eksportit ka arritur vlerën më të madhe në vitin 2015, me 20 
autorizime, por ky numër është reduktuar në 11 në vitin 2016. Numri i autorizimeve të realizuara 
të eksportit ka arritur vlerën më të madhe në vitin 2015, me 17 autorizime, por ky numër është 
reduktuar në 8 në vitin 201625. Vlera e eksporteve ra ndërmjet viteve 2012 dhe 2016, nga 2 379 
546 USD në 1 488 031 USD, një rënie me 891 515 USD (37,5%).  

Figura 11: Vlera në dollarë amerikanë (USD) e eksporteve të armëve të zjarrit dhe 
municioneve

Gjatë periudhës 2012-2016 nuk ka pasur asnjë eksport të përkohshëm. Vendet kryesore të 
destinacionit për eksportet e armëve dhe municioneve nga Shqipëria gjatë periudhës 2014-2016 
ishin Republika Çeke, Austria dhe Bullgaria. Në vitin 2013, Mali i Zi ishte i vetmi destinacion, dhe në 
vitin 2012 SHBA-të, Bullgaria dhe Republika Çeke ishin vendet kryesore të destinacionit.

25 Ju lutem kini parasysh se duke qenë se nuk ka pasur asnjë prodhim të AVL-ve në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, 
eksportet i referohen tepricës së AVL-ve të Ministrisë së Mbrojtjes.
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Shoqëria e Import-Eksportit Ushtarak të Shqipërisë (MEICO) ka qenë shoqëria e vetme për eksportin e 
AVL-ve ndërmjet viteve 2012 dhe 2016. MEICO është një shoqëri shtetërore e drejtuar nga Ministria e 
Mbrojtjes, e cila u krijua në vitin 1991 për të përmbushur nevojat e Forcave të Armatosura Shqiptare. 
Eksportet e artikujve të kategorisë ML1 patën luhatje me 31,153 artikuj ML1 të eksportuar në vitin 
2012 dhe 6,902 artikuj ML1 të eksportuar deri në 2016. Nga viti 2012 deri në 2013 nuk ka pasur asnjë 
eksport të kategorisë ML2. Megjithatë, eksportet arritën vlerën më të lartë gjatë tre viteve në vijim, 
me 202, 299 dhe 210 artikuj të eksportuar përkatësisht për vitin 2014, 2015 dhe 2016. Ashtu si në 
rastin e importeve të ML3, ka pasur një rritje domethënëse në eksportet e ML3, e cila ishte rezultat i 
disa kontratave të eksportit që u shtynë në vitin 2013 dhe i ndryshimeve në qeveri dhe administratë, 
që çuan në rritje të eksporteve në vitin 2014. Gjithashtu, ligji i vitit 2014 që rregullonte zotërimin 
nga civilët e rriti kërkesën për njësitë e kategorisë ML3 nga viti 2014 e më pas.26 Është me rëndësi të 
theksojmë se të dhënat për licencimin e eksportit të armëve në vendet e BE-së gjatë dhjetë viteve të 
fundit tregojnë se janë lëshuar më pak licenca eksporti për armët e zjarrit të kategorisë ML2, sesa për 
ato të kategorisë ML1 dhe ML3. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Shqipëri gjatë viteve 2012-2016. 27 

Figura 12: Eksportet e armëve dhe municioneve sipas sasisë dhe llojit

     

Tabela 13: Eksportet e armëve dhe municioneve sipas sasisë dhe llojit, 2012-2016

LLOJI 2012 2013 2014 2015 2016

ML1 31,153 160 13,497 300 6,902

ML2 0 0 202 299 210

ML3 19,694 0 88,186,180 53,319,541 11,905,347

Asnjë armë e kategorisë ML1 dhe ML2 nuk ka kaluar transit përmes Shqipërisë gjatë periudhës 
2012-2016. Megjithatë, në vitin 2016 kanë kaluar transit 78 050 artikuj të kategorisë ML3. Gjatë 
kësaj periudhe pesëvjeçare nuk është kryer asnjë transferim i armëve apo municioneve.

26  Email nga AKSHE, 26 tetor 2018.
27  Vranckx, p.10.
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Tabela 14: Licencat për eksportin e armëve të zjarrit të lëshuara sipas kategorisë së armës dhe 
destinacionit, 2012-201628

LLOJI 2012 2013 2014 2015 2016

ML1
6 licenca:  
Austria, Republika 
Çeke, SHBA

1 licencë:  
Mali i Zi

2 licenca:  
Austria, Iraku  3 licenca:  

Austria, Iraku

ML2   1 licencë:  
Iraku

7 licenca: 
Bullgaria, 
Republika Çeke, 
Mbretëria e 
Bashkuar

2 licenca:  
Bullgaria

ML3

3 licenca: Austria, 
Bullgaria, Republika 
Demokratike e 
Kongos, Republika 
Çeke, Etiopia,  
Mali i Zi, Nigeria

1 licencë:  
Zelanda e Re

6 licenca: 
Bullgaria, 
Republika Çeke, 
Iraku

14 licenca: 
Austria, Bullgaria, 
Republika Çeke, 
Mbretëria e 
Bashkuar

7 licenca:  
Bosnjë-Hercegovina, 
Bullgaria, Republika 
Çeke, Iraku

2.1.7 Transferimi i jashtëligjshëm i AVL-ve

Gjatë periudhës 2012 - 2016, ka pasur 56 raste të trafikimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit29 
në Shqipëri. Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në periudhën 2012-2016 u reduktua nga 52 në 
vitin 2012 në 12 në vitin 2016. Gjatë kësaj periudhe 95 armë zjarri u raportuan si të trafikuara, ku 
përfshihen 40 pistoleta, 44 armë automatikë, 9 pushkë, 1 shotgan dhe 1 mitraloz. 

Po ashtu, numri i fishekëve të municioneve të trafikuara arriti nivelin më të lartë në vitin 2014 me 
19 690 fishekë, por ra në 24 deri në vitin 2016. Gjatë periudhës 2012-16 u trafikuan në total 25 
036 njësi municionesh.

Tabela 15: Numri i armëve të zjarrit dhe municioneve të raportuara të trafikuara sipas llojit, 
2012-2016

LLOJI 2012 2013 2014 2015 2016 Totali

Pistoleta 26 4 2 2 6 40

Revolverë 0 0 0 0 0  0

Pushkë 0 3 4 1 1 9

Shotganë (me tytë të avjaskuar) 1 0 0 0 0 1

Automatikë 25 3 7 4 5 44

Mitralozë 0 0 1 0 0 1

Pushkë me ajër 0 0 0 0 0  0

Armë me gaz 0 0 0 0 0  0

Të tjera 0 0 0 0 0  0

Municione në formën e fishekëve  4,432      823      19,690      67      24      25,036     

28 Shifrat e kësaj tabele bazohen në Raportet e SEESAC për Eksportin Rajonal të Armëve për periudhën 2012-2016.
29 Sipas Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, numri i armëve të zjarrit të regjistruara si të trafikuara, përveç pikave të 

kalimit kufitar, përfshin gjithashtu dhe konfiskimet përtej pikave të kalimit kufitar. Në përfundim të procesit, jo të gjitha 
rastet rezultojnë në trafikim. Gjykata i ka klasifikuar si posedim të jashtëligjshëm, për të cilat nuk ka informacione të plota.
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Gjatë periudhës 2012-2016 janë akuzuar gjithsej 79 persona për trafikimin e armëve të zjarrit, ku të 
gjithë ishin meshkuj. Numri i të akuzuarve pati luhatje por u rrit gjatë periudhës pesëvjeçare, nga 15 
në vitin 2012 në 24 në vitin 2016. Ndërkohë që numri i të akuzuarve për trafik është rritur në kohë, 
numri i përgjithshëm i të akuzuarve ka mbetur i ulët. Megjithatë, jo të gjitha rastet janë mbyllur 
me dënim për trafikim armësh. Siç deklarohet nga Ministria e Brendshme, gjykatat shqiptare i 
klasifikojnë rastet e trafikimit të armëve si posedim të jashtëligjshëm nëse nuk ka detaje të plota. 

Gjatë periudhës 2012 dhe 2016 armët e zjarrit janë trafikuar përmes 1330 pikave të kalimit kufitar 
gjithsej. Numri total i armëve të zjarrit të trafikuara në kufirin e gjelbër ishte 12, ndërsa 5 armë 
zjarri janë raportuar si të trafikuara në pikat e kalimit kufitar detar. Tre incidente të trafikut të 
armëve të zjarrit janë raportuar në aeroportin e vetëm të Shqipërisë, në Tiranë; një rast për çdo 
vit gjatë periudhës 2013-2015.

Tabela 16: Përmbledhje e armëve të zjarrit dhe municioneve të trafikuara, 2012-2016

 NUMRI 2012 2013 2014 2015 2016 Totalis
(2012-16)

Numri i rasteve të regjistruara të 
trafikimit të armëve të zjarrit 12 7 14 11 12 56

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara 52 10 14 7 12 95

Numri i municioneve të armëve të 
zjarrit të trafikuara  4,432      823      19,690      67      24     25,036

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara 
në pikat e kalimit kufitar 1 7 2 4 6 20

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara 
përmes kufirit të gjelbër 1 6 1 1 3 12

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara 
përmes kufirit blu 0 0 0 2 3 5

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara 
në aeroporte 0 1 1 1 0 3

Autoritetet shqiptare kanë konfiskuar gjithsej 3,379 armë gjatë kësaj periudhe pesë vjeçare. Numri 
total i kërkesave për gjurmim të dërguara brenda vendit për armët e zjarrit të konfiskuara, por pa 
asnjë rezultat/përputhje, ishte 2,530 në periudhën 2012-2016, ndërsa numri i armëve të zjarrit të 
konfiskuara të gjurmuara në vend me rezultate/përputhje ishte 855 në total. Nuk ka pasur armë 
zjarri të konfiskuara të raportuara të gjurmuara ndërkombëtarisht me dhe pa përputhje/rezultate.

30 Shqipëria ka pasur një rritje të lehtë të numrit të pikave të kalimit kufitar, nga 24 që ishte ky numër në vitin 2012, 
në 26 pika në vitin 2016.
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Figura 13: Numri total i armëve të zjarrit të konfiskuara dhe gjurmuara në vend, 
me dhe pa përputhje/rezultate të identifikuara

2.2 Anketimi për impaktin
2.2.1 Veprat penale me armë zjarri31

Ministria e Brendshme e Shqipërisë/Policia e Shtetit Shqiptar mblodhi të dhënat për veprat 
penale me armë zjarri për periudhën 2012-2016 duke përdorur pyetësorin e anketimit të AVL-ve.  
Pavarësisht përpjekjeve të MB-së për të dhënë informacion gjithëpërfshirës, të dhënat për veprat 
penale të plagosjes, kërcënimit dhe dhunës në familje nuk janë të ndara sipas mjetit të përdorur për 
kryerjen e tyre, qoftë sipas llojit të armës së zjarrit ose mjeteve të tjera. Duke marrë në konsideratë 
që këto tre vepra penale përbëjne dy të tretën e të gjitha veprave penale të raportuara, kjo mungesë 
informacioni pengon ndjeshëm kryerjen e një analize të plotë të prevalencës, karakteristikave dhe 
kontekstit të keqpërdorimit të armëve të zjarrit në Shqipëri. 

Të dhënat e disponueshme32nxjerrin në pah tendenca disi të qëndrueshme lidhur me keqpërdorimin 
e armëve të zjarrit. Numri i veprave penale të raportuara, të kryera me armë zjarri arriti pikën më 
të lartë në vitin 2015 kryesisht për shkak të një rritjeje në numrin e veprave penale të lidhura 
me prodhimin, zotërimin, mbajtjen dhe shitjen e jashtëligjshme të armëve të zjarrit dhe lëndëve 

31 Veprat penale me armë zjarri janë veprat në të cilat është përdorur një armë zjarri për të kryer një krim (për 
shembull vrasje, plagosje, dhunë në familje) ose arma ka qenë objekt i veprës (si p.sh. prodhimi, zotërimi ose shitja 
e jashtëligjshme e armëve të zjarrit).  

32 Kjo i referohet të dhënave për veprat penale për të cilat u dha informacion mbi keqpërdorimin e armëve të 
zjarrit. Këtu përfshihen veprat penale në vijim: vrasje, vrasje e mbetur në tentativë, vrasje në rrethana cilësuese, 
vjedhje, vjedhje në rrethana cilësuese, grabitje, tregti e jashtëligjshme, trafikim, shkaktimi i panikut, planifikimi i 
kundërvajtjeve kundër sigurisë dhe rendit kushtetues, pengimi i një personi zyrtar në ushtrimin e detyrës, sulmi 
ndaj një personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës, bërja dhe marrja e armëve dhe mjeteve me qëllim përdorimin 
e tyre në një vepër penale dhe prodhimi, zotërimi, mbajtja dhe shitja e jashtëligjshme e armëve të zjarrit dhe 
lëndëve plasëse. Siç u përshkrua më lart, për veprat penale si plagosje e rendë, plagosje e lehtë, kanosje/kërcënim 
me mjete të rrezikshme në sherr ose grindje dhe dhunë në familje, nuk u ofruan të dhëna mbi keqpërdorimin e 
armëve të zjarrit dhe rrjedhimisht këto vepra penale janë të përjashtuara nga analiza.

 Legjislacioni përkatës në Shqipëri nuk i njeh kundërvajtjet e shkaktuara me armë zjarri. 
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plasëse, por në vitin 2016 ra në vlerën më të ulët të regjistruar gjatë periudhës pesëvjeçare të 
anketimit. Kjo rënie ishte kryesisht si pasojë e reduktimit të ndjeshëm të numrit të veprave penale 
në të njëjtin grup, si dhe e rënies së qëndrueshme në numrin e vrasjeve, vrasjeve të mbetura në 
tentativë dhe vrasjeve në rrethana cilësuese, çka është e dukshme përgjatë periudhës së anketimit.

Sa i përket shpërndarjes ndërmjet llojeve specifike të veprave, prodhimi, zotërimi, mbajtja dhe shitja 
e jashtëligjshme e armëve të zjarrit ishin ndër veprat penale me armë zjarri më të përhapura33 dhe 
zinin tre të katërtat e të gjitha veprave penale me armë zjarri. Për më tepër, armët e zjarrit shpesh 
përdoreshin në tentativa për vrasje, vrasje dhe vrasje në rrethana cilësuese (17,6% në total), dhe në 
një shkallë më të ulët për vjedhje ose trafikim (4,4% dhe 1,6% përkatësisht). Për sa i përket vjedhjeve 
me arme zjarri, u dokumentua një rënie e ndjeshme dhe e vazhdueshme gjatë periudhës së anketimit.

33  Kjo i referohet vetëm veprave penale për të cilat ishin të disponueshme të dhënat mbi mjetet e përdorura.

Figura 14: Veprat penale me armë zjarri, sipas vitit 
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Tabela 17: Veprat penale të kryera me armë zjarri, 2012-2016

 2012 2013 2014 2015 2016 Totalis 
2012/2016

Vrasje 87 76 67 37 43 310

Vrasje e mbetur në tentativë 220 206 156 138 132 852

Vrasje në rrethana cilësuese 3 16 25 0 0 44

Plagosje e rëndë Nuk disponohen të dhëna

Plagosje e lehtë Nuk disponohen të dhëna

Kanosje/kërcënim me mjete të rrezikshme në sherr ose 
grindje Nuk disponohen të dhëna

Dhuna në familje Nuk disponohen të dhëna

Vjedhje 99 96 44 49 15 303

Vjedhje në rrethana cilësuese 0 0 0 0 0 0

Grabitje 3 4 5 3 4 19

Tregti e jashtëligjshme 0 0 0 0 0 0

Trafikimi 20 12 29 21 26 108

Shkaktimi i panikut 0 0 0 0 0 0

Planifikimi i kundërvajtjeve kundër sigurisë dhe rendit 
kushtetues 4 2 4 0 6 16

Pengimi i një personi zyrtar në ushtrimin e detyrës 0 0 0 0 0 0

Sulmi ndaj një personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës 0 0 0 0 0 0

Bërja dhe marrja e armëve dhe mjeteve me qëllim 
përdorimin e tyre në një vepër penale 0 0 0 0 0 0

Prodhimi, zotërimi, mbajtja dhe shitja e jashtëligjshme e 
armëve të zjarrit dhe lëndëve plasëse 920 915 1,037 1,242 1,049 5,163

Numri total i veprave penale të kryera me armë zjarri 1,356 1,327 1,367 1,490 1,275 6,815

2.2.2 Lloji i incidenteve

Të dhënat e marra përmes Platformës së monitorimit të dhunës me armë34 (në vijim referuar si 
AVMP) tregojnë se armët e zjarrit keqpërdoren më së shumti në kontekstin kriminal, në pak më 
tepër se në një të tretën e incidenteve, pra pothuajse dy herë më shpesh se sa në mosmarrëveshje 
ose grindje në publik, të cilat përbëjnë një të pestën e të gjitha incidenteve të raportuara. 
Gjithashtu, keqpërdorimi i armëve të zjarrit raportohej në mënyrë të përsëritur në rastet e dhunës 
në familje, si edhe në rastet e aksidenteve, gjuetisë, festimeve dhe aksidentale por gjithashtu edhe 
në mosmarrëveshjet me policinë, punonjësit e sigurisë ose ushtrinë. Vetëm në raste të rralla, 
armët janë përdorur për mbrojtje.

34 Për qëllime të kësaj analize, u analizua një paketë me 1405 incidente të raportuara në media nga Shqipëria, të 
shtrira në periudhën 1 korrik 2013 deri më 31 dhjetor 2016
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Figura 16: Incidentet me armë zjarri, sipas llojit

2.2.3 Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në pronësi të jashtëligjshme
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sigurisë së shtetasve shqiptarë nga armët e zjarrit në zotërim të jashtëligjshëm. Siç tregohet nga 
AVMP-ja, ky informacion shpeshherë nuk raportohet as nga media shqiptare. Në dy të tretën e 
raportimeve mediatike, mungonte informacioni mbi pronësinë e armëve të zjarrit.35 

Megjithatë, nëse rastet e paraportuara përjashtohen nga analiza, rastet e mbetura sërish japin informacione 
thelbësore mbi llojin e pronësisë së armëve të zjarrit të përdorura në incidentet e raportuara. Të dhënat 
tregojnë se armët e zjarrit në pronësi të jashtëligjshme janë përdorur për të kryer nëntë nga dhjetë 
incidentet me armë zjarri. Kjo tendencë ka qenë e vërtetë përgjatë të gjithë periudhës pesëvjeçare.

35 Nga 1405 incidente të raportuara nëpërmjet AVMP-së, për 920 incidente (65,5%), nuk u dha informacion mbi llojin 
e pronësisë, në 433 raste (30,8%) u raportua se incidenti ishte kryer me armë zjarri në pronësi të jashtëligjshme, 
ndërsa 53 incidente (3,7%), kanë ndodhur me armë zjarri në pronësi të ligjshme.
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Keqpërdorimi i armëve të zjarrit të jashtëligjshme raportohej më së shumti në kontekstin kriminal, 
i cili përbënte diçka më pak se një të tretën e të gjitha incidenteve të raportuara ku njihet lloji i 
pronësisë, pasuar nga mosmarrëveshjet ose grindjet në publik, dhuna në familje dhe aksidentet, 
gjuetia, festimet. 

Edhe pse armët e zjarrit në pronësi të jashtëligjshme përdoren më tepër në çdo lloj incidenti me 
armë zjarri, prevalenca e keqpërdorimit të armëve të jashtëligjshme ende luhatej në varësi të llojit 
të incidentit. Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në pronësi të ligjshme ishte gjithashtu i shpeshtë 
në rastet e aksidenteve, gjuetisë, festimeve, ndërsa në rastet e mosmarrëveshjeve me policinë, 
punonjësit e sigurisë, ushtrinë dhe incidenteve ku armët e zjarrit përdoreshin për mbrojtje, numri 
i vogël i rasteve të raportuara i bënte këto gjetje të paplota36.

2.2.4 Pasojat e incidenteve: Vrasjet dhe plagosjet 

Të dhënat e ofruara nga Ministria e Brendshme përmes pyetësorit të anketimit rajonal të AVL-ve 
tregojnë se numri total i vrasjeve ra ndjeshëm gjatë periudhës së anketimit, duke zbritur nga 157 
në vitin 2012 në 68 në vitin 2015, dhe duke u rritur sërish në 84 në vitin 2016.

36 AVMP-ja identifikoi 94 raste të keqpërdorimit të armëve të zjarrit të jashtëligjshme në rastet e aksidenteve, gjuetisë, 
festimeve dhe mosshkrepjes; 155 në kontekstin kriminal; 12 në mosmarrëveshjet me policinë, punonjësit e sigurisë 
ose ushtrinë; 36 në dhunën në familje; 79 në mosmarrëveshjet ose grindjet në publik dhe 4 raste ku armët u 
përdorën për mbrojtje.

Figura 18: Incidentet me armë zjarri sipas llojit të pronësisë së armës
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Figura 19: Vrasjet, sipas vitit

Armët e zjarrit ishin mjetet që përdoreshin më shpesh për kryerjen e vrasjeve në Shqipëri.37 64,3% 
e vrasjeve të kryera gjatë periudhës së anketimit (354 nga 550) ishin kryer me armë zjarri.38 

Tabela 18: Përqindja e vrasjeve me armë zjarri përkundrejt totalit të vrasjeve

2012 2013 2014 2015 2016 Total

Totali i vrasjeve 157 124 117 68 84 550

Vrasje me armë zjarri 90 92 92 37 43 354

Përqindja e vrasjeve me armë zjarri përkundrejt 
totalit të vrasjeve 57.3% 74.2% 78.6% 54.4% 59.2% 64.3%

Edhe pse numri i vrasjeve të kryera me armë zjarri pati luhatje gjatë periudhës së anketimit, pati 
një rënie të përgjithshme nga viti 2012 deri në 2016. Edhe numri i vrasjeve në rrethana cilësuese 
pësoi luhatje, por në vitet 2015 dhe 2016 kapi minimumin me asnjë rast të tillë të raportuar. Për 
sa i përket vrasjeve të mbetura në tentativë, u dokumentua një tendencë rënëse e vazhdueshme 
ndërmjet viteve 2012 dhe 2016, ku numri total i vrasjeve të mbetura në tentativë ra në mënyrë të 
konsiderueshme me kalimin e kohës.

37 Këtu përfshihen vetëm të dhënat mbi vrasjet dhe vrasjet në rrethana cilësuese, të dorëzuara nga MB.
38 Këto të dhënat janë marrë nga tabela 1. 1 e pyetësorit të dorëzuar për Veprat penale të shkaktuara me armë zjarri 

sipas llojit të pronësisë së armës: E ligjshme dhe/ose e jashtëligjshme. Megjithatë të dhënat janë në kontradiktë 
me informacionin e dhënë në tabelën 2 të pyetësorit: Numri i vrasjeve të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas 
gjinisë dhe moshës së viktimës ku thuhet se nuk disponohen të dhëna të veçanta për vrasjet e kryera më armë 
zjarri.
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Tendencat e identifikuara nga AVMP-ja39 tregojnë se incidentet me armë zjarri, shpeshherë 
rezultonin në plagosje, të cilat përbënin pak më shumë se një të tretën e të gjitha incidenteve të 
raportuara. Në një nga katër incidente, armët e zjarrit përdoreshin për të bërë kërcënime, ndërsa 
në një nga pesë incidente, përdorimi i armës së zjarrit rezultoi në pasoja fatale. Për më tepër, në 
5,6% të incidenteve, armët e zjarrit jane përdorur për të kryer vetëvrasje. 

39 AVMP-ja identifikoi 236 incidente me pasoja fatale, 390 rezultuan në plagosje, 309 kërcënime, 62 vetëvrasje dhe 
114 incidente ku nuk pati asnjë lëndim të shkaktuar.

Figura 20: Vrasjet, vrasjet e mbetura në tentativë dhe vrasjet në rrethana cilësuese 
me armë zjarri, sipas vitit
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Figura 21: Pasojat e incidenteve
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Të dhënat e AVMP-së gjithashtu tregojnë se lloji i pasojës varet në një masë të madhe nga lloji i 
incidentit.  Probabiliteti që pasoja të jetë fatale ishte më i lartë në rastet e dhunës në familje, çka 
pasqyron tendencat tashmë të dokumentuara nga studimet e mëparshme të SEESAC40 dhe ilustron 
pasojat e larta vdekjeprurëse të armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje. Probabiliteti 
i dytë më i lartë për pasoja fatale u regjistrua në incidentet ku armët u përdorën për mbrojtje, 
megjithatë numri i ulët i rasteve të raportuara e bën këtë gjetje të paplotë.41 Më pas vijnë incidentet 
kriminale dhe incidentet e lidhura me aksidentet, gjuetinë, festimet ose mosshkrepjen. Incidentet 
në kontekst kriminal, të cilët përbënin shumicën e incidenteve të raportuara, shpeshherë rezultonin 
në plagosje, pasuar nga mosmarrëveshjet me policinë, punonjësit e sigurisë ose ushtrinë. 

Të dhënat e AVMP-së42 tregojnë dallime të thella gjinore në efektet e keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit te gratë dhe burrat. Burrat përbëjne shumicën dërrmuese të viktimave43 të keqpërdorimit 
të armëve të zjarrit, duke qenë viktima në 86,4% të incidenteve me armë zjarri, ndërsa gratë ishin 
viktima në 13,6% të incidenteve. Pasoja e incidentit lidhej gjithashtu edhe me moshën. Personat 
e moshës 19-35 vjeç kishin më tepër gjasa të kishin pasoja fatale dhe plagosje, të pasuar nga 
grupmosha 36-60 vjeç. 

AVMP-ja dokumenton gjithashtu ndërthurjen e gjinisë dhe moshës. Burrat e moshës 19-35 vjeç 
jane më të ekspozuar ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit dhe përbënin 40,1% të të gjitha 
viktimave. Burrat e moshës 36-60 vjeç vinin menjëherë të dytët, të pasuar nga gratë e grupmoshave 
19-35 dhe 36-60 vjeç.

40 Dragan Božanić, Gender and SALW in South East Europe: Main Concerns and Policy Response, SEESAC (Belgrade, Grafolik, 
2016), disponohet në www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_publication_eng-web.pdf.

41 Nga 1405 incidente në total, u raportuan vetëm 6 raste të tilla.
42 Të dhënat zyrtare dhanë informacion mbi numrin total të vrasjeve pa diferencuar mjetet e përdorura, qoftë armë 

zjarri ose të tjera. Për rrjedhojë, të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nëpërmjet AVMP-së.
43 Këtu përfshihen incidentet me pasojat në vijim: vdekje, plagosje, kërcënim dhe vetëvrasje.

Figura 22: Pasojat e incidenteve me armë zjarri, sipas llojit të incidentit 
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Edhe pse në vlera absolute, burrat përbëjne shumicën e viktimave në çdo incident, me pasoja 
vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, të dhënat tregojnë se mundësia për të pasur pasoja 
vdekjeprurëse është proporcionalisht më e lartë te gratë se sa te burrat. Gjithashtu, gratë kane 
më tepër gjasa të kërcënoheshin me armë zjarri, ndërsa burrat kishin shumë më tepër gjasa të 
plagoseshin ose kryenin vetëvrasje.

Figura 23: Viktimat e incidenteve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës
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Figura 24: Pasojat e incidenteve me armë zjarri, sipas gjinisë
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2.2.5 Dhuna në familje

Të dhënat mbi incidentet e dhunës në familje u mblodhën nëpërmjet pyetësorit të anketimit rajonal 
të AVL-ve dhe AVMP-së. Të dhënat e dorëzuara nga autoritetet shqiptare tregojnë se ka pasur 115 
vrasje me armë zjarri që kanë ndodhur në kontekst familjar në periudhën ndërmjet viteve 2012 
dhe 2016. Përmes AVMP-së janë raportuar në total 110 incidente me keqpërdorimin e armëve të 
zjarrit në dhunën në familje, me 54 vrasje që përfshijnë armët e zjarrit. 

Diferencimi gjinor në pasoja lidhet ngushtë me modelet e ndryshme të ekspozimit të grave dhe 
burrave ndaj rrezikut. Të dhënat e AVMP-së tregojnë se gratë jane kryesisht të ekspozuara ndaj 
keqpërdorimit të armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje. Një në dy gra të ekspozuara 
ndaj dhunës me armë e kanë përjetuar atë në kontekstin familjar, dy herë më shpesh se në 
kontekstin kriminal dhe katër herë më shpesh se në kontekstin e mosmarrëveshjeve ose grindjeve 
në publik. Siç u dokumentua më lart, pasojat fatale ishin më të larta në kontekstin e dhunës në 
familje, gjë e cila shpjegon numrin më të lartë të pasojave fatale për gratë se sa për burrat. Ndryshe 
nga gratë, në periudhën 2012-2016, burrat jane më tepër në rrezik nga keqpërdorimi i armëve të 
zjarrit në mosmarrëveshjet dhe grindjet në publik si dhe në kontekstin kriminal, me mesatarisht 
36,5% dhe 29,7%. Burrat ishin proporcionalisht shumë më rrallë viktima të dhunës në familje - një 
në dhjetë burra kanë përjetuar dhunë me armë në kontekstin familjar. 

Vrasjet e kryera nga anëtarët e familjes

Ndërmjet viteve 2012 dhe 2016, 20,9% e vrasjeve (115 nga 550) jane kryer nga anëtarët e familjes. 
Në total, gratë i tejkaluan lehtësisht burrat si viktima të vrasjeve të kryera nga një anëtar i familjes, 
ku gratë përbënin 53,9% dhe burrat 46,1% të vrasjeve nga anëtarët e familjes.

Figura 25: Viktimat e incidenteve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe llojit të incidentit
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Dhuna në familje i prekte më shumë gratë, ku vrasja nga anëtarët e familjes përbënte formën më 
të zakonshme të vrasjes së grave. Thuajse tre të katërtat e të gjitha grave të vrara në Shqipëri ishin 
vrarë nga anëtarët e familjes, krahasuar kjo me një të dhjetën e burrave të vrarë.

Ndërmjet viteve 2015 dhe 201644, armët e zjarrit ishin armët e përdorura në 32,4% të vrasjeve 
të kryera nga anëtarët e familjes.45 Nga të 12 personat e vrarë me armë zjarri, të gjitha ishin gra. 
Me fjalë të tjera, në vitet 2015-2016, 57,1% e grave të vrara nga anëtarët e familjes ishin vrarë 
me armë zjarri, ndërsa nuk kishte asnjë rast të raportuar të burrave të vrarë me armë zjarri nga 
anëtarët e familjes.

44 Arsyeja përse janë marrë për bazë vetëm vitet 2015 dhe 2016 lidhet me faktin se për vitet 2012, 2013 dhe 2014 
nuk janë dorëzuar të dhëna mbi numrin e personave të vrarë me armë zjarri nga partneri i tyre intim. Për vrasjet me 
armë zjarri të kryera nga partneri intim, të dhënat e dorëzuara tregojnë se kishte zero raste, gjë e cila është shumë e 
dyshimtë dhe bie në kundërshtim me tendencat e regjistruara në vitin 2015 dhe 2016.

45 Në total, 37 persona janë vrarë nga anëtarët e familjes në vitet 2015 dhe 2016.

Figura 26: Personat e vrarë nga anëtarët e familjes, sipas gjinisë
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Figura 27: Pjesa e vrasjeve të kryera nga anëtarët e familjes përkundrejt totalit të 
vrasjeve, sipas gjinisë
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Tabela 19: Vrasjet në kontekstin familjar, 2012-2016, sipas gjinisë

NUMRI TOTAL Gra Burra Totali

Vrasjet  88 462 550

Personat e vrarë nga anëtarët e familjes 62 53 115

Personat e vrarë nga anëtarët e familjes në vitet 2015 dhe 2016 21 16 37

Personat e vrarë me armë zjarri nga anëtarët e familjes në vitet 2015 dhe 2016 12 0 12

Personat e vrarë nga partneri i tyre intim (nga totali i personave të vrarë nga anëtarët e 
familjes) 42 6 48

Personat e vrarë nga partnerët e tyre intimë në vitet 2015 dhe 2016 18 4 22

Personat e vrarë me armë zjarri nga partnerët e tyre intimë në vitet 2015 dhe 2016 5 0 5

Shënim: Të dhënat mbi personat e vrarë me armë zjarri nga anëtarët e familjes dhe numrin e personave të vrarë me 
armë zjarri nga partnerët e tyre intimë disponoheshin vetën për vitet 2015 dhe 2016. 

Vrasjet e kryera nga partneri intim 

Partnerët intimë kanë kryer 41,7% (48 në terma realë) të të gjitha vrasjeve të kryera nga anëtarët e 
familjes. Dhuna nga partneri intim me pasojë fatale i prek gratë edhe në mënyrë akoma më shumë 
joproporcionale se dhuna në familje, duke qenë se gratë përbënin 87,5% të individëve të vrarë nga 
partneri i tyre intim.

Për më tepër, ndërkohë që 47,7% e grave që janë vrarë në Shqipëri janë vrarë nga partneri i tyre 
intim, vetëm 1,3% e burrave janë vrarë nga partnerja e tyre intime. Prania e armëve të zjarrit në 
kontekstin e dhunës nga partneri intim paraqet rreziqe specifike për sigurinë e grave. Një në katër 
gra të vrara nga partneri i tyre intim në Shqipëri është vrarë me armë zjarri, ndërkohë që nuk ka 
pasur asnjë rast të raportuar të burrave të vrarë me armë zjarri nga partnerja e tyre intime. 
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Figura 28: Personat e vrarë nga partneri intim, sipas gjinisë
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Përgjigjja institucionale ndaj dhunës me armë zjarri në familje

Nga 868 aplikantët për leje për armë zjarri, aplikimet e të cilëve janë refuzuar ndërmjet viteve 
2012 dhe 2016, 207 (1 grua dhe 206 burra) ose 23,8% u refuzuan mbi baza të dhunës në familje.  
Ndonëse precedenti penal për dhunë në familje është shpeshherë arsyeja për refuzimin e aplikimit 
për leje për armë zjarri, gjatë periudhës së anketimit numri i aplikantëve të refuzuar ra ndjeshëm, 
me më shumë se katër herë, me numrin më të ulët në vitin 2016. 

Figura 30: Aplikantët e refuzuar mbi baza të dhunës në familje, sipas vitit

Në të njëjtën periudhë, 9,2% e të gjitha lejeve të revokuara për armë zjarri, u revokuan për shkak 
të dhunës në familje (106 nga 1156 në total). Pavarësisht luhatjeve gjatë periudhës pesëvjeçare, 
numri i lejeve të revokuara mbi bazën e dhunës në familje u rrit në tërësi nga 24 në vitin 2012 në 
31 në vitin 2016, por në vlera totale ai mbeti i vogël. 

2.2.6 Autorët

Të dhënat zyrtare të mbledhura nga anketimi i AVL-ve japin vetëm informacion të kufizuar rreth 
autorëve të incidenteve me armë zjarri. Për shembull, të dhënat zyrtare nuk disponojnë numrin e 

Figura 29: Përqindja e grave të vrara me armë zjarri nga anëtarët e familjes dhe 
partnerët intimë kundrejt numrit total të grave të vrara
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autorëve të tre veprave penale më të shpeshta. Kur këto të dhëna përjashtohen nga analiza46, rezulton 
se numri i autorëve të incidenteve me armë zjarri u rrit nga 1131 në vitin 2012 në 1304 në vitin 2016. 

Keqpërdorimi i armëve të zjarrit ishte tejet gjinor, ku të gjithë autorët e veprave penale me armë 
zjarri janë burra. Gjatë periudhës 2012 dhe 2016, nuk ka të dhëna për vepra penale të kryera me 
armë zjarri nga gratë. Të dhënat e gjeneruara nga AVMP siguruan informacion më të thelluar rreth 
tendencave dhe karakteristikave të autorëve të incidenteve me armë zjarri. Së pari, të dhënat 
konfirmuan dominimin e burrave mes autorëve, ku 98,8% e të gjitha incidenteve të raportuara 
përmes AVMP-së jane kryer nga burrat, ndërsa gratë përfshiheshin rrallë në keqpërdorimin e 
armëve. Pjesa më e madhe e autorëve i kane keqpërdorur armët e zjarrit në kontekstin kriminal, 
në më shumë se gjysmën e totalit të incidenteve të raportuara.

46 Këtu përfshihen të dhënat për autorët e vrasjeve, plagosjen e lehtë dhe dhunën në familje. Gjatë periudhës 2012-
2016 ishin regjistruar në total 21,195 vepra të tilla penale.

Figura 31: Autorët e incidenteve me armë zjarri sipas vitit
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Figura 32: Autorët, sipas llojit të incidentit
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Kjo ndiqet nga keqpërdorimi i armëve të zjarrit në mosmarrëveshjet ose grindjet në publik, çka 
përbënin 19,5% të të gjitha incidenteve, në dhunën në familje me 5,6%, në rastet e aksidenteve, 
gjuetisë, festimeve me 4,3%, si dhe në mosmarrëveshjet me policinë, punonjësit e sigurisë dhe/ose 
ushtrinë me 3,6%. Vetëm në raste të rralla, autorët i kishin përdorur armët e zjarrit për vetëmbrojtje.  

Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në Shqipëri lidhet me gjininë dhe moshën. Burrat e moshës 19-35 
vjeç kishin më shumë gjasa që të kryenin incidente me armë zjarri në periudhën 2012-2016 dhe 
ishin përgjegjës për diçka më pak se një në dy incidente.47

Marrëdhënia ndërmjet personave të përfshirë në incidente

Në thuajse tre të katërtat e rasteve, viktimat dhe autorët e njihnin njëri-tjetrin, duke përjashtuar 
incidentet kur nuk është raportuar informacion mbi marrëdhënien e tyre.48 Në një nga dy incidente 
viktima dhe autori ishin miq, të njohur ose fqinj, ndërsa në 14,6% të rasteve ata ishin familjarë. 
Në 7,8% të rasteve, viktima dhe autori ishin partnerë intimë. Në më pak se një të tretën e rasteve, 
viktima dhe autori nuk e njihnin njëri-tjetrin. 

47 Bëjnë përjashtim 469 raste, ku mosha e autorit nuk dihej.
48 Në 356 nga 1050 incidente, informacioni mbi marrëdhënien e personave të përfshirë në incident nuk disponohej 

ose ishte i pavlefshëm. Për sa u përket burrave, ky informacion mungonte në 337 nga 905 raste, ndërsa për gratë 
mungonte në 18 nga 144 raste.

Figura 33: Autorët meshkuj të incidenteve me armë zjarri, sipas moshës
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Figura 34: Marrëdhënia ndërmjet personave të përfshirë në incidente
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Diferencimi gjinor ishte i konsiderueshëm. Siç ilustrohet nga figura 35, rreziku më i madh për gratë 
nga keqpërdorimi i armëve të zjarrit ishte në kontekstin e dhunës në familje. Në më shumë se 
gjysmën e incidenteve ku gratë kanë përjetuar dhunë me armë, dhuna ka ndodhur në ambientin 
familjar. Në 38,6% të rasteve, dhunues ishte partneri intim aktual ose i mëparshëm, dhe në 16,7% 
të rasteve të tjera dhunues ishin anëtarë të familjes. Më rrallë, dhunues ishin miqtë, të njohurit 
ose fqinjët, ndërsa ishte më pak e mundshme që dhunues të ishin persona të panjohur.  Për sa u 
përket meshkujve viktima të incidenteve me armë zjarri, në më shumë se gjysmën e rasteve kur 
ky informacion ishte i disponueshëm, autorët ishin miqtë, të njohurit ose fqinjët, të ndjekur nga të 
huajt me një në tre incidente. Dhuna kundër burrave kryhej pak më rrallë nga një anëtar i familjes, 
dhe shumë rrallë nga partneri intim.

2.2.7 Vdekjet aksidentale

32 vdekje aksidentale janë kryer në total me armë zjarri në periudhën 2012-2016. Numri i vdekjeve 
aksidentale ra ndjeshëm gjatë periudhës së anketimit dhe arriti vlerën më të ulët në vitin 2016. 

Figura 36: Vdekjet aksidentale me armë zjarri, sipas vitit

Figura 35: Marrëdhënia ndërmjet personave të përfshirë në incidente, sipas gjinisë

0.9%

53.7%

31.3%

14.1%

GraBurra

Partnerë intimë

Miq/të njohur/fqinj

Të huaj

Familjarë

2012 2013 2014 2015 2016 

10

8

5 5
4

Partnerë intimë                                                          38.9%

Miq/të njohur/fqinj                          23%

Të huaj                                  21.4%

Familjarë                                  16.7%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



52
Anketim për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) ne Shqipëri 2012-2016

Të dhënat e kufizuara të siguruara përmes AVMP-së tregojnë se pothuajse një në dy vdekje 
aksidentale ka ndodhur mes personave nën 18 vjeç dhe se përqindja e meshkujve viktima të 
gjuajtjeve aksidentale ishte e konsiderueshme (63,6%). Megjithatë, të dhënat tregojnë se përqindja 
e femrave viktima ishte gjithashtu disi e lartë në 36,4%.

Tabela 20: Vdekjet aksidentale, sipas gjinisë dhe moshës

MOSHA Gra Burra

0-18 1 4

19-35 2 1

36-60 1 2

61+ 0 0

E panjohur 0 0

Totali 4 7

2.2.8 Vetëvrasjet

Nuk kishte të dhëna zyrtare të disponueshme për mjetet e përdorura për të kryer vetëvrasje apo për 
gjininë dhe moshën e viktimave të vetëvrasjes, çka rrjedhimisht pengonte analizën e keqpërdorimit 
të armëve të zjarrit në këtë kontekst. AVMP ofroi të dhëna të kufizuara pasi zakonisht media bën 
raportime të pasakta të vetëvrasjeve. Nga një total prej 62 vetëvrasjesh me armë zjarri, 56 (90,3%) 
jane kryer nga burrat, e cila konfirmon natyrën gjinore të vetëvrasjeve me armë zjarri.  

Vetëvrasjet më shpesh jane kryer nga persona të moshës 36-60 vjeç dhe në shkallë të ngjashme 
nga personat e moshës 19-35 dhe mbi 61 vjeç. Në të gjitha grupmoshat, burrat përbënin shumicën 
dërrmuese.

Figura 37: Vetëvrasjet me armë zjarri, sipas gjinisë
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2.2.9 Karakteristikat e incidenteve

Bazuar në të dhënat nga 310 raste të raportuara, automatikët ishin arma e zjarrit më e përdorur në 
incidente me pasoja fatale, duke shkaktuar rreth 76,1% të vdekjeve me armë zjarri. Pushkët, karabinat 
dhe shotganët ishin shkaktarë të 15,5% të vdekjeve49, të ndjekur nga revolverët dhe pistoletat 
me vetëmbushje me 8,4%. Kjo tendencë ishte e qëndrueshme përgjatë periudhës pesëvjeçare 
të anketimit, me ndryshime të vogla të shkaktuara kryesisht nga luhatjet në keqpërdorimin e 
revolverëve dhe pistoletave me vetëmbushje.

Vrasjet me armë zjarri kane ndodhur disi më shpesh në mjediset urbane se sa në ato rurale, 
përkatësisht me 52,1% dhe 47,9%. Të dhënat rreth 236 vrasjeve të regjistruara nga AVMP tregojnë 
se ato jane kryer më shpesh në hapësira private. Një në tre vrasje ka ndodhur në shtëpinë, 
apartamentin ose oborrin e viktimës. Hapësirat publike si rrugët, trotuaret dhe vendet e parkimit 
renditen në vend të dytë, të ndjekura në të njëjtat nivele nga kafenetë, restorantet, klubet dhe 
hotelet, si dhe pyjet, fushat dhe zonat e pabanuara. Më rrallë, vrasjet jane kryer në ndërtesa publike, 
zyra, banka ose qendra tregtare. Gratë kishin shumë më tepër gjasa se sa burrat që të vriteshin 
në shtëpitë, apartamentet dhe oborret e tyre. Nga ana tjetër, burrat ndodheshin në pothuajse të 
njëjtin nivel rreziku në mjediset publike si në rrugë, trotuare, vende parkimi dhe ndërtesa publike. 

49  Gjatë periudhës 2012-2016, janë regjistruar në total 310 vdekje për të cilat nuk dihet lloji i armës së zjarrit të përdorur.

Figura 39: Përqindja e vdekjeve, sipas llojit të armëve të zjarrit dhe sipas vitit 
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Figura 38: Vetëvrasjet me armë zjarri, sipas moshës
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Të dhënat mbi shpërndarjen mujore të vrasjeve me armë zjarri nuk tregojnë tendenca të 
qëndrueshme. Ndonëse qershori dhe janari dallojnë si muajt me numrin më të lartë të vrasjeve 
të regjistruara dhe dhjetori me numrin më të ulët, mospërputhjet në shpërndarjen mujore nuk 
janë të dukshme, duke treguar një shpërndarje disi të barabartë të vrasjeve gjatë vitit. Numri i 
burrave të vrarë arriti nivelin më të lartë në nëntor, ndërsa vrasjet e grave kishin më shumë gjasa 
të ndodhnin në qershor dhe shtator.

Figura 40: Shpeshtësia e vrasjeve me armë zjarri, sipas vendndodhjes
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Figura 41: Viktimat e vrasjeve me armë zjarri, sipas vendndodhjes dhe gjinisë
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Figura 42: Vdekjet me armë zjarri, sipas muajit dhe gjinisë

Për sa u përket plagosjeve, numri më i lartë i tyre u raportua në qershor, si për gratë edhe për burrat.  

2.3 Anketimi për perceptimin e rrezikut nga armet e zjarrit

Anketimi për perceptimin e rrezikut nga armet e zjarrit u krye nëpermjet internetit dhe bënte 
një sërë pyetjesh lidhur me ekspozimin ndaj përdorimit të armëve, zotërimit dhe sigurinë në 
komunitet. Më poshtë jepet një përmbledhje e gjetjeve kryesore nga anketimi për perceptimin 
mbi AVL-të në Shqipëri: 

2.3.1 Shperndarja demografike

15,163 persona në total hynë në anketimin në internet në Shqipëri dhe 2,560 e plotësuan të 
gjithin. Ndarja mashkull/femër ishte pothuajse e barabartë (49% dhe 51% përkatësisht). Ndër të 
anketuarit, grupmosha që zinte pjesën më të madhe ishte 25-34 vjeç, me 22% të të anketuarve. 
Në përgjithësi, 45% e të anketuarve ishin të punësuar me kohë të plotë, ndërsa 15% ose ishin 
duke kërkuar punë ose ishin studentë. Rreth 41% e të anketuarve ndodheshin në qytete dhe 40% 
ndodheshin në zonën e kryeqytetit të Shqipërisë. Sa u përket të ardhurave, 34% e të anketuarve 
raportuan të ardhura mujore familjare prej 200-500 euro.

2.3.2 Përvoja të përdorimit të armëve

Shumica e të anketuarve në Shqipëri (71%) nuk kishin pasur asnjë përvojë me përdorimin e armës. 
Nderkohe të anketuarit e moshës 65 vjeç e sipër kishin më tepër gjasa që t’u ishte drejtuar arma 
(12%) dhe që të kishin përdorur një armë (17%) në të kaluarën. 
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Burrat kishin më tepër gjasa se sa gratë që të kishin pasur përvojë me përdorimin e armës, me 
31% të burrave që kishin pasur një lloj përvoje personale direkte me armët e zjarrit (përdorim të 
armës së zjarrit, iu është drejtuar arma, ose të dyja) krahasuar me gratë në 15%. Ndërkohë që 18% 
e burrave kishin përdorur një armë, gratë ishin në nivelin 7%. 

Figura 43: Përvoja të përdorimit të armëve
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Figura 44: Situatat kur ka pasur përvojë me përdorimin e armëve

Dhuna në familje

Pjesë e punës sime

Gjueti/sporte

Konflikt i armatosur

Çështje pronësie

Sulm

Të shtëna me armë gjatë festimeve

Të shtëna aksidentale armësh

Dhuna seksuale

Kanosje dhe kërcënime

Me motivacion etnik

Trazira/protesta

Grabitje me armë

Të tjera

5%

10%

20%

6%

6%

4%

9%

5%

5%

4%

4%

6%

3%

14%

Cila nga të mëposhtmet e përshkruan më së miri situatën në të cilën keni pasur eksperiencë më të shpeshtë me 
përdorimin e armëve?

A keni pasur ndonjë eksperiencë me përdorimin e armëve?



57
ANKETIMI PËR AVL-TË: GJETJET DHE TENDENCAT KRYESORE 

Në 56% të rasteve, të anketuarit kanë pasur përvoja më të shpeshta me armët në një mënyrë të 
dhunshme ose dukshëm të pasigurte (duke përjashtuar “pjesë e punës sime”, “gjueti dhe sporte” 
dhe “të tjera”).  Të anketuarit identifikuan fqinjët, miqtë ose të njohur (17%), policinë ose ushtrinë 
(14%) dhe partnerët dhe ish partnerët (13%) si tre grupet që kishin kryer aktin më të fundit të 
dhunës me armë. 

Burrat (15%) kishin më tepër gjasa për të raportuar policinë ose ushtrinë si autorë të dhunës më 
të fundit me armë, ndërsa gratë kishin më tepër gjasa të raportonin partnerët ose ish partnerët 
(18%). Shumica e incidenteve të dhunës me armë të kryera nga policia ose ushtria kanë ndodhur 
më tepër se 15 vite përpara, ndërsa shumica e incidenteve të kryera nga partnerët dhe ish partnerët 
kanë ndodhur gjatë vitit aktual. Ndërsa 22% e burrave raportuan se ngjarja kishte ndodhur brenda 
vitit aktual , 22% tjetër raportoi se kishte ndodhur mbi 15 vjet përpara. 22% e grave raportuan se 
ngjarja kishte ndodhur 1-5 vite përpara.

Figura 45: Autorët e dhunës më të fundit me armë 
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Të anketuarit që kanë pasur më tepër gjasa të kishin përvojë me përdorimin e armëve përfshiheshin 
në dy ekstreme: ata brenda shtresës me të ardhura më të larta (22%) dhe ata pa të ardhura (22%). 
Të anketuarit e grupmoshës 16-24 vjeç kishin më tepër gjasa nga të gjitha grupmoshat që të kishin 
pasur përvojë me përdorimin e armëve brenda vitit aktual (30%), ndërsa ata që jetojnë në kryeqytet 
(24%) kishin gjithashtu më tepër gjasa të kishin pasur përvojë me përdorimin e armëve në ndonjë 
formë. Të anketuarit me arsim pas të mesmes kishin më tepër gjasa të kishin pasur përvojë me 
përdorimin e armëve. 

2.3.3 Zotërimi i armëve të zjarrit

Sipas gjetjeve të anketimit, 78% e të anketuarve nuk do të zotëronin një armë dhe gratë kishin 
më tepër gjasa (me 84%) se sa burrat (me 72%) për të mos zotëruar një armë. Të anketuarit të 
cilët kishin më tepër gjasa për të zotëruar një armë ishin burrat e grupmoshës 16-24 vjeç (34%). 
Ndër të anketuarit të cilët u shprehën se nuk do të zotëronin një armë, shumica e ndienin se nuk 
kishin nevojë për një të tillë (60% e burrave dhe 56% e grave), gjykonin se ishte e jashtëligjshme të 
zotëroje një armë (16% e burrave dhe 10% e grave) ose e perceptonin si mungesë sigurie zotërimin 
e një arme (14% e grave dhe 8% e burrave). Të anketuarit me nivel arsimor nëntëvjeçar kishin dy 
herë më tepër gjasa që të zotëronin një armë (34%) se sa ata me diplomë master ose arsim tjetër 
pas të mesmes (17%). 

Figura 46: Kuadri kohor i dhunës me armë 
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• 2.3.3.1 Faktorët që lidhen me kërkesën për armë zjarri

Nga të 22% e të anketuarve që u shprehën se do të zotëronin një armë, kërkesa për armë zjarri 
lidhej me faktorët vijues:

• Mbrojtjen/sigurinë: 50% thanë se do të shërbente për “mbrojtje/siguri”. Nga ata të cilët 
e ndienin se pasja e një arme në shtëpi do të rriste sigurinë e tyre, 73% thanë se ata 
personalisht do të zotëronin një armë. Vetëm 19% e të anketuarve të cilët e perceptojnë 
lagjen e tyre si “shumë të sigurt” do të zotëronin një armë, ndërsa 31% e të anketuarve të 
cilët jetojnë në një lagje “shumë të pasigurt” do të zotëronin një armë. 

• Gjuetinë/sportet: 19% e të anketuarve përmendën gjuetinë dhe sportet si arsyen për të 
zotëruar një armë.

• Përvojën e mëparshme të përdorimit të armëve: 60% e atyre të cilëve u është drejtuar 
arma thanë se do të zotëronin një armë. Vetëm 14% e atyre të cilët nuk kanë pasur asnjë 
përvojë me armët do të zotëronin një armë. Nga të anketuarit të cilët kanë pasur përvojë 
me përdorimin e një arme në vitin e kaluar, 73% do të zotëronin një armë, ndërsa vetëm 
29% e atyre të cilët kanë përjetuar dhunë më tepër se 15 vite përpara do të zotëronin një 
armë.

Figura 47: Pronësia e armëve, sipas gjinisë dhe moshës
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Të anketuarit që jetojnë në kryeqytet u shprehën se ata do të zotëronin një armë për mbrojtje dhe 
siguri (52% dhe 53% përkatësisht), krahasuar me të anketuarit që jetojnë në fshatra (38%) dhe 
në rrethina (37%). Kur u pyetën për arsyet e zotërimit të një arme, të anketuarit nga zonat rurale, 
shumë më shpesh se të tjerët, zgjodhën arsyen sepse “nxit frikën tek të tjerët” (17%), dhe ata nga 
rrethinat në mënyrë jo proporcionale përmendën “traditën” (26%). Një në tre gra dhe një në dy 
burra do të ndihej më i sigurte me një armë në shtëpi. Të anketuarit e moshës 55-64 vjeç kishin 
më tepër gjasa që të ndiheshin më pak të sigurte me një armë në shtëpi, veçanërisht gratë në këtë 
grupmoshë (75%).

2.3.4 Siguria në komunitet

Në total, 86% e të anketuarve thanë se ata ishin në dijeni të penaliteteve për zotërim të jashtëligjshëm 
të armëve të zjarrit, ku gratë dhe burrat ishin njësoj të njohur me penalitetet për armëmbajtje pa 
leje. Të anketuarit që jetonin në rrethina ishin më pak në dijeni të penaliteteve për zotërim të 
jashtëligjshëm të armëve krahasuar me zonat e tjera. Të anketuarit në moshë të re dhe ata më të 
moshuar kishin gjithashtu më pak gjasa për të qenë në dijeni të penaliteteve, si edhe ata të cilët 
raportuan arsim më të ulët ose nivele më të ulëta të të ardhurave mujore familjare. 

Vetëm 4% e të anketuarve besonin se “një numër më i lartë i personave që zotërojnë armë me 
qëllim që të mund të mbrojnë veten” do të ishte zgjidhja më efektive për ti bërë komunitetet më 
të sigurta. Masat më të mbështetura për të rritur nivelin e sigurisë në komunitete ishin: prania e 
shtuar e policisë ose e autoriteteve (25%), rregulloret më strikte për kontrollin e armëve, edukimi 
mbi rrezikun nga armët dhe dorëzimi i armëve nga civilët. 

Figura 48: Arsyet për zotërimin e armëve
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Të anketuarit e moshës 16-24 vjeç kishin më tepër gjasa të propozonin praninë e shtuar të policisë 
(30%), ndërsa ata mbi 65 vjeç preferonin dorëzimin e armëve nga civilët. Burrat kishin më tepër 
gjasa se sa gratë për të trajtuar çështjen lidhur me praninë e armëve, qoftë dorëzimin e tyre apo 
zotërimin e më shumë armëve. Gratë kishin më tepër gjasa se sa burrat që të propozonin zgjidhje 
lidhur me fushatat ndërgjegjësuese dhe prani të shtuar të policisë.

Si gratë ashtu edhe burrat në të gjitha grupmoshat besonin se faktorët më të mëdhenj që 
promovojnë përdorimin e armëve janë videot që shfaqin armë (45%), media sociale (37%) dhe 
raportimet në lajme për incidentet me armë (31%).    

Figura 49: Perceptimet e sigurisë nga komuniteti
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3. REKOMANDIME PËR POLITIKËBËRËSIT  
DHE EKSPERTËT

Rekomandimet e mëposhtme të cilat i drejtohen politikëbërësve dhe ekspertëve, kërkojnë të nxisin 
progres të mëtejshëm në frenimin e keqpërdorimit, përhapjes dhe trafikimit të AVL-ve në Shqipëri.

Mbledhja dhe kërkimi i të dhënave
– Kryerja e një rishikimi gjithëpërfshirës të praktikave administrative ekzistuese të regjistrimit 

dhe mbajtjes së të dhënave, me qëllim identifikimin e mangësive në disponueshmërinë e të 
dhënave mbi armët e zjarrit dhe hartëzimin e praktikave të mira të mbledhjes së të dhënave;

– Zhvillimi i metodologjisë së mbledhjes së të dhënave dhe miratimi i procedurave standarde 
të veprimit, duke përfshirë modelet për mbajtjen dhe regjistrimin e të dhënave për çdo 
incident me armë zjarri, dhe ofrimi i trajnimit për profesionistët përgjegjës për mbajtjen 
dhe regjistrimin e të dhënave. Metodologjia për mbledhjen e të dhënave dhe procedurat 
shoqëruese standarde të veprimit duhet të bazohen në praktika të mira rajonale të cilat janë 
harmonizuar me standardet ndërkombëtare për kontrollin e armëve të vogla/MOSAIC dhe 
me standardet/udhëzimet rajonale për mikro-çarmatimin, në mënyrë që të prodhohen të 
dhëna koherente dhe të krahasueshme;

– Te sigurohet që të jepen të dhëna mbi mjetet, qofshin ato armë zjarri ose tjetër, për çdo vepër penale, 
duke përfshirë ato për të cilat aktualisht nuk disponohen të dhëna: plagosja e rëndë, plagosja e lehtë, 
kanosja/kërcënimi me mjete të rrezikshme në sherr ose grindje dhe dhuna në familje;

– Te sigurohet që të dhënat e mbledhura të identifikojnë plotësisht llojin e armës së zjarrit dhe 
llojin e pronësisë së armës së zjarrit (e ligjshme/e jashtëligjshme) të përdorur për kryerjen e 
incidenteve me armë zjarri, si dhe vendndodhjen dhe orën e incidentit;

– Te sigurohet që në metodologjinë e zhvilluar të gjitha të dhënat për individët që lidhen me 
AVL-të të jenë të ndara sipas gjinisë dhe moshës dhe sipas karakteristikave të tjera, kur kjo 
është me vend; 

– Të dhëna mbi keqpërdorimin e armëve të zjarrit duhet të jepen edhe për vetëvrasjet dhe 
vdekjet aksidentale;

– Kryerja e analizës së rrezikut nga armët e zjarrit duke u bazuar në të dhënat e mbledhura 
dhe tendencat e dokumentuara në këtë raport dhe zhvillimi, përmes një procesi konsultimi, 
i rekomandimeve praktike për vendimmarrësit dhe politikëbërësit, si dhe për ndihmësit e 
parë, me qëllimin për të përmirësuar përgjigjen operacionale ndaj rreziqeve të identifikuara 
dhe për të rritur masat parandaluese;
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– Integrimi i plotë i veprimtarive të mësipërme në planin e veprimit për zbatimin e strategjisë 
për kontrollin e AVL-ve;

– Kryerja e studimeve të detajuara për trafikimin e AVL-ve në Shqipëri për të marrë të dhëna 
të sakta mbi dinamikën, aktorët dhe tendencat e trafikimit si dhe përgatitja e politikave dhe 
planeve per parandalimin e trafikimit te jashtëligjshëm të AVL-ve.

Zotërimi i jashtëligjshëm 
– Duke pasur parasysh dominimin e armëve të zjarrit të zotëruara në mënyrë të jashtëligjshme 

në kryerjen e veprave penale, identifikimi i faktorëve që lehtësojnë përhapjen dhe 
keqpërdorimin e gjerë të armëve të zjarrit të jashtëligjshme dhe mbi bazën e tij zhvillimi, 
miratimi dhe zbatimi i masave ligjore dhe politike, si dhe fushatave, për të nxitur legalizimin 
dhe/ose dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit.

Vrasjet, vdekjet aksidentale dhe vetëvrasjet
– Përcaktimi i procedurave standarde të veprimit për të shqyrtuar rregullisht çdo vrasje 

dhe vdekje aksidentale mbi bazën e metodologjive të shqyrtimit të vdekjeve, me qëllim 
identifikimin e faktorëve që çojnë në keqpërdorim të armëve të zjarrit në incidente të tilla;

– Kryerja e një analize të plotë të vetëvrasjeve të kryera me armë zjarri dhe përcaktimi se si 
disponueshmëria e armëve të zjarrit është e lidhur me shkallën e vetëvrasjeve, nxjerrja e 
rekomandimeve se si të parandalohet keqpërdorimi i armëve të zjarrit kur kryhet një vetëvrasje 
dhe përfshirja e tyre në programet parandaluese dhe strategjitë e shëndetit publik, si dhe 
në programet ndërgjegjësuese. Duke pasur parasysh natyrën tejet gjinore të vetëvrasjeve, 
analiza duhet të synojë të identifikojë rreziqet specifike me të cilat përballen burrat në këtë 
drejtim;

– Duke pasur parasysh faktin se burrat përbëjnë shumicën dërrmuese të autorëve të veprave 
penale me armë zjarri dhe të viktimave të keqpërdorimit të armëve të zjarrit, si edhe 
shumicën e atyre që kanë kryer vetëvrasje me armë zjarri, zhvillimi dhe zbatimi i programeve 
për ndërgjegjësimin dhe ndryshimin e sjelljes që fokusohen specifikisht te ky segment i 
popullsisë, veçanërisht tek të rinjtë. 

– Duke mbajtur parasysh ekspozimin joproporcional të të rinjve ndaj sjelljeve të rrezikshme, 
duhet të zhvillohen dhe pilotohen programe parandaluese konkrete dhe sipas kontekstit që 
adresojnë të rinjtë meshkuj. 

Dhuna në familje dhe nga partneri intim
– Të kuptohet nëse shifrat e ofruara mbi vrasjet e kryera nga anëtarët e familjes dhe partnerët 

intimë, të përgjithshme ose të lidhura me armët e zjarrit, si dhe nëse të dhënat mbi 
keqpërdorimin e armëve të zjarrit në dhunën seksuale pasqyrojnë saktë realitetin ose nëse 
ka ndonjë rast nënraportimi apo keqregjistrimi të të dhënave;
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– Përcaktimi i procedurave standarde të veprimit për shqyrtimin e vdekjeve nga dhuna në 
familje për çdo vrasje të kryer me armë zjarri në kontekstin e familjes ose nga partneri intim, 
me qëllim identifikimin e mangësive potenciale në përgjigjen institucionale që çojnë në pasoja 
fatale. Në këtë kuptim, te sigurohet që të dhënat mbi numrin e lejeve të revokuara mbi baza 
të dhunës në familje të mblidhen dhe regjistrohen siç duhet;

– Analizimi i arsyeve që qëndrojnë pas rënies në numrin aktual të ulët të aplikantëve për leje të 
refuzuar mbi baza të dhunës në familje, si dhe në numrin e ulët të personave lejet e të cilëve 
janë revokuar mbi të njëjtat baza; 

– Bazuar në këtë analizë nevojitet:
• Rishikimi i procesit të aplikimit për leje dhe ofrimi i trajnimit për nëpunësit përgjegjës për 

të garantuar që vlerësimi i sigurisë dhe kontrollet e së kaluarës të marrin në konsideratë 
specifikat dhe natyrën me bazë gjinore të dhunës në familje dhe nga partneri intim; 

• Rishikimi i instrumenteve ekzistuese të vlerësimit të rreziqeve dhe ofrimi i trajnimit për 
nëpunësit e vijës së parë për të garantuar që ata t’i trajtojnë siç duhet rreziqet specifike 
të lidhura me praninë e armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe nga 
partneri intim;

• Analizimi i arsyeve pas numrit të ulët të raportuar të veprave penale të kryera nga 
anëtarët e agjencive shtetërore dhe kuptimi nëse shifrat pasqyrojnë saktë realitetin 
apo nëse ka ndonjë rast nënraportimi apo keqregjistrimi të të dhënave.

Legjislacioni dhe zbatimi i ligjit
– Duke pasur parasysh rritjen e shpejtë të numrit të vizitorëve në poligonet e qitjes dhe sasinë 

e rritur të municioneve të AVL-ve që mbahen nga poligonet e qitjes, PSHSH-ja duhet të 
garantojë zbatimin e rregulloreve në poligonet e qitjes siç përcaktohet në Vendimin 275/2015 
për miratimin e rregulloreve për kushtet dhe rregullat e sigurisë së armëve. 

– Të dhënat e marra në shkallë të gjerë tregojnë se prania e një arme në familje rrit rrezikun 
e pasojave fatale për femrat.50 Sigurimi i zbatimit efikas të dispozitave të ligjit 74/2014 që 
parashikojnë revokimin e lejeve dhe refuzimin e aplikimit për leje për armë zjarri për rastet e 
përfshira në dhunën në familje.

Ndërgjegjësimi
– Duke pasur parasysh faktin që posedimi i armëve të zjarrit nga civilët dhe kërkesa për armë 

zjarri, dominohet nga meshkujt, veçanërisht nga ata në moshë të re ose të mesme, duhet 
të zhvillohen programe për ndërgjegjësimin dhe ndryshimin e sjelljes ndaj AVL-ve, të cilat 
duhet të fokusohen specifikisht te ky segment i popullsisë shqiptare, krahas popullsisë së 
gjerë. Të promovohet dialogu social në lidhje me përdorimin e armëve të zjarrit nga meshkujt 
në moshë të re, konceptet e maskilizmit dhe normat kulturore, si dhe lidhjet me dhunën 
në familje. Duke pasur parasysh rritjen e konsiderueshme të numrit të të rinjve që vizitojnë 

50 SEESAC. Gender and SALW in South East Europe: Main Concerns and Policy Response, Belgrade, 2016; Margaret 
Shaw. “Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence” in Small Arms Survey 2013: Everyday Dangers, 
Geneva, 2013.
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poligonet e qitjes që nga legalizimi i tyre, të sigurohet që fokusi i fushatave të ndërgjegjësimit 
të jenë këto vende dhe këta vizitorë.

– Të hartohen dhe të zbatohen nisma për sigurinë në komunitet të cilat fokusohen në ndërtimin 
e besimit, dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve dhe ofruesve të sigurisë, në 
veçanti Policisë së Shtetit Shqiptar. Këto nisma duhet të garantojnë përfshirjen e burrave dhe 
grave si dhe të fokusohen specifikisht tek të rinjtë. 

Mbledhja e AVL-ve
– Komisioni Kombëtar i AVL-ve në Shqipëri duhet të mbështetet në eksperiencën e kohëve 

të fundit brenda rajonit dhe duhet të marrë në konsideratë organizimin e një fushate 
afatgjatë për të nxitur dorëzimin dhe legalizimin e armëve të jashtëligjshme të zjarrit të 
civilëve. Megjithatë, duhet të ndërmerren përpjekje për të garantuar që ka kapacitete të 
mjaftueshme në institucionet përkatëse, për të zbatuar fushatën në mënyrë efikase dhe të 
sigurte. Gjithashtu, Komisioni i AVL-ve duhet të organizojë një fushatë për të nxitur civilët që 
të raportojnë armët e vjedhura dhe të humbura, qoftë edhe të jashtëligjshme, si dhe duhet 
të punojë me ta për të legalizuar dhe përmirësuar ruajtjen e sigurt të armëve të zjarrit të 
zotëruara në mënyrë të ligjshme. 

Tregtia e ligjshme
– Të kryhet një vlerësim për të përcaktuar nëse zyrtarët e AKSHE kanë nevojë për mbështetje 

për të përmirësuar aftësitë e tyre të monitorimit dhe shqyrtimit të kërkesave për pajisje me 
licencë për eksportin e armëve, dhe të zbatohen rekomandimet e këtij vlerësimi.

Trafikimi i jashtëligjshëm
– Të kryhet një vlerësim për të përcaktuar se pse normat e konfiskimit të armëve të zjarrit janë 

të ulëta. Të forcohet kapaciteti i nëpunësve ligjzbatues, duke përfshirë autoritetet kufitare, 
për zbulimin dhe konfiskimin e AVL-ve të jashtëligjshme. 

– Të garantohet gjurmimi sistematik ndërkombëtar dhe në vend i të gjitha AVL-ve të konfiskuara. 
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4. MANGËSITË NË TË DHËNAT E ANKETIMIT

Ky anketim kishte si qëllim të paraqiste një panoramë gjithëpërfshirëse të ndikimit të armëve të 
zjarrit te shtetasit shqiptarë, bazuar në të dhënat e ofruara nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë, 
me mbështetjen e institucioneve të tjera përkatëse. Pavarësisht përpjekjeve të ndërmarra nga 
Ministria e Brendshme për të dhënë informacion të besueshëm, ka pasur mungesë aksesi dhe 
akses të kufizuar në të dhëna në disa fusha. Kjo përfshinte ndarjen jo konsistente të të dhënave 
sipas gjinisë dhe moshës. Këto mangësi në të dhënat e anketimit rezultuan në sfida madhore 
për analizimin me saktesi te kërcënimeve specifike që përhapja e AVL-ve paraqet për shoqërinë 
shqiptare, komunitetet dhe individët, qofshin burra apo gra. Këto mangësi gjithashtu pengojnë 
zhvillimin e politikave të bazuara në prova, të policimit të drejtuar nga inteligjenca dhe të zgjidhjeve 
politike efektive. 

Më poshtë paraqitet një listë e fushave të pyetësorit të anketimit për shpërndarjen dhe ndikimin e 
AVL-ve, për të cilat nuk disponoheshin dhe/ose nuk u siguruan të dhëna nga autoritetet shqiptares:

• Te dhena nga Ministria e Mbrojtjes (të gjitha vitet)

• Te dhena nga Drejtoria e Ruajtjes se Pyjeve dhe Doganat 

• Ministria e Drejtësisë 

• Numri total i personave të pajisur me leje për armë zjarri, të regjistruar si persona fizikë, 
të ndarë sipas gjinisë dhe moshës

• Numri total i armëve të zjarrit për person, të ndara sipas gjinisë së mbajtësit të armëve të 
zjarrit 

• Numri i përllogaritur i armëve të zjarrit që mbahen në mënyrë të jashtëligjshme nga civilët 

• Kundërvajtjet

• Numri i plagosjeve dhe vdekjeve aksidentale të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas 
gjinisë dhe moshës

• Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe krimeve kundër 
lirisë seksuale

• Numri i veprave penale të shkaktuara me armë zjarri nga anëtarë të agjencive shtetërore, 
të ndara sipas gjinisë së autorit

• Vetëvrasjet me armë zjarri 

• Incidentet me armë zjarri, sipas muajit dhe gjinisë së viktimës.
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SHTOJCA A:  
STRUKTURA E PYETESORIT TË SHPËRNDARJES SË 
ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA  

Më poshtë jepet një listë e pyetjeve që përmban pyetësori për shpërndarjen e AVL-ve që i është 
shpërndarë autoriteteve të kontrollit te AVL-ve.

1. CIVILËT
1.1  Numri i zotëruesve të lejes për armë zjarri sipas secilës kategori të lejeve në dispozicion, të ndarë 

sipas gjinisë së zotëruesit të lejes
1.2  Numri total i zotëruesve të lejes për armë zjarri (persona fizikë) (kumulativ deri më 31 dhjetor 

2016), të ndarë sipas gjinisë dhe moshës së zotëruesit të lejes
1.3  Numri i armëve të zjarrit të regjistruara nga persona fizikë në çdo kategori të licencave/lejeve/

autorizimeve të disponueshme
1.4  Numri i zotëruesve të lejes për armë zjarri të kategorizuar sipas arsyes për blerje armësh (persona 

fizikë), të ndarë sipas gjinisë së zotëruesit të lejes
1.5  Numri i armëve të zjarrit të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë)
1.6  Numri i armëve të zjarrit të trashëguara të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë) 

– OPSIONALE
1.7  Numri i armëve të zjarrit të trashëguara të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë) 

– OPSIONALE
1.8  Numri i aplikantëve të refuzuar, të ndarë sipas gjinisë
1.9  Numri i personave të cilëve i është hequr licenca/leja/autorizimi për çdo vit dhe arsyet e heqjes, 

të ndarë sipas gjinisë  
1.10  Numri i armëve të zjarrit për person (vetëm kategoritë B dhe C) të ndara sipas gjinisë së zotëruesit 

të armës së zjarrit
1.11  Numri i përllogaritur i armëve të zjarrit (nëse ka) që mbahen në mënyrë të jashtëligjshme nga 

civilët

2. AGJENCITË SHTETËRORE
2.1 Ministria e Punëve të Brendshme

2.1.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.1.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.1.3  Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga MPB në përdorim aktiv  
2.1.4 Numri i armëve të zjarrit të mbajtura rezervë nga MPB
2.1.5  Numri i tepricës së armëve të zjarrit
2.1.6  Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit  
2.1.7  Numri i tepricës së armëve të zjarrit të asgjësuara
2.1.8  Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit të asgjësuara  
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2.2 Policia
2.2.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.2.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.2.3 Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga Policia në përdorim aktiv
2.2.4 Numri i armëve të zjarrit rezervë të mbajtur nga Policia
2.2.5 Numri i tepricës së armëve të zjarrit
2.2.6 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit  
2.2.7 Numri i tepricës së armëve të zjarrit të asgjësuara
2.2.8 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit të asgjësuara 

2.3  Ministria e Mbrojtjes
2.3.1  Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.3.2  Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë të vogla dhe të lehta (AVL) të ndarë sipas 

gjinisë
2.3.3. Numri i AVL-ve të mbajtura nga MM në përdorim aktiv 
2.3.4. Numri i AVL-ve rezervë të mbajtura nga MM
2.3.5 Numri i tepricës së AVL-ve
2.3.6 Numri i tepricës së municioneve të AVL-ve 
2.3.7 Numri i tepricës së AVL-ve të asgjësuara
2.3.8 Numri i tepricës së municioneve të AVL-ve të asgjësuara

2.4 Rojtarët e pyjeve
2.4.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.4.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë

2.5 Dogana
2.5.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.5.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë

2.6 Ministria e Drejtësisë
2.6.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.6.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë

2.7 Shërbimet Korrektuese
2.7.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.7.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë

3. SHOQËRITË PRIVATE TË SIGURISË
3.1  Numri i shoqërive private të sigurisë që veprojnë  
3.2  Numri i personelit në shoqëritë private të sigurisë që janë të autorizuar për të mbajtur armë zjarri 

gjatë detyrës së tyre të ndarë sipas gjinisë
3.3  Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqëritë private të sigurisë
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4. KLUBET PRIVATE TË QITJES
4.1  Numri i KPQ-ve
4.2  Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga KPQ-të
4.3  Numri i personelit në KPQ që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
4.4  Numri i anëtarëve të KPQ-ve, të ndarë sipas gjinisë
4.5  Numri i vizitorëve në klubet e qitjes, të ndarë sipas moshës dhe gjinisë

5. SHOQATAT E QITJES
5.1  Numri i shoqatave 
5.2  Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqatat e qitjes
5.3  Numri i personelit në shoqatat e qitjes që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas 

gjinisë
5.4  Numri i anëtarëve të shoqatave të qitjes, të ndarë sipas gjinisë

6. POLIGONET E QITJES
6.1  Numri i poligoneve
6.2  Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga poligonet
6.3  Numri i personelit në poligone që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri sipas gjinisë
6.4  Numri i anëtarëve të poligoneve, sipas gjinisë
6.5  Numri i vizitorëve në poligonet e qitjes, sipas moshës dhe gjinisë

7. DYQANET E SHITJES
7.1  Numri i dyqaneve të shitjes 
7.2  Numri i armëve të zjarrit në zotërim të dyqaneve të shitjes 
7.3  Numri i municioneve të armëve të zjarrit në zotërim të dyqaneve të shitjes
7.4  Numri i armëve të zjarrit të shitura nga dyqanet e shitjes për personat fizikë, sipas kategorisë:
7.5  Numri i armëve të zjarrit të shitura nga dyqanet e shitjes për subjektet ligjore, sipas kategorisë:
7.6  Xhiro vjetore

8. PRODHIMI
8.1 Prodhimi i ligjshëm

8.1.1 Numri i prodhuesve të autorizuar të armëve të zjarrit 
8.1.2 Numri i municioneve të armëve të zjarrit (fishekë) të prodhuara  
8.1.3 Vlera e xhiros vjetore për të gjithë prodhuesit në ML1
8.1.4 Numri total i personave të punësuar nga të gjithë prodhuesit e autorizuar të armëve të zjarrit

8.2 Prodhimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit
8.2.1 Numri i rasteve të raportuara të prodhimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit 
8.2.2 Numri i armëve të zjarrit të prodhuara në mënyrë të jashtëligjshme dhe të konfiskuara 
8.2.3 Numri i punishteve të prodhimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit që janë zbuluar 
8.2.4 Numri i punishteve të konvertimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit që janë zbuluar
8.2.5 Vendndodhjet e punishteve të jashtëligjshme të prodhimit të armëve të zjarrit
8.2.6 Vendndodhjet e punishteve të jashtëligjshme të konvertimit të armëve të zjarrit
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9. TRANSFERTAT NDËRKOMBËTARE
9.1  Numri i ndërmjetësve të regjistruar të armëve të zjarrit
9.2  Numri i licencave të ndërmjetësimit për marrëveshjet tregtare të armëve të zjarrit që janë lëshuar
9.3  Numri i autorizimeve të dhëna të importit 
9.4  Numri i autorizimeve të realizuara të importit
9.5  Vlera e importeve (tregu civil)
9.6  Numri i autorizimeve të dhëna të eksportit 
9.7  Numri i autorizimeve të realizuara të eksportit
9.8  Vlera e eksporteve 
9.9  Numri i importeve të përkohshme
9.10  Numri i eksporteve të përkohshme
9.11  Destinacionet kryesore të eksporteve
9.12  Kompanitë kryesore të eksporteve (3 prodhuesit kryesorë sipas xhiros vjetore) 
9.13  Sasia dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të ndërmjetësuara, ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.14  Sasia dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të importuara ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.15  Sasia dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të eksportuara ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.16  Sasia dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të kaluara transit ML1, ML2, ML3, 2012 -2016    
9.17  Sasia dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të transferuara ML1, ML2, ML3, 2012 -2016

10. ARMËT E ZJARRIT TË HUMBURA DHE TË VJEDHURA
10.1  Të humbura nga agjencitë shtetërore
10.2  Të vjedhura nga agjencitë shtetërore
10.3  Të humbura nga subjektet ligjore
10.4  Të vjedhura nga subjektet ligjore
10.5  Të humbura nga persona fizikë
10.6  Të vjedhura nga persona fizikë

11. ZOTËRIMI I JASHTËLIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT DHE KONFISKIMI
11.1  Numri i rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit 
11.2  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara
11.3  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara përkohësisht 

12. TRAFIKIMI
12.1  Numri i rasteve të regjistruara të trafikimit të armëve të zjarrit
12.2  Numri i armëve të trafikuara 
12.3  Numri i municioneve të armëve të zjarrit të trafikuara 
12.4  Numri i pikave të kalimit kufitar
12.5 Numri i pikave të kalimit kufitar ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
12.6  Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit kufitar
12.7  Numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër
12.8  Numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
12.9  Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit të kufirit të gjelbër 
12.10 Numri i pikave detare (kufi i kaltër) të kalimit kufitar
12.11 Numri i pikave detare të kalimit kufitar ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
12.12 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat detare të kalimit kufitar
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12.13 Numri i aeroporteve
12.14 Numri i incidenteve të trafikimit në aeroporte 
12.15 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në aeroporte
12.16 Numri i personave të akuzuar për trafikim të armëve të zjarrit 
12.17 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara sipas llojit

13. ARMËT E ZJARRIT TË KONFISKUARA DHE TË GJURMUARA
13.1  Numri total i armëve të zjarrit të konfiskuara   
13.2  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim 

por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
13.3  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim 

dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  
13.4  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa 

për gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
13.5  Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa 

për gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  

14. ARMËT E ZJARRIT TË LEGALIZUARA
14.1  Numri total i armëve të zjarrit të legalizuara
14.2  Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim 

por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
14.3  Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim 

dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  
14.4  Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa për 

gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
14.5  Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa për 

gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  

15. TË DORËZUARA VULLNETARISHT
15.1  Numri total i armëve të vogla të dorëzuara vullnetarisht  
15.2  Numri i armëve të lehta të dorëzuara vullnetarisht 
15.3  Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara në vend, është dërguar kërkesa për 

gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
15.4  Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara në vend, është dërguar kërkesa për 

gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  
15.5  Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara ndërkombëtarisht, është dërguar kërkesa 

për gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat  
15.6  Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara ndërkombëtarisht, është dërguar kërkesa 

për gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate  
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SHTOJCA B:  
STRUKTURA E PYETËSORIT TË IMPAKTIT TË ARMËVE 
TË VOGLA DHE TË LEHTA  

1. INCIDENTET E SHKAKTUARA ME ARMË ZJARRI- DHE LLOJI I PRONËSISË
1.1  Veprat penale të shkaktuara me armë zjarri sipas llojit të pronësisë së armës: Të ligjshme dhe /ose 

të jashtëligjshme
1.2  Kundërvajtje të shkaktuara me armë zjarri çdo vit

2. INCIDENTE ME ARMË ZJARRI
2.1  Numri total i vrasjeve (jo vetëm me armë zjarri) të ndara sipas gjinisë së viktimës
2.2  Numri i vrasjeve të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së viktimës 
2.3  Numri i plagosjeve të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së viktimës 
2.4  Numri i vdekjeve aksidentale të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së 

viktimës 
2.5  Vrasjet nga partneri intim të ndara sipas gjinisë së viktimës 
2.6  Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe krimeve kundër lirisë 

seksuale 

3. AUTORËT
3.1  Numri i autorëve të ndarë sipas gjinisë së autorit dhe llojit të veprës penale me armë zjarri 
3.2  Numri i autorëve të vrasjeve me armë zjarri të ndarë sipas gjinisë dhe moshës së autorit
3.3  Numri i veprave penale të shkaktuara me armë zjarri nga anëtarë të agjencive shtetërore, të ndara 

sipas gjinisë së autorit

4. VETËVRASJET
4.1  Vetëvrasjet të ndara sipas gjinisë dhe moshës  

5. KARAKTERISTIKAT E INCIDENTEVE 
5.1  Numri i vdekjeve sipas llojit të armës së zjarrit të përdorur për çdo vit
5.2  Numri i individëve të vrarë me armë zjarri sipas vendndodhjes dhe të ndarë sipas gjinisë së 

viktimës (në çdo vit)
5.3  Numri i incidenteve me armë zjarri që kanë rezultuar në vrasje dhe plagosje të ndarë sipas muajit 

në të cilin janë kryer dhe gjinisë së viktimës       
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SHTOJCA C: INSTRUMENTI I ANKETIMIT PËR  
PERCEPTIMET MBI ARMËT E ZJARRIT 

  PYETJA SHQIP
  

  Your opinion is important to us. 
Thank you for your participation.

Opinioni juaj është shumë i rëndësishëm për ne. 
Ju falënderojmë për pjesëmarrjen.

  
P0 16+ What is your age and gender? Cila është mosha dhe gjinia juaj?

  Male Mashkull

  Female Femër
  
Moduli A 

P1 Referuar Generally, do you feel that your 
neighborhood is: Në përgjithësi mendoni se lagjja juaj është:

  Very safe Shumë e sigurtë

  Safe E sigurtë

  Somewhat unsafe Disi e pasigurtë

  Very unsafe Shumë e pasigurtë
 

P2 Referuar Over the last 4 years, has the level 
of safety in your community: 

Gjatë 4 viteve të fundit, niveli i sigurisë në 
komunitetin tuaj është:

  Improved Përmirësuar

  Stayed about the same Pothuajse në të njëjtin nivel

  Become worse Përkeqësuar
 s
Moduli B 

P3a P3a+b+c  
rend rastësor Are you currently employed? A jeni i punësuar aktualisht?

  Yes, full-time Po, me kohë të plotë

  Yes, part-time Po, me kohë të pjesshme

  No - I am looking for work Jo. Po kërkoj punë

  No - I am not looking for work Jo. Nuk po kërkoj punë

  Student Student

  Retired Në pension
  

P3b P3a+b+c  
rend rastësor What is your marital status? Cili është statusi juaj civil?

  Single, never married Beqar/e, asnjëherë i/e martuar

  Married I/E martuar
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  Widowed I/E ve

  Divorced / Separated I/E Divorcuar/Ndarë
 

P3c P3a+b+c  
rend rastësor Where do you live? Ku jetoni?

  Capital Në kryeqytet

  Town Qytet

  Village Fshat

  Suburb ne periferi
  
Moduli C

P4a Referuar në fillim 
të modulit C

Have you ever experienced the use 
of a gun?

A keni pasur ndonjë eksperiencë me përdorimin 
e armëve?

 

shko te 4b

Yes, I have had a gun directed at me Po, më kanë drejtuar armën

 Yes, I have used a gun Po, kam përdorur armë

 Yes, I have both used a gun and had 
one directed at me

Po, edhe kam përdorur armë dhe më kanë 
drejtuar armën

 Yes, but indirectly (witnessed) Po, por në mënyrë indirekte (dëshmitar)

 shko te 4d No, but someone close to me has Jo, por dikush i afërt me mua ka pasur

 shko te 4e No, not at all Jo, aspak
  

P4b

vetëm nëse keni 
pasur eksperiencë 
(3 opsionet e para 
në 4a)

Which of the following best 
describes the situation in which 
you have MOST FREQUENTLY 
experienced gun use?

Cila nga të mëposhtmet e përshkruan më së miri 
situatën në të cilën keni provuar MË SHPESH 
përdorimin e armëve?

(ose)
Vetëm nëse 
indirekt 
(dëshmitar)

Which of the following best 
describes the situation in which you 
have MOST FREQUENTLY witnessed 
gun use?

Cila nga të mëposhtmet e përshkruan më së 
miri situatën në të cilën keni qenë MË SHPESH 
dëshmitar në përdorimin e armëve?

 P4c Armed robbery Grabitje me armë

 P4c Riot or protest Në trazira ose protesta

 P4c Ethnically motivated Me motivacion etnik

 P4c Intimidation and threats Kanosje dhe kërcënim

 P4bb Domestic Violence Dhunë në familje

 P4c Sexual violence Dhunë seksuale

 P4d Accidental shot E shtënë aksidentale me armë

 P4d Celebration shooting Të shtëna me armë në festa

 P4c Assault Sulm

 P4c Property Issues Konflikt pronësie

 P4c Armed Conflict Konflikt i armatosur

 P4d Hunting or Sport Gjueti ose sport

 P4c It’s part of my job është pjesë e punës

 P4c Other Tjetër
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P4bb  Who committed the gun violence? Kush e kreu aktin e dhunës?

 P4b partneri Husband or Boyfriend Bashkëshort ose i dashur

 P4b partneri Wife or Girlfriend Bashkëshorte ose e dashur

 P4d Father Babai

 P4d Mother Mamaja

 P4d Brother Vëllai

 P4d Sister Motra

 P4d Female Relative Kushërirë

 P4d Male Relative Kushëri

P4b partneri  Which best describes what the gun 
was used for:

Mund të thoni cili opsion e përshkruan më mirë  
nëse arma u përdor për:

  Assault Sulm

  Sexual violence Frikësim apo Kërcënim

  Impose financial control Kontroll financiar

  Limit movement and contacts Kufizim levizje apo komunikimi

  Intimidate and threaten Dhunë seksuale

  Other tjetër
  

P4c  Who committed the MOST RECENT 
act of gun violence?

Kush e kreu aktin më të fundit  të dhunës me 
armë qe keni provuar/dëshmuar?

  Close family/relative Familjar/i afërm

  Neighbor Fqinj

  Thief Hajdut

  Police or military Polic ose ushtar

  Criminal Kriminelë

  Partner Partneri

  Ex-partner Ish partneri

  Friend / Acquaintance Miq / Të njohur

  Unknown / Don’t know I panjohur / Nuk e di
  

P4d  When was it? Kur ka ndodhur?

  Within this year Brenda këtij viti

  1 to 5 years ago 1 deri në 5 vjet më parë

  6 to 15 years ago 6 deri në 15 vjet më parë

  More than 15 years ago Më shumë se 15 vjet më parë

  Don’t know / can’t remember Nuk e di / nuk e mbaj mend
 

P4e  Who do you feel is committing more 
gun crimes in your community?

Kush mendoni se kryen më shumë krime me 
armë në komunitetin tuaj?

  Juveniles Të rinjtë

  Adults Të rriturit

  Both equally Të dyja palët njësoj
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Moduli D

P5a Rastësore P5a + 
b + c

Which of the following would be 
most effective to making your 
community safer?

Cili nga opsionet e mëposhtëm do të ishte 
më efikas për ta bërë komunitetin tuaj më të 
sigurtë?

  More police or authorities present Prania më e lartë e policisë ose e autoriteteve

  Violence awareness campaigns Fushatat ndërgjegjësuese rreth dhunës

  Stricter gun control regulations Rregulla më strikte për kontrollin e armëve

  More people owning guns so that 
they can protect themselves

Numër më i lartë i personave që zotërojnë armë 
që të mund të mbrojnë veten

  Weapons risk education Edukimi mbi rrezikun nga armët

  People giving up their guns Dorëzimi i armëve nga njerëzit
  

P5b Rastësore P5a + 
b + c

Would having a gun at home make 
you feel:

Pasja e një arme në shtëpi do t’ju bënte të 
ndiheshit:

  Safer Më i/e sigurtë

  Less safe Më pak i/e sigurtë
 

P5c Rastësore P5a + 
b + c Would you personally own a gun? A do të zotëronit personalisht një armë?

 Nëse po, shko te P5d Yes Po

 Nëse jo, shko te P5e No Jo
 

P5d referuar pas P5c. 
Nëse P5c = po

What would be the main reason for 
owning a gun?

Cila do të ishte arsyeja kryesore për të zotëruar 
një armë?

  For protection/safety Për mbrojtje/siguri

  Everyone has one Të gjithë e kanë një

 NËSE ËSHTË 
BURRË A man should carry a gun Burri duhet të mbajë armë

 NËSE ËSHTË GRUA A woman should carry a gun Gruaja duhet të mbajë armë

  It inspires fear in others I fut frikën të tjerëve

  Hunting and sport Gjueti dhe sport

  Tradition është zakon

  Other Tjetër
 

P5e
Referuar pas P5c. 
Nëse P5c = Jo/i 
pasigurt

What is the main reason you would 
not own a gun?

Cila është arsyeja kryesore që nuk  do të 
zotëronit një armë?

  Not legal in my country Nuk është e ligjshme në vendin tim

  Don’t need one Nuk më nevojitet

  It’s unsafe to have a gun Nuk ndihem i/e sigurtë me armë

  Can’t afford one nuk mund ta perballoj ekonomikisht

  Don’t know how to get one Nuk di si ta marr

  Don’t know how to use one Nuk di si ta përdor

  Other Tjetër
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P5f Referuar në fund 
të modulit

Are you aware that there are 
penalties for illegal possession of 
weapons?

A e dini se ka penalitete për zotërimin e 
jashtëligjshëm të armëve?

  Yes Po

  No Jo
 
Moduli E

P6 ME DISA ZGJEDHJE
Which of the following most 
promotes the use of guns?  
(Select the top two)

Cili nga opsionet e mëposhtëm e promovon  më 
tepër përdorimin e armëve? Mund të zgjidhni 
deri në dy  opsione

  Pictures or posters of guns Fotot ose posterat me armë

  Social media Media sociale

  Videos showing guns, incl. movie 
trailers and music videos 

Videot që shfaqin armë, duke përfshirë 
videoklipet promocionalë të filmave dhe videot 
muzikore

  Music lyrics about guns Tekstet e këngëve me armë

  News on firearm-related incidents Lajmet për incidentet me armë zjarri

  Seeing friends or other people with 
guns Të shohësh miqtë ose njerëz të tjerë me armë

  Pro-Gun lobby groups Grupet e lobimit pro armëve

I plotë  I plotë I plotë

Moduli F

P7a Rastësore P7a + 
b + c

What is the highest level of 
education you have completed?

Cili është niveli më i lartë arsimor që keni 
përfunduar?

  Primary Nëntëvjeçar

  Secondary I mesëm

  Post-secondary vocational training Formim profesional pas shkollës së mesme

  Bachelor’s degree Diplomë Bachelor

  Master’s degree or higher Diplomë Master ose më lart
 

P7b Rastësore P7a + 
b + c

Including yourself, how many 
people live in your home?

Sa persona jetojnë në shtëpinë tuaj, duke 
përfshirë edhe veten?

  1 1

  2 2

  3 3

  4 4

  5 5

  6+ 6+
 

P7c Rastësore P7a + 
b + c

In Euros, what is your monthly 
household income? Cilat janë të ardhurat tuaja familjare në euro?

  No income Nuk kam të ardhura

  Less than 200 EUR Më pak se 200 euro

  200-500 EUR 200-500 euro

  More than 500 EUR Më shumë se 500 euro

  Thank you Faleminderit
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