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familje” 

LDhF  Ligji nr. 9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”

LBGj Ligji nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në 
shoqëri”

LA Ligji “Për armët” (nr. 74/2014, ndryshuar me ligjin nr. 
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KKBGj  Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore 

PKV 1325 Shqipëri Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 
1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara në Shqipëri
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OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

SPSF Subjekt privat i sigurisë fizike

AVL  Armë të vogla dhe të lehta

Strategjia për
AVL-të 

I referohet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 
50, datë 6.2.2019 “Për miratimin e Strategjisë për 
Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve 
dhe Eksplozivëve 2019–2024 dhe të Planit të Veprimit 
2019–2021”

EJL  Evropa Juglindore

SEESAC Zyra Qendrore e Evropës Lindore dhe Juglindore për 
Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta

OZhQ Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

UNDP Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

RKSOKB 1325 Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara

BP  Ballkani Perëndimor
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

GJETJET KRYESORE
Të dhënat e shumta të siguruara nga UNDP SEESAC1 kanë dokumentuar në detaje aspektet gjinore 
të pronësisë, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të vogla. Të dhënat e disponueshme për 
Evropën Juglindore tregojnë se:

• Pronësia dhe aksesi në armët e zjarrit kanë natyrë thellësisht gjinore;  
• Përdorimi dhe keqpërdorimi i armëve të zjarrit kanë efekte të ndryshme te gratë dhe 

burrat; 
• Keqpërdorimi i armëve të zjarrit shfaqet në një përqindje të lartë në dhunën në familje, 

duke përfshirë në dhunën nga partneri intim; dhe   
• Egzistojnë perceptime të ndryshme mbi armët e zjarrit ndërmjet burrave dhe grave. 

Gjetjet dhe tendencat e dokumentuara në Shqipëri2 mbështesin këto gjetje ne nivel rajonal 
dhe kërkojnë marrjen e masave afatshkurtra dhe afatgjata në nivel ligjor dhe te politikave. Një 
analizë gjinore gjithëpërfshirëse e legjislacionit dhe politikave përkatëse për armët eshte kryer, 
në mënyrë që të vlerësohet përgjegjshmëria e tyre gjinore, të identifikohen mangësitë dhe të 
jepen rekomandime për autoritetet për të përmirësuar përgjegjshmërinë gjinore të kuadrove 
përkatëse ligjore dhe politike. Kjo është një pjesë thelbësore e harmonizimit të vazhdueshëm të 
legjislacionit për kontrollin e armëve me kuadrin rregullator të BE-së, si dhe me detyrimet dhe 
standardet e tjera ndërkombëtare përkatëse në të gjithë rajonin.
Në këtë raport, përgjegjshmëria gjinore e legjislacionit vlerësohet kundrejt disa aspekteve që 
lidhen me armët e vogla: lidhjet midis armëve të zjarrit dhe dhunës në familje dhe dhunës ndaj 
grave; aspektet gjinore të kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të zjarrit, duke 
përfshirë lidhjet midis formave të veçanta të maskilizmit dhe armëve të zjarrit; parakushtet për 
integrimin e perspektivës gjinore në politikat dhe legjislacionin për kontrollin e armëve të vogla, 
pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në kontrollin e armëve; mbajtja e regjistrave me të dhëna 
me ndjeshmëri gjinore si dhe aspektet gjinore të tregtisë së armëve.

1.  
PARAKUSHTET LIGJORE DHE TE POLITIKAVE PËR INTEGRIMIN E ÇËSHTJEVE 
GJINORE DHE PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË ZJARRIT. 

Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” ne Shqiperi ofron një bazë të gjerë për integrimin e 
perspektivës gjinore në kontrollin e AVL-ve. Shqipëria ka parashikuar ligjërisht integrimin e 
perspektivës gjinore në secilën fazë të procesit të hartimit, miratimit, zbatimit, monitorimit dhe 
vlerësimit të politikave, dhe veçanërisht integrimin e perspektivës gjinore në legjislacion. Në këtë 
drejtim, të gjithë aktorët socialë kanë përgjegjësinë ligjore të miratimit dhe zbatimit të masave 
që garantojnë barazinë gjinore, duke përfshirë të masave përkatëse për AVL-të. Legjislacioni 
parashikon përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore qendrore dhe vendore për zhvillimin dhe 
zbatimin e akteve normative, si dhe të politikave që mbështesin nxitjen e barazisë gjinore në shoqëri. 
Për sa i përket integrimit gjinor në kontrollin e armëve të zjarrit, Strategjia për Kontrollin e Armëve 
të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve (2019-2024)3 dhe Plani i Veprimit shoqërues 
2019-2021 theksojnë se mbajtja e armëve të zjarrit dhe keqpërdorimi i tyre ka një dimension të qartë 
gjinor. Për më tepër, strategjia përmban angazhimin e qartë të përmirësimit të barazisë gjinore në 
kontrollin e armëve të vogla dhe synon të integrojë perspektivën gjinore në fusha të ndryshme 
të kontrollit të AVL-ve.  Kjo është veçanërisht e dukshme në synimin e përgjithshëm pesë (5) të 
Objektivit 2 të Strategjisë ku kërkohet integrimi i plotë i çështjeve për gjininë dhe moshën në 
politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit dhe garantimi i pjesëmarrjes reale të grave 
në kontrollin e AVL-ve/armëve te zjarrit. Ky synim i përgjithshëm përmban disa objektiva specifikë 
si: rritja e pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit, rritja e kapaciteteve të 
institucioneve përgjegjëse për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit për integrimin gjinor dhe 

1] UNDP SEESAC, Gjinia dhe AVL-të në Evropën Juglindore, 2016; UNDP SEESAC, Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në dhunën në familje në 
Evropën Juglindore, 2019; UNDP SEESAC, Burrat dhe armët e zjarrit në Evropën Juglindore, 2019; UNDP SEESAC, Gjinia dhe armët e vogla: Fakte 
të shpejta, 2019; UNDP SEESAC, Mbajtja e armëve të zjarrit dhe dhuna në familje në Ballkanin Perëndimor: Një studim krahasues i legjislacionit 
dhe mekanizmave të zbatimit, 2007.
2] Gjinia dhe armët e vogla në Shqipëri: Fakte të shpejta, 2019; UNDP SEESAC.
3]  Strategjia për Kontrollin e AVL-ve është miratuar me VKM-në nr. 50, datë 6.2.2019.
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zhvillimin e politikave të përgjegjshme gjinore për AVL-të/armët e zjarrit, përmirësimi i përgjigjes 
institucionale dhe me politika ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje dhe 
dhunën nga partnerin intim, dhe përmirësimi i parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të 
zjarrit.
Për sa i përket pjesëmarrjes së grave në kontrollin e armëve të zjarrit, ligji “Për barazinë gjinore” 
përcakton gjithashtu detyrimin për të siguruar përfaqësim të barabartë gjinor në të gjitha organet 
e pushtetit legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor si dhe në institucionet e tjera publike. Konsiderohet se 
përfaqësimi i barabartë arrihet kur sigurohet përfaqësim në masën mbi 30% për secilën gjini. 
Gjithashtu, Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 
(2019-2024) parashikon zbatimin e dy aktiviteteve specifike: 

 — Përfshirja dhe konsultimi i përfaqësuesve të organizatave të grave, organeve 
përgjegjëse për barazinë gjinore dhe ekspertëve për çështjet gjinore në zhvillimin 
dhe zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit; 

 — Garantimi i përfaqësimit të balancuar të grave në komisionin e AVL-ve dhe në 
organe të tjera përkatëse.

Përbërja e Komisionit Kombëtar të AVL-ve dhe roli i tij rregullohen përmes një Urdhri të 
Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Zëvendësministri i Brendshëm drejton Komisionin e 
AVL-ve. Ministritë përkatëse si MB, MM, MD, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e 
Arsimit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria për Evropën dhe Punët e 
Jashtme kanë përfaqësuesit e tyre të nivelit “drejtor drejtorie”. Gjithashtu, institucione të 
tjera si Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, AKSHE dhe Drejtoria e Doganave kanë 
përfaqësuesit e tyre në Komisionin e AVL-ve. Me ftesë të Komisionit Kombëtar për AVL-të, mund 
të përfshihen ekspertë të tjerë. Edhe pse ka një përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, urdhri nuk specifikon nëse në punën e Komisionit për AVL-të duhet të marrë 
pjesë një përfaqësues nga Sektori i Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe 
Barazinë Gjinore. Në këtë urdhër nuk specifikohet gjithashtu asnjë dispozitë në lidhje me 
përfaqësimin e balancuar të grave dhe burrave, dhe as nuk përmendet pjesëmarrja e organizatave 
të shoqërisë civile. 
Plani Kombëtar i Veprimit për zbatimin e RKS së OKB 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria” ka 
nje objektiv specifik të rritjes së përfaqësimit në veprimtaritë dhe proceset vendimmarrëse 
që lidhen me sigurinë dhe ruajtjen e paqes, ndërsa Strategjia Kombëtare dhe 
Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore parashikojnë një objektiv strategjik për fuqizimin e vajzave 
dhe grave përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrje.

2.  
LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE 

2.1 Kontrolli i armëmbajtjes nga ana e personave civilë dhe parandalimi i përdorimit të armëve të zjarrit 
për dhunën në familje

Duke pasur parasysh rreziqet specifike që paraqet aksesi në armët e zjarrit në kontekstin e dhunës 
në familje, përfshirë potencialin e lartë vdekjeprurës të armëve të zjarrit, analiza ofron edhe një 
vlerësim të detajuar të autorizimit për blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit nga civilët, duke 
përfshirë verifikimin (vetingun) e sigurisë; procedurat që rregullojnë aksesin, përdorimin dhe 
mbajtjen e armëve të zjarrit nga punonjësit e sektorit të sigurisë; dhe përgjigjen institucionale 
ndaj përdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje. 
Mbajtja e armëve të zjarrit nga civilët në Shqipëri rregullohet përmes ligjit “Për armët” (versioni 
i konsoliduar 2020). Dhuna në familje si dhe sjelljet që shkelin rendin dhe sigurinë në komunitet 
(neni 34) konsiderohen shprehimisht si arsye për refuzimin e aplikimit, nëse:
1. Aplikanti është identifikuar si një person i përfshirë në raste të kundërshtimit me dhunë ndaj 

punonjësve të Policisë së Shtetit, nëpunësit publik ose për veprat penale të dhunës në familje, 
për çështje me objekt të hakmarrjes ose gjakmarrjes; dhe si një person me sjellje që përbën 
shkelje të rendit dhe sigurisë në komunitet,

2. Aplikanti është dënuar ligjërisht për dhunë në familje si vepër penale,
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3. Aplikanti është dënuar me një vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve të ndryshme, 
duke përfshirë dhunën në familje,

4. Janë vendosur masa sigurie ndaj aplikantit.

Për blerjen e municioneve zbatohen të njëjtat kushte si për blerjen e armëve. Dispozitat e ligjit “Për 
armët” zbatohen edhe për punonjësit e subjekteve juridikë dhe ata të angazhuar në shërbimin e 
sigurisë private.

2.2.Kontrolli i armëmbajtjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit nga punonjësit e sektorit të sigurisë
Një grup i madh i punonjësve të sektorit të sigurisë janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri si pjesë 
e detyrave të tyre të zakonshme të punës. Këtu përfshihen punonjësit e forcave të policisë 
së shtetit, policisë gjyqësore, policisë së burgjeve, agjencive të inteligjencës, gardës së 
Republikës, oficerët e doganave, ushtarakët dhe punonjësit e ushtrisë, të inteligjencës, policisë 
ushtarake, policisë pyjore dhe punonjësit e sigurisë private. Për personat që aplikojnë për t’u 
pranuar në polici ose për t’u kthyer në polici,  policinë gjyqësore, Gardën e Republikës për të kryer 
detyrën si drejtues, menaxher teknik ose punonjës shërbimi në një shoqëri private të sigurisë dhe 
në çdo subjekt të licencuar për veprimtaritë e lejuara me armë, një vërtetim i besueshmërisë 
duhet të lëshohet nga autoritetet policore pas verifikimit të sigurisë. Gjithsesi, baza ligjore nuk 
parashikon ne mënyre të qarte vlerësimin e historikut te mundshem te dhunës në familje gjatë 
verifikimit të sigurisë (veting).
Çështja e mbajtjes dhe përdorimit të një arme zjarri nga punonjësit e sektorit të sigurisë rregullohet 
në përgjithësi përmes ligjit nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”. Legjislacioni përkatës 
përcakton se strukturat e Policisë së Shtetit dhe subjektet e tjera duhet të krijojnë mundësinë që 
punonjësit e sektorit të sigurisë të trajtohen nga një psikolog në rastet kur këta punonjës janë përfshirë 
në situata ku janë përdorur armë zjarri ose kur ka dyshime të arsyeshme për paqëndrueshmëri 
psikologjike. Oficeri i policisë është i detyruar t’i nënshtrohet një kontrolli psikologjik (por pa e lidhur 
këtë me rastet e dhunës në familje). 

2.3 Pergjigja ligjore ndaj përdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje
Ligji per armet parashikon rastet e dhunës në familje si arsye për sekuestrimin e përkohshëm të 
armëve të zjarrit pavarësisht nëse kemi të bëjmë me civilë ose punonjës të sektorit të sigurisë, deri 
në momentin që vendimi i gjykatës në procedurë penale dhe vendimi i gjykatës civile për urdhrin 
e mbrojtjes merr formë të prerë. Baza ligjore për punonjësit e sektorit të sigurisë  gjithësesi, nuk 
përcakton në mënyrë specifike procedurën për rastet kur këta punonjës ushtrojnë dhunë në 
familje, me përjashtim të oficerëve të Policisë së Shtetit, procedurat për të cilët rregullohen 
përmes një urdhri të lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.
Në rastet kur një civil ushtron dhunë në familje, policia dhe koordinatori vendor i qendrës për dhunën 
në familje vlerësojnë nëse autori zotëron armë zjarri (të ligjshme dhe të jashtëligjshme) ose nëse 
autori ka përdorur armë zjarri ose një objekt tjetër ose ka kërcënuar se do të përdorë armë zjarri. 
Ligji gjithsesi, nuk ka asnjë dispozitë të veçantë që merr në konsideratë armët e zjarrit që mbahen 
nga anëtarët e tjerë të familjes. Bazuar në vlerësimin e rrezikut, arma e zjarrit mund të bllokohet 
përkohësisht, dhe nëse më vonë ka arsye të justifikuara, do të konfiskohet. Për pasojë, autorizimi do 
të revokohet përkohësisht derisa të merret një vendim gjykate i formës së prerë, i cili mund të revokojë 
në mënyrë të përhershme autorizimin. Për të revokuar autorizimin në mënyrë të përhershme, duhet 
të ketë përfunduar procedura penale për veprat penale të dhunës në familje përmes një vendimi 
të formës së prerë ose përmes një vendimi të gjykatës civile për vendosjen e një urdhri mbrojtjeje 
për dhunën në familje, siç përcaktohet në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 
(9669/2006, versioni i konsoliduar 2020).     Nëse autoritetet vlerësojnë se kthimi i një arme zjarri 
mund të përbëjë një kërcënim ose rrezik, ata mund të vendosin të mos e kthejnë, edhe në rastet kur 
nuk ka baza për ndjekje penale.
Nenet 56 dhe 56/1 të ligjit per armet në lidhje me sanksionet administrative parashikojnë se ndaj 
personave që shkelin dispozitat e nenit 56 do të zbatohen sanksione shtesë, të tilla si pezullimi i 
aktivitetit përkatës dhe konfiskimi i armëve.
Gjithashtu, masat mbrojtëse në Planin e Sigurisë së Viktimave përfshijnë sekuestrimin e armëve të 
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zjarrit nga autori, duke përfshirë heqjen e autorizimit për armë zjarri dhe informimin e punëdhënësit 
për çështjen e regjistruar të dhunës në familje, në rast se autori, në kuadër të punës së tij, ka akses 
të ligjshëm, pra përdor armët e zjarrit të shërbimit.
Duke pasur parasysh se format e tjera të dhunës me bazë gjinore do të rregullohen ligjërisht në 
përputhje me Konventën e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave 
dhe dhunës në familje” (e cila është ratifikuar nga Shqipëria), atëherë edhe këto forma duhen marrë 
në konsideratë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në kontekstin e kontrollit të armëve të vogla, 
pasi Konventa kërkon që të merren të gjitha masat legjislative dhe masat e tjera për të garantuar se 
vlerësimi i rrezikut merr në konsideratë faktin nëse autori i dhunës në familje mban ose ka akses në 
armët e zjarrit.
Pavarësisht ketyre dispozitave të rëndësishme egzistuese, janë dokumentuar gjithashtu një numër 
aspektesh që duhen trajtuar, me qëllim rritjen e efikasitetit të kuadrit ligjor për parandalimin e 
dhunës në familje:

1. Duke qenë se në shumicën e rasteve dhuna në familje nuk raportohet4 në institucione, 
kontrollet e historikut/verifikimet e sigurisë kanë një rëndësi të veçantë si një instrument për 
parandalimin e keqpërdorimit të armëve të zjarrit në kuadrin e dhunës në familje.  

2. Kontrollet e historikut/verifikimi i sigurisë, (neni 34 i ligjit per armet  ku përfshihet “dhuna 
në familje”) realizohen kryesisht përmes të dhënave nga regjistrat zyrtare që mbahen nga 
institucionet përkatëse. Një nëpunës i autorizuar i Policisë së Shtetit duhet të përgatisë 
raportin bazuar në prova, brenda 15 ditëve nga aplikimi dhe të nënvizojë nëse aplikanti 
përmbush kërkesat e parashikuara me ligj. Raporti i dorëzohet një komisioni të ngritur në 
Policinë e Shtetit. Megjithatë, procedurat e verifikimit të sigurisë nuk japin udhëzime të qarta 
lidhur me vlerësimin që duhet kryer për të përcaktuar nëse egziston rreziku i përdorimit 
të armës së zjarrit per te ushtruar dhunë në familje. Aktualisht, ligji per armet dhe aktet 
nënligjore shoqëruese nuk përmbajnë një dispozitë specifike ku të parashikohet detyrimi 
ligjor i intervistimit të bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es aktual dhe të mëparshëm 
ose të një anëtari/e tjetër të ngushtë të familjes, duke përfshirë fqinjët, të cilët mund të 
japin informacione për të përcaktuar nëse marrja e armës së zjarrit do të krijonte frikë 
të arsyeshme te partneri/ja ose te fëmijët, si pasojë e përdorimit të armës së zjarrit në 
çfarëdolloj forme të dhunës në familje, duke përfshirë dhunë psikologjike dhe kërcënim.

3. Për më tepër, ligji “Për armët” ose aktet nënligjore shoqëruese nuk përmbajnë dispozita 
specifike ku të parashikohet detyrimi ligjor për njoftimin e bashkëshortit/es ose një anëtari/e 
të ngushtë të familjes, në emër të institucionit përgjegjës, gjatë procesit të marrjes së 
licencës.  

4. Vendimet gjyqësore për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes ose urdhrave të menjëhershëm 
të mbrojtjes, me qëllim parandalimin e akteve të dhunës në familje, nuk janë përcaktuar si 
pjesë e verifikimit (vetingut) në ligjin “Për armët”, diçka që eshte e domosdoshme pasi kjo 
procedurë mund të nisë paralelisht me procedurën penale.

5. Nuk egzistojnë dispozita për konsultimin me Mekanizmin Kombëtar të Referimit të 
Dhunës në Familje për çdo informacion që mund të japin aktorët e këtij mekanizmi 
(përfshirë të dhënat nga sistemi i të dhënave REVALB) në lidhje me dhunën në familje të 
ushtruar nga aplikanti/ja, si dhe për kontrollin e historikut të dhunës në familje të 
aplikantit/es. 

6. Nuk ka asnjë dispozitë specifike që të përcaktohet nëse janë shqyrtuar/kontrolluar gjatë 
verifikimit të sigurisë të gjitha format e dhunës në familje, si dhuna fizike, psikologjike, 
seksuale, ekonomike. As ligji “Për armët” dhe as aktet nënligjore përkatëse nuk japin një 
përkufizim të dhunës në familje, duke pasur parasysh faktin se neni 34 i ligjit per armet i 
referohet dhunës në familje si arsye për refuzimin e aplikimit. 

4]  “Dhuna ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri”, një Vrojtim Kombëtar me bazë Popullatën, INSTAT, Tiranë, 2018. http://www.instat.gov.al/
media/6123/publication-violence-against-ëomen.pdf; Anketa e udhëhequr nga OSBE për dhunën ndaj grave: Shqipëri.  Mirëqenia dhe siguria 
e grave, © OSBE 2019, https://www.osce.org/projects/survey-on-the-well-being-and-safety-of-women.Shihni gjithashtu, Raporti i Vlerësimit 
Fillestar të GREVIO-s për Shqipërinë, faqe 41, https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-albania/16807688a7.10
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3.  
LIDHJET MIDIS NORMAVE MASHKULLORE DHE KËRKESËS, PËRDORIMIT DHE 
KEQPËRDORIMIT ARMËVE TË ZJARRIT.

Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve të tyre dhe Eksplozivëve 
2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 theksojnë se mbajtja e armëve të zjarrit dhe 
keqpërdorimi i tyre ka një dimension të qartë gjinor.  Në synimin e përgjithshëm 5 të Objektivit 2, 
parashikohet objektivi specifik për rritjen e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të 
zjarrit.  Strategjia pranon lidhjet midis normave mashkullore dhe armëve të zjarrit, veçanërisht 
duke e vëne theksin te meshkujt e rinj në moshë si grup i synuar.  Më tej, strategjia parashikon 
zhvillimin dhe zbatimin e masave parandaluese për të trajtuar ndikimin e roleve gjinore dhe 
formave mbizotëruese të maskilizmit në nxitjen e kërkesës për armë zjarri dhe keqpërdorimin e 
tyre, veçanërisht te meshkujt e rinj në moshë. Për më tepër, ndërthurjen e gjinisë dhe moshës 
pranohet edhe në masat për rritjen e ndërgjegjësimit. Strategjia parashikon zbatimin e fushatave 
të ndërgjegjësimit të fokusuara në grupe të caktuara dhe/ose që synojnë qëndrime të caktuara 
(meshkujt e rinj, gjuetarët, të shtënat në festime, dhuna në familje dhe ajo me bazë gjinore, 
shoqëritë private të sigurisë, qendrat e trajnimit etj.), si dhe integrimin e qëndrimeve parandaluese të 
dhunës në sistemin arsimor. 
Krahas Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve, qeveria ka miratuar një sërë strategjish të tjera 
përkatëse që mund të ofrojnë pika hyrëse për të trajtuar aspektet gjinore të kërkesës, përdorimit 
dhe keqpërdorimit të armëve të zjarrit. Këtu përfshihen Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 
(2015-2020); Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuar – Gratë, Paqja dhe Siguria 2018-2020 (PKV 1325); Strategjia Kombëtare për 
Barazinë Gjinore 2016-2020 dhe Plani i Veprimit 2016-2020; Strategjia Kombëtare e Integrimit 
në BE dhe Plani i Veprimit 2020–2022; Plani i Veprimit për Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit 
Mendor 2013-2022 etj. Megjithatë, këto strategji i trajtojnë këto aspekte në mënyrë sporadike 
ose aspak. Për shembull, Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë synon të reduktojë sjelljet me 
rrezik dhe dhunën tek të rinjtë, pa marre ne konsiderate aspekte te vecante e kontrollit te armëve 
të zjarrit veçanërisht në rastet e grupeve të veçanta të meshkujve të rinj.

4.  
MBAJTJA E REGJISTRAVE ME TË DHËNA ME NDJESHMËRI GJINORE 

Mbledhja e të dhënave për armët e zjarrit përcaktohet kryesisht nga  ligji “Për armët” dhe 
shtjellohet më tej në aktet nënligjore shoqëruese. Policia e Shtetit është autoriteti përgjegjës 
për regjistrimin e armëve. Regjistrimi bëhet në një format elektronik në një sistem të 
kompjuterizuar të menaxhimit të armëve, i cili mbahet nga Policia e Shtetit. Regjistri përmban 
të dhëna për pronarin e armës së zjarrit, si dhe informacion në lidhje me armët, licencat, si dhe 
mbi vendimin për dhënien e autorizimit dhe konfiskimin e armëve të zjarrit. Regjistri nuk ofron 
të dhëna të ndara sipas gjinisë. Për më tepër, as në ligjin “Për armët” dhe as në aktet nënligjore 
shoqëruese nuk parashikohet ndarja sipas gjinisë e të dhënave përkatëse për armët e zjarrit. 
Policia e Shtetit, prokuroria dhe gjykata kanë akses në regjistrin elektronik (neni 10, pika 5).
Strategjia për Kontrollin e AVL-ve pranon domosdoshmërinë për të përmirësuar mbledhjen e 
të dhënave dhe praktikat e mbajtjes së regjistrave me qëllim që të garantohet se politikat dhe 
praktikat për kontrollin e armëve janë të bazuara në statistika dhe udhëhiqen nga informacionet e 
inteligjencës. Për këtë qëllim, është parashikuar standardizimi dhe institucionalizimi i mbledhjes 
së të dhënave për armët e zjarrit, sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me ndalimet e 
AVL-ve/armëve të zjarrit të ligjshme dhe të jashtëligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat 
balistike, si dhe të dhëna të tjera mbi armët e zjarrit që çojnë në analizën periodike të rrezikut dhe 
vlerësimin e kërcënimit. Përveç kësaj, Strategjia parashikon trajnime për mbledhjen e të dhënave 
për shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të zjarrit. 
Për sa i përket mbajtjes së regjistrave për rastet e dhunës në familje, të gjitha institucionet 
kompetente që janë të mandatuara për të ndjekur rastet e dhunës në familje (policia, sektori i 
shëndetësisë, kujdesi social, OJQ-të, gjykata, Ministria e Drejtësisë etj.) janë të detyruar të krijojnë 
regjistra të veçantë lidhur me rastet e dhunës në familje, në përputhje me ligjin “Për masa ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe me aktet nënligjore përkatëse. Aktualisht, ekziston një 
sistem (REVALB) që mbledh të gjitha të dhënat e referuara tek koordinatori vendor për dhunën 
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në familje. Të dhënat shkëmbehen midis policisë, prokurorëve, gjyqtarëve dhe profesionistëve të 
kujdesit shëndetësor, si dhe midis aktorëve të tjerë të mekanizmit të referimit të dhunës në familje 
në nivel vendor. Modeli REVALB kërkon informacion mbi faktin nëse autori zotëron një armë, të 
ligjshme ose të jashtëligjshme.  
Duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave të ofruara nga REVALB, ato mund të jenë një burim 
informacioni për autoritetet gjatë miratimit të licencës për armë zjarri dhe gjatë verifikimit të 
sigurisë. 

5.  
TREGTIA E ARMËVE 

Republika e Shqipërisë ka marrë përsipër angazhime që i mundësojnë legjislacionit kombëtar të 
marrë në konsideratë rrezikun e përdorimit të armëve konvencionale ose artikujve të tjerë, siç 
përcaktohet në Traktatin për Tregtinë e Armëve, për të kryer ose për të ndihmuar në kryerjen 
e akteve të rënda të DhBGj ose akteve të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve gjatë kryerjes 
së vlerësimit të rrezikut të eksportit të armëve. Ligji nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të 
transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim 
të dyfishtë” (ndryshuar me ligjin nr. 90, datë 9.7.2020) parashikon dispozita që bëjnë përafrimin 
me Traktatin për Tregtinë e Armëve (TTA). Për sa i përket kritereve të parashikuara në Qëndrimin 
e Përbashkët të BE-së për Eksportin e Armëve, të gjitha këto kritere janë përfshirë në legjislacionin 
përkatës. Megjithatë, ligji nr. 46/2018 nuk parashikon në mënyrë të shprehur vlerësimin e rrezikut të 
përdorimit të armëve konvencionale për të kryer ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të rënda 
të dhunës me bazë gjinore ose të akteve të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve, siç 
parashikohet në nenin 7, pika 4 të TTA-së. 
Në kontekstin e zbatimit dhe monitorimit të kuadrit ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e 
armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, Strategjia për Kontrollin e AVL-ve parashikon 
trajnime për vlerësimin e rrezikut të keqpërdorimit të armëve të eksportuara në dhunën me bazë 
gjinore.

Lista e plotë e rekomandimeve është dhënë në seksionin V të 
raportit të plotë, ndërsa këtu janë paraqitur vetëm rekomandimet 
kryesore.

PJESËMARRJA E GRAVE DHE BAZA LIGJORE PËR INTEGRIMIN E PERSPEKTIVËS 
GJINORE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA 

• Të krijohen procedura për të garantuar përfaqësim të balancuar të grave dhe burrave 
në Komisionin e AVL-ve. 

• Të krijohet mekanizmi për pjesëmarrjen e organizmave përkatës gjinorë (veçanërisht 
nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale), dhe të OJQ-ve që punojnë për 
barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në fushën e zhvillimit, zbatimit dhe 
vlerësimit të politikave të AVL-ve.

LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE

Të përmirësohet parandalimi dhe përgjigja ndaj përdorimit të armëve të zjarrit në rastet e dhunës 
në familje përmes:

• Përfshirjes së përkufizimit të dhunës në familje në ligjin “Për armët”, në përputhje 
me përkufizimin e dhunës në familje në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”, në Kodin Penal dhe në Konventën e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe 
luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” (Konventa e Stambollit);

• Prezantimit në ligjin “Për armët” të detyrimit të njoftimit të bashkëshortit (aktual 
dhe të mëparshëm gjatë dy viteve të fundit) ose të një anëtari të ngushtë të familjes 

REKOMANDIME
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nga institucioni shtetëror përgjegjës, gjatë procesit të marrjes së licencës/autorizimit;  
• Përfshirjes në ligjin “Për armët” ose në aktet përkatëse nënligjore të një dispozite 

për konsultimin me Mekanizmin Kombëtar të Referimit dhe koordinatorin vendor 
për dhunën në familje me qëllim marrjen e të dhënave mbi historikun e dhunës në familje, 
duke përfshirë marrjen e të dhënave nga sistemi i të dhënave REVALB;

• Përmirësimit të mëtejshëm të kontrolleve të historikut/verifikimit të sigurisë 
përmes zhvillimit dhe miratimit të rregulloreve/udhëzimeve për një verifikim 
gjithëpërfshirës të sigurisë mbi dhunën në familje nga Ministria e Brendshme dhe 
rishikimit, në mënyrën e duhur, të Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së 
Shtetit, duke marrë në konsideratë dispozitat e LDhF-së dhe VKM-së nr. 327/2021 “Për 
mekanizmin e referimit”;

• Ndryshimit të nenit 34 të LA-së me qëllim përfshirjen e kriterit që urdhrat e mbrojtjes 
të lëshuara nga gjykata civile të merren në konsideratë gjatë procesit të verifikimit 
të sigurisë;

• Përcaktimit të një procedure për të gjithë punonjësit e sigurisë të autorizuar për të 
mbajtur dhe përdorur armë dhe harmonizimin e këtyre procedurave për të pasur një 
qasje uniforme të politikës shtetërore, duke përfshirë parashikimin e “të gjitha formave 
të dhunës në familje” si kusht për verifikimin e sigurisë gjatë punësimit dhe rregullimin 
e mbajtjes dhe përdorimit të një arme jashtë pozicioneve të punës.

• Rivlerësimit dhe harmonizimit të qasjes në kryerjen e vlerësimit të rrezikut dhe 
menaxhimin e rrezikut, në përputhje me Konventën e Stambollit, dhe për rrjedhojë, 
përmes adresimit të mbajtjes dhe aksesit në armët e zjarrit, të ligjshme dhe të 
jashtëligjshme, pavarësisht nëse armët e zjarrit janë shkrepur ose janë përdorur si mjet 
kërcënues në incidentet e dhunës në familje.

• Kryerjes së një studimi gjithëpërfshirës për zbatimin e dispozitave ligjore me rëndësi 
për parandalimin e përdorimit të armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje, 
në mënyrë që të identifikohen sfidat si dhe praktikat e mira të zbatimit të ligjit dhe të 
jepen rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të kuadrove ligjorë dhe politikë.

MBAJTJA E REGJISTRAVE ME TË DHËNA ME NDJESHMËRI GJINORE/PRAKTIKAT 
E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE

• Të garantohet se të gjitha aktet nënligjore që rregullojnë mbledhjen e të dhënave, 
parashikojnë ndarjen e të dhënave sipas gjinisë dhe moshës, duke përfshirë 
mbledhjen e të dhënave për armët e zjarrit të konfiskuara dhe të kthyera. 

• Të krijohen procedura për të përmirësuar koordinimin e mbajtjes së të dhënave 
zyrtare dhe shkëmbimin e tyre midis institucioneve përgjegjëse shtetërore, të cilat 
luajnë rol thelbësor në parandalimin dhe luftën kundër dhunës në familje, veçanërisht 
midis Mekanizmit Kombëtar të Referimit të Dhunës në Familje dhe policisë.

• Të garantohet se regjistrat për dhunën në familje përfshijnë të dhëna për armët e zjarrit, 
të ligjshme dhe të jashtëligjshme, si p.sh. për praninë e armëve të zjarrit, përdorimin, 
llojin e tyre, urdhrat e lëshuar nga gjykata për konfiskimin apo sekuestrimin e armës së 
zjarrit etj.

PËRGJIGJET NDAJ ASPEKTEVE GJINORE TË KËRKESËS, PËRDORIMIT DHE 
KEQPËRDORIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT

• Të përmirësohen sinergjitë strategjike midis Strategjisë për Kontrollin e Armëve të 
Vogla dhe të Lehta dhe strategjive të tjera përkatëse për të maksimizuar efektet e 
masave të propozuara në parandalimin dhe trajtimin e kërkesës, përdorimit dhe 
keqpërdorimit të armëve të zjarrit, vecanërisht për meshkujt në moshë të re.



SAŽETAK
PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

ANGAZHIMET NDËRKOMBËTARE 

• Të adresohen plotësisht angazhimet e përcaktuara në Dokumentin Rezultues të 
Konferencës së Tretë të Rishikimit të Programit të Veprimit të OKB-së për Parandalimin, 
Luftën dhe Eliminimin e Tregtisë së Jashtëligjshme të Armëve të Vogla dhe të Lehta në 
të gjitha aspektet -PV;  

• Për të parandaluar përdorimin e armëve konvencionale të eksportuara për të kryer ose 
për të ndihmuar në kryerjen e akteve të dhunës me bazë gjinore ose dhunës kundër 
grave, duhet të miratohet një akt nënligjor që rregullon vlerësimin e nevojshëm të 
rrezikut, siç parashikohet në TTA.
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KAPITULLI I

Qëllimi i kësaj analize është të kontribuojë në rritjen e përgjegjshmërisë gjinore në 
legjislacionin dhe politikat për kontrollin e armëve të vogla në Shqipëri.

Objektivat e kësaj analize janë:
• Vlerësimi i përgjegjshmërisë gjinore të legjislacionit dhe politikave përkatëse për 

kontrollin e armëve në Republikën e Shqipërisë dhe identifikimi i mangësive në përgjigjen 
me masa ligjore dhe politike;

• Dhënia e rekomandimeve për autoritetet mbi mënyrën e përmirësimit të përgjegjshmërisë 
gjinore në legjislacionin dhe politikat përkatëse. 

Kjo analizë është pjesë thelbësore e harmonizimit të vazhdueshëm të legjislacionit për kontrollin e 
armëve me kuadrin rregullator të BE-së, si dhe me detyrimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare 
përkatëse në të gjithë rajonin.
Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve i referohet legjislacionit, politikave dhe programeve 
për kontrollin e armëve, të cilat marrin në konsideratë dhe u përgjigjen në mënyrë aktive përvojave 
dhe roleve të ndryshme të grave, burrave, vajzave dhe djemve në lidhje me armët e vogla (kontrollin) 
dhe rreziqeve specifike gjinore me të cilat ata përballen në lidhje me përhapjen dhe keqpërdorimin e 
armëve të vogla.5 

 Në kontekstin e kësaj analize specifike, përgjegjshmëria gjinore e 
legjislacionit do të vlerësohet kundrejt disa shqetësime kryesore gjinore 
që lidhen me armët e vogla:

• Parakushtet ligjore dhe politike për integrimin e çështjeve gjinore në kontrollin e armëve 
të zjarrit. Pjesëmarrja e grave në kontrollin e armëve të zjarrit (seksioni IV, pjesa 1); 

• Lidhjet midis armëve të zjarrit dhe dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës me 
bazë gjinore (seksioni IV, pjesa 2);

• Përgjigja ndaj aspekteve gjinore të kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit (seksioni IV, pjesa 3);Gender-sensitive record keeping/data collection practices 
(Section IV, Unit 4); and 

• Mbajtja e regjistrave me të dhëna me ndjeshmëri gjinore/praktikat e mbledhjes së të 
dhënave (seksioni IV, pjesa 4); dhe

• Lidhjet midis tregtisë së armëve dhe rreziqeve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës ndaj 
grave (Seksioni IV, pjesa 5).

Një kampion gjithëpërfshirës i dokumenteve legjislative dhe strategjike është rishikuar për të 
vlerësuar nëse dhe në çfarë shkalle perspektiva gjinore është integruar në kuadrin ligjor dhe politik 
për kontrollin e armëve të vogla.  
Objekti i kuadrit përkatës ligjor dhe politik të identifikuar është paraqitur në detaje në Shtojcën 1 
të këtij raporti.  
Ndër të tjera janë analizuar dokumentet përkatëse kombëtare ligjore dhe të politikave në fushën 
e armëve të vogla, parandalimit të dhunës në familje dhe barazisë gjinore, si në vijim:

• Ligji “Për armët” (nr. 74/2014, i ndryshuar përmes ligjit nr. 152, datë 17.12.2020) dhe aktet 
nënligjore shoqëruese:

 — Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm “Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e 
shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve juridikë e fizikë, formatin 
e regjistrit për armët, për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për 

5]  Manuali i trajnimit për integrimin gjinor në kontrollin e armëve të vogla, 2020 (i pabotuar); Lebrun (botimi). 2019. Përgjegjshmëria gjinore 
në kontrollin e armëve të vogla. Një udhëzues praktik. Gjenevë: Anketa për armët e vogla, f. 24.

QËLLIMI

OBJEKTIVAT
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rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit të qitjes 
eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash” (nr. 277/2015, 
i ndryshuar përmes Udhëzimit nr. 123/2018) 

 — Urdhri i DPPSH “Forma dhe përmbajtja e vërtetimit të besueshmërisë” (nr. 417, datë 
2.5.2018);

 — Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shëndetësisë “Për 
llojet e vizitave dhe përmbajtjen e raportit mjekësor” (nr. 88/2015); 

 — Urdhri i DPPSH, “Forma dhe përmbajtja e vërtetimit të besueshmërisë” (nr. 417, datë 
2.5.2018);

• Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (nr. 9669/2006, versioni i 
konsoliduar pas ndryshimeve të vitit 2020) dhe aktet nënligjore shoqëruese: 

 — VKM “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve përgjegjëse 
për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, si dhe procedimin e tij 
për mbështetjen e rehabilitimin e viktimave të dhunës” (nr. 327, datë 2.6.2021);

 — Udhëzim i përbashkët i MB-së dhe MShMS-së “Për procedurat dhe modelin e urdhrit 
për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme (UMPMM)” (nr. 912, datë 
27.12.2018);Joint Guideline of MoI and MHSP “On the Procedures and Model of Risk 
Assessment for Cases of Domestic Violence” (no. 866/20.12.2018);

 — Udhëzim i përbashkët i MB-së dhe MShMS-së “Për procedurat dhe modelin e 
vlerësimit të riskut për rastet e dhunës në familje” (nr. 866, datë 20.12.2018)

 — Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave 
standarde të veprimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës 
me bazë gjinore nga punonjëset/punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror, në 
kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit” (nr. 
100, datë 21.2.2020);

 — Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave 
standarde të veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të 
dhunës me bazë gjinore nga punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, 
në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit” (nr 
101, datë 21.2.2020);

 — Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave 
standarde të veprimit për punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, 
për zvogëlimin e rrezikut të përjetimit të dhunës në familje e të dhunës me bazë 
gjinore, në situata të emergjencave civile” (nr. 102, datë 21.2.2020);

 — Urdhri i DPPSH “Për procedurën standarde për trajtimin e rasteve të dhunës në 
familje” (nr. 1118, datë 13.11.2017);

• Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” (nr. 9970, datë 24.7.2008)
• Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” (nr. 10 221, datë 4.2.2010, i ndryshuar 2020)  
• Ligji “Për Policinë e Shtetit” dhe aktet nënligjore:

 — VKM “Për miratimin e Rregullores së Policisë së Shtetit” (nr. 750, datë 16.9.2015, 
ndryshuar me VKM nr. 1143/2020) 

• Ligji “Për shërbimin privat të sigurinë fizike”; Ligji “Për Policinë Gjyqësore”; Ligji “Për 
Shërbimin Informativ të Shtetit”; Ligji “Për  Gardën e Republikës”; Ligji “Për Policinë e 
Burgjeve”; Ligji “Për Policinë Ushtarake”; Ligji “Për karrierën ushtarake në Forcat e 
Armatosura”; Kodi Doganor; 

• Ligji nr. 72/ 2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit” dhe aktet nënligjore shoqëruese si:
 — VKM për miratimin e rregullores “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, (nr. 839, datë 

14.10.2015)
 — VKM “Për miratimin e llojeve të armëve dhe mënyrën e përdorimit të tyre nga Policia 

e Burgjeve” (nr. 471, datë 6.5.2009)
 — VKM “Për miratimin e llojeve të armatimit, të lëndëve neuroparalizuese dhe të 

mjeteve të tjera të përdorimit të forcës nga Policia e Shtetit” (nr. 293, datë 8.4.2015)
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 — Urdhri i MB-së nr. 144, datë 31.01.2019, i ndryshuar, “Për miratimin e kritereve të 
veçanta për pranimin në Policinë e Shtetit të shtetasve që kanë përfunduar ciklin e 
dytë të studimeve të Arsimit të Lartë”;  

 — Urdhri i Ministrit të Drejtësisë “Për procedurat e pranimit të kandidatëve në Policinë 
e Burgjeve” (nr.7375, datë 24.11.2015)

 — Urdhri i Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e 
rregullave dhe procedurave për marrëdhëniet e punës, trajnimin, ecurinë në karrierë 
dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve” (nr. 3125/1, 
datë 4.9.2009)

 — Urdhri nr. 984 i DPPSH, datë 17.12.2015 “Për procedurën standarde për pranimin në 
Akademinë e Sigurisë, afatet dhe procedurat e shqyrtimit të dokumentacionit, 
verifikimit dhe ankimit të aplikantëve”; Urdhri i DPPSH nr. 138/7, datë 4.7.2019 “Për 
procedurat e vlerësimit për pranimin në Akademinë e Sigurisë, të qytetarëve që 
kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë”

 — Urdhri nr. 1014, datë 22.5.2017 i MM “Për politikat dhe procedurat e rekrutimit të 
kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” 
dhe Udhëzimi nr. 9, datë 31.12.2018 i MB “Procedurat dhe kriteret për rekrutimin e 
ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura”

• Ligji nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave 
ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, (ndryshuar me ligjin nr. 
90, datë 9.7.2020)

• Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 
2019–2024 dhe Plani i Veprimit 2019–2021, VKM nr. 50, datë 6.2.2019 

• Urdhri nr. 69, datë 22.05.2017, “Për ngritjen e një Komisioni Kombëtar për Armët e Vogla 
dhe të Lehta (AVL)”

• Strategjia Kombëtare e Integrimit në BE dhe Plani i Veprimit 2020-2022
• Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Plani i Veprimit 2016-2020
• Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë (2015-2020)
• Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara - Gratë, Paqja dhe Siguria 2018-2020. 

Për më tepër, analiza ofron një përmbledhje të:
• Të të dhënave të ndara sipas gjinisë në lidhje me pronësinë, aksesin, kërkesën për armë 

zjarri dhe ndikimin e tyre te gratë dhe burrat, duke përfshirë keqpërdorimin e armëve të 
zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe

• Angazhimet ndërkombëtare përkatëse për këtë analizë (seksioni III).





II  
HISTORIKU: 
ASPEKTET GJINORE 
TË PRONËSISË, 
PËRDORIMIT DHE 
KEQPËRDORIMIT TË 
ARMËVE TË VOGLA DHE 
TË LEHTA NË SHQIPËRI 

2222





24

KAPITULLI II

Studim gjithëpërfshirës i realizuar nga UNDP SEESAC6, duke përfshirë Anketimet për AVL-të 
dhe botimet me Fakte të Shpejta mbi Gjininë dhe Armët e Vogla ofrojnë informacion të plotë për 
natyrën e theksuar gjinore të armëve të zjarrit. Ky seksion paraqet faktet kryesore që lidhen me 
aspektet gjinore të pronësisë, kërkesës dhe aksesit në armët e zjarrit; keqpërdorimin e armëve të 
zjarrit dhe efektet e tij të ndryshme tek gratë dhe burrat; përdorimin e armëve të zjarrit në dhunën 
në familje dhe qëndrimet ndaj armëve të zjarrit.

Pronësia dhe aksesi në armët e zjarrit kanë natyrë thellësisht gjinore. 
Në EJL, burrat zotërojnë 97,2% të të gjitha armëve të zjarrit në pronësi të ligjshme, ndërsa gratë 
zotërojnë vetëm 2,8%. Përqindja dominuese e burrave në totalin e zotëruesve të armëve të zjarrit 
është rritur me kalimin e kohës dhe pasqyrohet përmes përqindjes së lartë të burrave që përftojnë 
licenca të reja çdo vit. 
Në Shqipëri, burrat e grupmoshës 36 deri në 60 vjeç përbëjnë shumicën dërrmuese të mbajtësve 
të licencave për armë zjarri (99,9%), (57,6% në vitin 2016)7, ndërsa gratë zotërojnë vetëm 0,1% të 
licencave për armë zjarri. Në vitin 2016, numri total i aplikantëve për leje të reja për armë zjarri ishte 
1080, nga të cilët 99,8% ishin burra (kryesisht të grupmoshës 36-60 vjeç). Numri i meshkujve të 
pajisur me licenca u rrit nga 89 984 në vitin 2012, në 96 771 brenda vitit 2016, ndërsa numri i grave të 
pajisura me licenca u rrit nga 39 në vitin 2012, në 85 brenda vitit 2016. Gjuetia figuroi arsyeja kryesore 
për zotërimin e armëve të zjarrit nga mbajtësit e licencave dhe armëve të regjistruara të zjarrit. 
Përpara vitit 2015, në Shqipëri, ishte i ndaluar zotërimi i armëve të zjarrit nga civilët për qëllime të 
ndryshme nga gjuetia. 
Burrat jo vetëm që përbëjnë shumicën dërrmuese të zotëruesve të armëve të zjarrit, por dominojnë 
gjithashtu edhe në profesionet me akses në armët e zjarrit. 
Për shembull, në EJL në vitin 2016, burrat përbënin 91,2% të të gjithë punonjësve të sektorit të 
sigurisë të autorizuar për të mbajtur armë zjarri, ndërsa gratë vetëm 8,8%. 
Edhe në Shqipëri, burrat përbëjnë shumicën e punonjësve të autorizuar për të mbajtur armë zjarri 
në sektorin e sigurisë. Në vitin 2016, 95,7% ose në total 1295 burra dhe 4,3% ose në total 58 gra ishin 
të autorizuar të mbanin armë zjarri në Ministrinë e Brendshme. Në forcat e policisë, 90,3% ose në 
total 8597 burra dhe 9,7% ose në total 921 gra ishin të autorizuara të mbanin armë zjarri. Për sa i 
përket shoqërive private të sigurisë, në vitin 2016, burrat përbënin 99,6% (8835 në total) të 
punonjësve të autorizuar për të mbajtur armë zjarri, krahasuar me vetëm 0,4% (35 në total) të grave. 

Ndikimi i ndryshëm i armëve të zjarrit te gratë dhe burrat.  
Në EJL, armët e zjarrit keqpërdoren kryesisht nga burrat. Nga viti 2012 deri në 2016, burrat kryen 
98,4% të veprave penale me armë zjarri në EJL, 98,5% të të gjitha incidenteve me armë zjarri dhe 
98% të të gjitha vrasjeve me armë zjarri. Dhuna e ushtruar nga meshkujt lidhet gjithashtu me 
moshën. Të rinjtë meshkuj (19-35 vjeç) kanë më shumë gjasa të keqpërdorin armët e zjarrit 
krahasuar me meshkujt nga grupmoshat e tjera. Keqpërdorimi i armëve të zjarrit nga burrat është 
realizuar kryesisht në një kontekst kriminal, si dhe në mosmarrëveshjet ose grindjet në publik, 
përkatësisht 42,7% dhe 26,6%. Burrat përbëjnë shumicën e viktimave të incidenteve me armë 
zjarri. Në EJL, burrat përbëjnë 83,8% të viktimave të vrasjeve me armë zjarri, krahasuar me 16,2% të 
grave. Burrat kanë më shumë gjasa të keqpërdorin armët e zjarrit dhe më pas të jenë viktima të tyre, 
ndërsa gratë kanë 10 herë më shumë gjasa të jenë viktima sesa autore të incidenteve me armë zjarri. 
Modelet e viktimizimit të grave lidhen kryesisht me përdorimin e armëve të zjarrit në dhunën në 
familje. 
Në Shqipëri janë dokumentuar modele të ngjashme. Gjatë periudhës 2012-2016, meshkujt kryen 
98,1% të gjitha incidenteve me armë zjarri, ndërsa gratë vetëm 1,9% të incidenteve. Të rinjtë meshkuj 
kanë më shumë gjasa të kryejnë incidente me armë zjarri. 53,7% e të gjithë incidenteve me armë zjarri 
ishin kryer nga burra të moshës 19 deri në 35 vjeç, pasuar nga burrat e moshës 36 deri në 60 vjeç, 
me 32,7%. Burrat përbëjnë gjithashtu shumicën e viktimave të incidenteve me armë zjarri (82,5%), 

6]  Burimi: Gjinia dhe AVL-të në Evropën Juglindore ; Gjinia dhe armët e vogla në Shqipëri: Fakte të shpejta ; Keqpërdorimi i armëve të zjarrit 
në dhunën në familje në Evropën Juglindore: Fakte të shpejta; Burrat dhe armët e zjarrit në Evropën Juglindore; ; UDHËRRËFYESI për një 
zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e paligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe municioneve të 
tyre në Ballkanin Perëndimor, brenda vitit 2024 ; Anketim për AVL-të – Shqipëri.
7]  SHQIPËRI: Anketim për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL): 2012-2016, UNDP SEESAC, 2019.
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megjithatë proporcionalisht janë më shpesh autorë se sa viktima të keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit. Nga ana tjetër, gratë zotërojnë vetëm 0,1% të armëve të zjarrit, përbëjnë 1,9% të autoreve të 
veprave penale me armë zjarri dhe 17,5% të viktimave. 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. Numri i vrasjeve me armë 
zjarri gjatë periudhës së anketimit ka rënë ndjeshëm nga viti 2012 në 2016. Armët e zjarrit në pronësi 
të jashtëligjshme kryesisht keqpërdoreshin për të kryer krime me armë zjarri. 

Keqpërdorimi i armëve të zjarrit dhe dhuna në familje. 
Dhuna në familje prek gratë në mënyrë joproporcionale dhe vrasjet e anëtarëve të familjes janë 
forma më e përhapur e vrasjeve të grave në rajon. Nga viti 2012 deri në 2016, 61% e të gjitha grave 
të vrara në EJL janë vrarë nga një anëtar i familjes, krahasuar me 12,4% të të gjithë burrave të vrarë. 
Gratë janë veçanërisht të rrezikuara nga dhuna nga partneri intim. 38,6% e të gjitha grave të vrara 
dhe 1,2% e të gjithë burrave të vrarë në EJL janë vrarë nga një partner intim. Keqpërdorimi i armëve 
të zjarrit në dhunën në familje është i zakonshëm në EJL. 37,7% e vrasjeve të kryera nga një anëtar 
i familjes në EJL janë kryer me armë zjarri. 36,5% e grave të vrara nga një anëtar i familjes janë vrarë 
me armë zjarri, dhe 43,5% e grave janë vrarë nga një partner intim. 37,4% e incidenteve të raportuara 
të dhunës në familje, të cilat përfshinin armë zjarri, kishin pasoja fatale, duke e bërë keqpërdorimin 
e armëve të zjarrit në dhunën në familje më fatal se në çdo lloj incidenti tjetër. Të dhënat e kufizuara 
në dispozicion tregojnë se shpeshherë vrasja e grave kryhet me armë zjarri të ligjshme dhe të 
jashtëligjshme. Edhe pse këto të dhëna tregojnë keqpërdorimin e gjerë të armëve të zjarrit në EJL, 
vetëm 8,5% e aplikantëve të refuzuar që kanë aplikuar për licenca të reja janë refuzuar për arsye të 
dhunës në familje. Për më tepër, vetëm 2,3% e të gjithë armëve të zjarrit/licencave për armë zjarri 
janë revokuar për shkak të dhunës në familje, ndërsa keqpërdorimi i armëve të zjarrit është raportuar 
në vetëm 0,3% të veprave penale të regjistruara të dhunës në familje. 
Në Shqipëri, 20,9% e personave të vrarë janë vrarë nga një anëtar i familjes dhe diferencimet gjinore 
janë të dukshme. Gjatë periudhës 2012-16, 70,5% e të gjitha grave të vrara në Shqipëri, janë vrarë 
nga një anëtar i familjes, krahasuar me 11,5% të burrave të vrarë. Dhuna në familje prek si gratë 
ashtu dhe burrat, por modelet e viktimizimit janë të ndryshme. Partnerët intimë kanë kryer 41,7% të 
të gjitha vrasjeve të anëtarëve të familjes dhe gratë janë veçanërisht të rrezikuara nga vrasjet nga 
partneri intim. Gjatë periudhës 2012-2016, 47,7% e grave të vrara në Shqipëri janë vrarë nga partneri 
i tyre intim (42 nga 88), krahasuar me 1,3% të burrave (6 nga 462).8 Keqpërdorimi i armëve të zjarrit 
në dhunën në familje është më fatal se në çdo lloj tjetër incidenti dhe është 1,5 herë më 
vdekjeprurës se sa në incidentet kriminale. Shifrat tregojnë se 26,3% e incidenteve të dhunës në 
familje që përfshinin armë zjarri, kishin pasoja fatale. Gjatë periudhës 2012-2016, janë refuzuar 23,8% 
e aplikimeve për licencë për armë zjarri, për arsye 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. 9,2% e të gjitha licencave të revokuara nga viti 2012 deri në vitin 
2016 janë revokuar për arsye të dhunës në familje. 
Në Shqipëri, pavarësisht përpjekjeve të ndërmarra nga MB për të ofruar 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 përbëjnë 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. 

Aspektet gjinore të kërkesës dhe keqpërdorimit të armëve të zjarrit 
Në EJL, burrat kanë dy herë më shumë gjasa se gratë për të pranuar se do të zotëronin një armë, 
përkatësisht 35,3% dhe 18,7%. Për më tepër, 52,9% e meshkujve besojnë se mbajtja e një arme zjarri 
në shtëpi do t’i bënte të ndiheshin më të sigurt, ndërsa burrat nga grupmosha më e re dhe më e vjetër 
kishin më shumë gjasa të pranonin se do të zotëronin një armë zjarri. 19,3% e burrave të anketuar 
zgjedhin traditën si arsyen kryesore për mbajtjen e një arme zjarri, që rrjedh nga besimi se një burrë 
duhet të mbajë një armë ose se vetë arma nxit frikën tek të tjerët. 
Në Shqipëri, shumica e grave dhe burrave konstatuan se nuk do të zotëronin armë (përkatësisht 

8]  https://www.seesac.org/f/docs/Gender-and-SALW/Gender-And-Small-Arms_ALBANIA_ENG_WEB_1.pdf
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83,5% dhe 72,1%). Vetëm 27,9% e burrave dhe 16,5% e grave të anketuara në vitin 2017, pranuan se 
do të zotëronin një armë. Burrat e moshës 16 deri në 24 vjeç kanë më shumë gjasa të thonë se do 
të zotërojnë një armë, pasuar nga ata të moshës 45 deri në 54 vjeç. Ndër gratë, të intervistuarat e 
grupmoshës 16 deri në 24 vjeç kishin më shumë gjasa të thoshin se do të zotëronin një armë. Edhe 
pse 16,5% e grave thanë se do të zotëronin një armë, ato përbënin vetëm 1% të aplikanteve për 
licenca të reja në vitin 2016. Gratë kanë shumë më tepër gjasa (66,9%) se burrat (55,2%) që të ndihen 
më pak të sigurta me një armë në shtëpi. Një në tre gra dhe një në dy burra do të ndihej më i sigurt me 
një armë në shtëpi. Të anketuarit e moshës 55-64 vjeç kishin më tepër gjasa që të ndiheshin më pak 
të sigurt me një armë në shtëpi, veçanërisht gratë në këtë grupmoshë (75%). 
Për të përmirësuar më tej përgjegjshmërinë gjinore dhe për të rritur efikasitetin e kontrollit të 
armëve të vogla, është e nevojshme të garantohet se legjislacioni përkatës merr plotësisht në 
konsideratë dhe u përgjigjet shqetësimeve kryesore gjinore, siç është përshkruar në këtë raport.
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Si vend anëtar i OKB-së, Republika e Shqipërisë ka marrë përsipër detyrimet që rrjedhin nga 
konventat përkatëse dhe dokumentet e tjera në fushën e kontrollit dhe mospërhapjes së armëve të 
vogla dhe të lehta. Për më tepër, Shqipëria aspiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe ka 
vijuar me zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit duke zbatuar reforma që janë thelbësore 
për axhendën e BE-së. 
Republika e Shqipërisë ka marrë përsipër angazhime, detyrime, parime dhe rekomandime që rrjedhin 
nga dokumentet e mëposhtëm: 

• Programi i Veprimit i OKB-së për Armët e Vogla dhe të Lehta, (PV, 2001);
• Protokolli i Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të 

armëve të zjarrit, pjesëve dhe komponentëve të tyre dhe municioneve (2001);
• Instrumenti Ndërkombëtar i Gjurmimit (2005); 
• Traktati për Tregtinë e Armëve; 
• Dokumenti i OSBE-së për Armët e Vogla dhe të Lehta (miratuar në vitin 2000 dhe ribotuar 

në 2012);  
• Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit të Bashkimit Evropian 2008/944/CFSP që përcakton 

rregullat e përbashkëta për rregullimin e kontrollit të eksporteve të teknologjive dhe 
pajisjeve ushtarake; dhe

• Udhërrëfyesi për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin 
dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe municioneve të tyre në Ballkanin 
Perëndimor, brenda vitit 2024. 

Për sa i përket barazisë gjinore, Shqipëria ka nënshkruar, ratifikuar dhe i është bashkuar:
• Konventës “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave” (CEDAW) dhe 

Protokollit të saj opsional;
• Konventës së Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave 

dhe dhunës në familje” (ratifikuar përmes ligjit nr. 104/2012); 
• Përveç kësaj, Shqipëria është e angazhuar për zbatimin e Rezolutës 1325 të KSOKB-së 

(2000).
Gjatë dy dekadave të fundit ka pasur një konvergjencë graduale midis axhendave globale për 
zhvillimin e qëndrueshëm, barazisë gjinore, axhendës për ruajtjen e paqes dhe kontrollit të armëve të 
vogla dhe të lehta. Programi i Veprimit (PV) për armët e vogla, i miratuar në vitin 2001 nga Asambleja 
e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara si një instrument politikisht i detyrueshëm, krijoi një kuadër 
normativ për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta që mbulon një spektër të gjerë çështjesh, duke 
përfshirë përmirësimin e legjislacionit kombëtar për ligjet për armët e vogla, kontrollet e importit/
eksportit dhe menaxhimin e stoqeve.  Në seksionin e parathënies, PV përfshin një referencë të 
lidhur me gjininë, përmes shprehjes së shqetësimeve në lidhje me ndikimin negativ të tregtisë së 
jashtëligjshme të armëve të vogla dhe të lehta te “gratë dhe të moshuarit”.
9Dokumenti Rezultues i Konferencës së Tretë të Rishikimit (Nju-Jork, 18–29 qershor 2018) të 
Programit të Veprimit të Kombeve të Bashkuara ripërtëriti angazhimin për parandalimin, luftën dhe 
eliminimin e tregtisë së jashtëligjshme të armëve të vogla dhe të lehta dhe thekson nevojën për 
integrim të mëtejshëm të perspektivës gjinore në kontrollin e armëve të vogla. Në këtë drejtim, i 
bëhet thirrje shteteve që të:

• Rrisin njohuritë mbi ndikimet specifike gjinore të tregtisë së jashtëligjshme të armëve të 
vogla dhe të lehta;

• Nxisin pjesëmarrjen e plotë dhe përfaqësimin e grave në proceset e politikëbërjes, 
planifikimit dhe zbatimit, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e Programit të Veprimit, duke 
përfshirë pjesëmarrjen e tyre në komisionet kombëtare për armët e vogla; 

• Mbledhin të dhëna të ndara sipas gjinisë; 
• Marrin seriozisht në konsideratë rritjen e fondeve për politikat dhe programet që marrin 

parasysh ndikimet e ndryshme të armëve të vogla dhe të lehta të jashtëligjshme te gratë, 
burrat, vajzat dhe djemtë;

• Integrojnë aspektet gjinore në politikat dhe programet për armët e vogla dhe të lehta, 

9]  Vlen të theksohet se nuk ka asnjë referencë për Rezolutën 1325 të KSOKB-së, e cila u miratua në vitin 2000.
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duke përfshirë në fushat e hartimit, planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit  të 
programit, gjatë përpjekjeve zbatuese; 

• Shkëmbejnë përvojat kombëtare, mësimet e nxjerra dhe praktikat më të mira mbi përfshirjen 
e dimensioneve gjinore në politika dhe programe; 

• Garantojnë koordinim midis autoriteteve përkatëse kombëtare, lidhur me zbatimin e PV, me 
autoritetet që punojnë për barazinë gjinore dhe çështjet e grave, duke përfshirë grupet e 
shoqërisë civile të grave.

Traktati për Tregtinë e Armëve (TTA)10 është një traktat shumëpalësh që rregullon tregtinë 
ndërkombëtare të armëve konvencionale. TTA u miratua nga Asambleja e Përgjithshme në 2013 
dhe hyri në fuqi më 14 dhjetor 2014. Të 110 shtetet palë (në prill 2021) janë angazhuar të zbatojnë 
standardet e përbashkëta në tregtinë e ligjshme ndërkombëtare të armëve konvencionale dhe 
municioneve. TTA është traktati i parë ligjërisht i detyrueshëm që njeh lidhjen midis tregtisë së 
armëve dhe dhunës me bazë gjinore dhe i bën thirrje shteteve që të marrin parasysh “rreziqet e 
armëve konvencionale të përdorura për të kryer ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të rënda të 
dhunës me bazë gjinore ose akteve të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve” (neni 7.4).  Për më 
tepër, Komiteti i CEDAW ka bërë thirrje për zbatimin e plotë të Traktatit për Tregtinë e Armëve.11

Këto strategji që lidhin axhendën globale për çarmatimin dhe barazinë gjinore, përfshirë DhBGj, 
zhvillojnë një shteg të ardhshëm me përgjigje më koherente, holistike dhe efektive në nivel global, 
rajonal dhe kombëtar dhe do të çojnë në parandalimin dhe zvogëlimin e dhunës.
Nga ana tjetër, instrumentet e të drejtave të njeriut të zhvilluara në fushën e barazisë gjinore, paqes 
dhe sigurisë, armëve të vogla dhe të lehta dhe së fundi Axhenda 2030 për Objektivat e Zhvillimit 
të Qëndrueshëm, po njohin dhe përfshijnë gjithnjë e më tepër perspektivën gjinore në axhendat e 
tyre.  Kjo konvergjencë është gjithashtu e dukshme në përfshirjen në rritje të shqetësimeve lidhur 
me kontrollin e armëve të vogla në axhendën për gratë, paqen dhe sigurinë. Përmes miratimit të 
Rezolutës 1325 (2000) të KSOKB-së,12 Këshilli i Sigurimit trajtoi për herë të parë ndikimin 
joproporcional dhe unik të konflikteve të armatosura te gratë. Përveç Rezolutës 1325 së Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (RKSOKB), ekzistojnë nëntë rezoluta të tjera për gratë, 
paqen dhe sigurinë: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 
2242 (2015), 2467 (2019), dhe 2493 (2019).  
Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, e miratuar nga të gjitha vendet anëtare të 
Kombeve të Bashkuara në vitin 2015, përcakton 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ), 
të cilat janë një thirrje urgjente për veprim nga të gjitha vendet në një partneritet global. OZhQ 
5 - Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave dhe OZhQ 16 - Promovimi i 
shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i aksesit në 
drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse 
në të gjitha nivelet, janë në qendër të fuqizimit të grave dhe përpjekjeve për kontrollin ë armëve 
që duhet të ndërmerren në nivel kombëtar. Secili prej këtyre objektivave përcakton një synim 
specifik që duhet të arrihet.  OZhQ 5 - Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe 
vajzave parashikon dy synime që me rëndësi për objektin e interesit të kësaj analize: synimi 5.2. 
- Eliminimi i të gjitha formave të dhunës kundër të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe 
private, duke përfshirë trafikimin, shfrytëzimin seksual dhe llojet e tjera të shfrytëzimit; dhe synimi 
5.5. - Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë dhe efektive të grave dhe i mundësive të barabarta për 
udhëheqje në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike, duke 
përfshirë në fushën e trafikimit, shfrytëzimit seksual dhe llojeve të tjera të shfrytëzimit. OZhQ 16 
– Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i 
aksesit në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe 
gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet përfshin pesë synimet përkatëse në vijim: Synimi 16.1. - Ulja e 
konsiderueshme e të gjitha formave të dhunës dhe nivelit përkatës të vdekshmërisë kudo; Synimi 
16.2. - Zhdukja e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturës 
kundër fëmijëve; Synimi 16.4. - Deri në vitin 2030, të ulen në mënyrë të konsiderueshme flukset e 

10]  Ratifikuar me ligjin nr. 6/2014 të Kuvendit të Shqipërisë.
11]  Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve të vogla në Dekadën e Masave për OZhQ-të, Pionierët për paqe, shoqëri të drejta dhe 
gjithëpërfshirëse, shkurt 2020.
12]  KSOKB (Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara). 2000. Rezoluta 1325 (2000), e miratuar më 31 tetor 2000. S/RES/1325, datë 31 tetor 
2000. https://undocs.org/S/RES/1325(2000).
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jashtëligjshme financiare dhe të armëve, të rriten rastet e gjetjes dhe kthimit të aseteve të vjedhura 
dhe të luftohet kundër çdo forme të krimit të organizuar; synimi 16.6. - Zhvillimi i institucioneve 
efektive, të përgjegjshme dhe transparente në të gjitha nivelet; dhe synimi 16. 7. - Sigurimi i 
vendimmarrjes së përgjegjshme, gjithëpërfshirëse, me pjesëmarrje dhe përfaqësuese në të gjitha 
nivelet.  
Sigurimi i së Ardhmes sonë të Përbashkët: Axhenda për Çarmatimin e prezantuar nga Sekretari i 
Përgjithshëm i OKB-së në vitin 2018 përshkruan një vizion të masave të çarmatimit që ndihmojnë në 
futjen e botës në rrugën drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme për të gjithë. Axhenda bazohet në 
masa konkrete dhe praktike dhe u bën thirrje të gjitha vendeve që të përfshijnë perspektivat gjinore 
në zhvillimin e legjislacionit dhe politikave kombëtare për çarmatimin dhe kontrollin e armëve, si dhe 
të marrin në konsideratë aspektet gjinore të pronësisë, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve; 
ndikimet e ndryshme të armëve te gratë dhe burrat; dhe mënyrat përmes të cilave rolet gjinore mund 
të formësojnë politikat dhe praktikat e kontrollit të armëve dhe çarmatimit.
Strategjia e BE-së kundër armëve të jashtëligjshme të zjarrit, armëve të vogla dhe të lehta dhe 
municioneve të tyre - “Sigurimi i armëve, mbrojtja e qytetarëve” synon të mbrojë dhe ruajë një 
mjedis paqësor dhe të sigurt për qytetarët e saj, si dhe të mbështesë sigurinë dhe të nxisë zhvillimin 
në BE dhe më gjerë. Përfshirja e aspekteve gjinore dhe të diversitetit në projektet dhe masat për 
kontrollin e AVL-ve është një nga parimet kyçe mbi të cilat është mbështetur zhvillimi i Strategjisë. 
Në nivel ndërkombëtar, BE do të integrojë sistematikisht aspektet gjinore në hartimin e projekteve të 
reja që lidhen me luftën kundër dhunës me armë dhe me kontrollin e AVL-ve në përgjithësi, si dhe me 
ndarjen e praktikave të mira në këtë fushë.
Shqipëria mbetet gjithashtu e angazhuar në mënyrë aktive në zbatimin e Udhërrëfyesit Rajonal 
për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e paligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e 
armëve të vogla dhe të lehta dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor, brenda vitit 2024.13 
Udhërrëfyesi parashikon integrimin e plotë të shqetësimeve gjinore dhe të moshës në politikat e 
kontrollit të AVL-ve/armëve të zjarrit dhe pranon se integrimi i kufizuar i perspektivave gjinore dhe 
moshore ndikon negativisht në efikasitetin e masave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit. Në 
këtë drejtim, analiza gjinore e legjislacionit është një pjesë e rëndësishme e Vendimit të Këshillit 
të BE-së 2018/1788, që mbështet zbatimin e Udhërrëfyesit Rajonal për luftën kundër trafikimit të 
jashtëligjshëm të armëve në Ballkanin Perëndimor. 
Duke qenë se Traktati për Tregtinë e Armëve dhe Qëndrimi i Përbashkët i BE-së për Eksportin e 
Armëve janë thelbësorë për objektin e kësaj analize, përfshirja e tyre në kuadrin legjislativ kombëtar, 
përputhshmëria e legjislacionit kombëtar me standardet e përcaktuara në këto dokumente, 
veçanërisht në lidhje me barazinë gjinore, shtjellohet më tej në seksionin IV, kapitulli 5.
Në përputhje me nenin 5, nenin 116/b dhe nenin 122 të Kushtetutës së Shqipërisë marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara14 janë akte normative me fuqi në të gjithë territorin e Republikës së 
Shqipërisë dhe kanë përparësi ndaj legjislacionit vendas. Gjatë 15 viteve të fundit kuadrot ligjorë 
dhe institucionalë kanë pësuar përmirësime të vazhdueshme dhe Shqipëria ka bërë përparim të 
konsiderueshëm duke përafruar shumë ligje me standardet e OKB-së, KE-së dhe BE-së, pra në 
përputhje me detyrimet që lindin nga konventat përkatëse dhe dokumentet e tjera në fushën e 
kontrollit dhe mos-përhapjes së armëve të vogla dhe të lehta.15  

13]  https://www.seesac.org/f/docs/4th-Regional-Progress-Report/Regional-Narrative-Progress-Report-on-the-Implementation-of-.pdf 
faqja 45 tregon se nuk ka pasur aktivitete lidhur me integrimin e aspekteve gjinore.
14]  Shihni gjithashtu ligjin nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”.
15]  Përmes Urdhrit nr. 69, datë 22.5.2017, u ngrit Komisioni Kombëtar për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL), i cili përbëhet nga institucione 
të rëndësishme në nivel qendror dhe kryesohet nga Zëvendësministri i Brendshëm. Parashikohet që ky Komision të luajë një rol aktiv lidhur me 
përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare.
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1.  
PARAKUSHTET LIGJORE DHE 
POLITIKE PËR INTEGRIMIN 
E ÇËSHTJEVE GJINORE NË 
KONTROLLIN E ARMËVE TË 
ZJARRIT. PJESËMARRJA E 
GRAVE NË KONTROLLIN E 
ARMËVE TË ZJARRIT

Përmbledhje: Ky seksion 
jep një përmbledhje të 
parakushteve ligjore 
dhe politike, të cilat 
lehtësojnë integrimin 
e perspektivës gjinore 
në kontrollin e armëve 
të zjarrit. Për më 
tepër, janë paraqitur 
parakushtet rregullatore 
për përfaqësimin 
e ekuilibruar dhe 
pjesëmarrjen e grave në 
kontrollin e armëve të 
vogla.36
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1. PARAKUSHTET LIGJORE DHE POLITIKE PËR INTEGRIMIN E ÇËSHTJEVE GJINORE NË KONTROLLIN E 
ARMËVE TË ZJARRIT. PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË ZJARRIT 

Shqipëria ka krijuar një kuadër të fortë ligjor për përmirësimin e barazisë gjinore dhe 
mosdiskriminimin në përgjithësi. Për më tepër, janë përcaktuar parakushtet politike për integrimin 
gjinor në kontrollin e armëve të zjarrit, specifikisht përmes miratimit të  Strategjisë për Kontrollin 
e Armëve të Vogla dhe të Lehta, Municioneve të tyre dhe Eksplozivëve (2019-2024).  
Neni 18 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon se “askush nuk mund të diskriminohet 
padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, 
gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore”. 
Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” (LBGj nr. 9970, datë 24.7.2008) rregullon çështjet 
themelore të barazisë gjinore në jetën publike, të mbrojtjes dhe trajtimit të barabartë të grave e 
burrave, për mundësitë dhe shanset e barabarta për ushtrimin e të drejtave, si dhe për pjesëmarrjen 
e ndihmesën e tyre në zhvillimin e të gjitha fushave të jetës shoqërore (neni 1). LBGj trajton barazinë 
gjinore dhe mbrojtjen nga diskriminimi në shoqëri, duke përfshirë në vendimmarrje, arsim, punësim 
dhe në media.
Qëllimi specifik i LBGj-së është të përcaktojë përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore, qendrore 
dhe vendore, për të hartuar dhe zbatuar aktet normative, si dhe politikat që mbështesin zhvillimin 
dhe nxitjen e barazisë gjinore në shoqëri (neni 2).  Për më tepër, LBGj parashikon gjithashtu 
përkufizimin e integrimit gjinor si një strategji për arritjen e barazisë gjinore nëpërmjet integrimit të 
perspektivës gjinore në të gjitha proceset ligjvënëse, politikëbërëse, planifikuese, buxhetuese, 
zbatuese e monitoruese.
Ligji përcakton më tej masat e nevojshme që duhen ndërmarrë nga organet shtetërore, në përputhje 
me kompetencat e tyre, për sigurimin e barazisë gjinore dhe eliminimin e diskriminimit për shkak të 
gjinisë. Në këtë drejtim, organet shtetërore angazhohen që të:  
1. Sigurojnë, përmes masave legjislative ose me mjete të tjera të përshtatshme, zbatimin praktik 

të parimit të barazisë gjinore.  
2. Sigurojnë, përmes masave legjislative ose me mjete të tjera të përshtatshme, të shoqëruar 

edhe me sanksione, kur është rasti, ndalimin e çdo diskriminimi për shkak të gjinisë.  
3. Sigurojnë, përmes masave legjislative ose me mjete të tjera të përshtatshme, ndryshimin ose 

shfuqizimin e çdo akti ligjor, zakoni apo praktike, që përbën diskriminim për shkak të gjinisë.  
4. Marrin të gjitha masat e përshtatshme, për të krijuar lehtësitë e nevojshme e të përligjura 

objektivisht, për mundësi të barabarta dhe akses të barabartë për të dyja gjinitë.
5. Sigurojnë, përmes institucioneve publike dhe gjykatave kombëtare, mbrojtjen efektive të të 

dyja gjinive ndaj çdo veprimi diskriminues.
Ligji përcakton më tej në mënyrë të gjerë organet përgjegjëse për barazinë gjinore dhe detyrat e 
tyre (shihni Kutinë 1). Ligji rregullon detyrimin e secilës ministri për të emëruar një nëpunës që 
merret me çështjet e barazisë gjinore në mënyrë që të nxisë bashkëpunimin me ministrinë 
përgjegjëse për zbatimin e ligjit dhe për të lehtësuar arritjen e barazisë gjinore.  Ligji përcakton më 
tej se “nëpunësi që merret me çështjet e barazisë gjinore” duhet të ketë formim dhe njohuri të 
posaçme në fushën e barazisë gjinore dhe ia kushton kohën e punës arritjes së barazisë gjinore 
dhe integrimit gjinor në sektorin përkatës.
Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020 dhe Plani i Veprimit 2016-2020 ndjek 
një vizion të “një shoqërie që vlerëson barazinë gjinore si kusht të domosdoshëm drejt zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe që synon tolerancë zero kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”. 
Strategjia përcakton katër qëllime strategjike: fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave; garantimi i 
pjesëmarrjes dhe angazhimit faktik dhe të barabartë të grave në vendimmarrjen politike e publike; 
reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje; dhe fuqizimi i rolit koordinues e 
monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore, si dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë për 
avancimin e barazisë gjinore. Për sa i përket qëllimit të fundit, Strategjia parashikon përmirësimin 
e sektorit të barazisë gjinore, konsolidimin e rrjetit të nëpunësve gjinorë dhe garantimin e 
qëndrueshmërisë së tyre, dhe aplikimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në zbatim të 
legjislacionit në fuqi, si dhe të planifikimit të ndjeshëm gjinor në të gjitha nivelet, në politikëbërje 
e vendimmarrje.
Për sa i përket integrimit gjinor në kontrollin e armëve të zjarrit, Strategjia për Kontrollin e Armëve 



38

KAPITULLI IV

të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve (2019-2024)16 dhe Plani i Veprimit shoqërues 
2019-2021 theksojnë se mbajtja e armëve të zjarrit dhe keqpërdorimi i tyre ka një dimension të 
qartë gjinor. Për më tepër, strategjia përmban angazhimin e qartë të përmirësimit të barazisë gjinore 
në kontrollin e armëve të vogla dhe synon të integrojë perspektivën gjinore në fusha të ndryshme 
të kontrollit të AVL-ve.  Kjo është veçanërisht e dukshme në synimin e përgjithshëm pesë (5) të 
Objektivit 2 të Strategjisë ku kërkohet integrimi i plotë i çështjeve për gjininë dhe moshën në 
politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit dhe garantimi i pjesëmarrjes reale të grave 
në kontrollin e AVL-ve/armëve te zjarrit. 

Ky synim i përgjithshëm përfshin disa objektiva të veçantë:
• Rritja e pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit;
• Rritja e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit 

për integrimin gjinor dhe zhvillimin e politikave të përgjegjshme gjinore për AVL-të/armët 
e zjarrit;

• Përmirësimi institucional dhe përgjigjja me politika ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit 
në dhunën në familje dhe dhunën nga partneri intim;

• Përmirësimi i parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit.

Strategjia parashikon gjithashtu ofrimin e trajnimeve mbi aspektet gjinore të AVL-ve/armëve të 
zjarrit, për anëtarët e komisioneve të AVL-ve dhe të të gjitha institucioneve të tjera përgjegjëse për 
zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit. 
Synimet e tjera specifike janë shtjelluar më tej në seksionin specifik të këtij raporti.  
 

Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve 
të tyre dhe Eksplozivëve 2019–2024 përcakton shtatë Objektiva 
Strategjikë:
Objektivi 1: Të garantohet miratimi i legjislacionit për kontrollin e 
armëve, plotësisht i harmonizuar me kuadrin rregullator të BE-së, dhe 
detyrimet e tjera ndërkombëtare përkatëse dhe i standardizuar me të 
gjithë rajonin (brenda vitit 2023);  
Objektivi 2: Të garantohet se politikat dhe praktikat për kontrollin 

e armëve në Shqipëri janë bazuar në statistika dhe udhëhiqen nga informacionet e 
inteligjencës (brenda vitit 2024);
Objektivi 3: Të ulet në mënyrë të konsiderueshme qarkullimi i paligjshëm i armëve të zjarrit, 
municioneve dhe eksplozivëve (AME) drejt, brenda dhe përtej Shqipërisë (brenda vitit 
2024);  
Objektivi 4: Të ulet në mënyrë të konsiderueshme oferta, kërkesa dhe keqpërdorimi i armëve 
të zjarrit nëpërmjet ndërgjegjësimit, edukimit, informimit dhe promovimit të kontrollit 
(brenda vitit 2024);
Objektivi 5: Të ulet mjaftueshëm numri i përllogaritur i armëve të zjarrit që mbahen në 
mënyrë të paligjshme në Shqipëri (brenda vitit 2024);
Objektivi 6: Në mënyrë sistematike, të ulet sasia e tepërt dhe të shkatërrohen armët e vogla 
dhe të lehta dhe municionet e tyre të sekuestruara, duke respektuar standardet mjedisore;
Objektivi 7: Të ulet në mënyrë të konsiderueshme rreziku i përhapjes dhe i devijimit të 
armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve. 

16]  Strategjia për Kontrollin e AVL-ve është miratuar me VKM-në nr. 50, datë 6.2.2019.

Kutia 1:  
Shtatë 
objektivat 
strategjik të 
kontrollit të 
armëve të vogla 
në Shqipëri
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ARMËVE TË ZJARRIT. PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË ZJARRIT 

Në përputhje me LBGj, është krijuar kuadri institucional për barazinë 
gjinore në nivel kombëtar dhe vendor (nenet 10-14 të LBGj-së). 
Gjatë procesit legjislativ të miratimit të një ligji të ri ose ndryshimeve 
të ligjit, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë duhet të marrë parasysh 
çdo pasojë dhe rezultat të mundshëm që ky ligj ka ose mund të sjellë 
në perspektivën gjinore. Në nivel Kuvendi, nënkomisioni “Për barazinë 

gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj grave”, i cili është ngritur në vitin 2017, është pjesë 
e Komisionit të përhershëm parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. 
Qëllimi i këtij nënkomisioni është të mbikëqyrë zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë 
Gjinore. Gjithashtu, në vitin 2013 u formua Aleanca e Grave Deputete, me qëllim promovimin 
e barazisë gjinore në Parlament dhe përfshirjen e perspektivës gjinore në legjislacion. 
Këshilli i Ministrave përgatit analizën e ndikimit gjinor të legjislacionit të propozuar për 
Kuvendin dhe miraton Strategjinë Kombëtare dhe Planin e Veprimit për arritjen e Barazisë 
Gjinore.17 Për më tepër, Zëvendëskryeministri18 emërohet si autoriteti kombëtar koordinues 
për barazinë gjinore me qëllim forcimin e mekanizmit gjinor. Sipas LBGj-së, çdo ministri e 
linjës ka një Pikë Fokale të Barazisë Gjinore. Në MShMS, e cila ka një rol udhëheqës, Sektori 
i Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore, brenda Drejtorisë 
së Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është 
struktura përgjegjëse për barazinë gjinore.

MShMS, në kuadrin e autoritetit shtetëror përgjegjës për barazinë gjinore, ka një sërë 
detyrimesh të parashikuara në LBGj (neni 13), si në vijim:
- Të zbatojë dhe mbikëqyr zbatimin e LBGj-së, strategjisë kombëtare dhe planit të 
veprimit për arritjen e barazisë gjinore, si dhe të detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së 
Shqipërisë në fushën e barazisë gjinore;
- T’i propozojë Këshillit të Ministrave ndryshime ligjore e nënligjore, nënshkrimin 
e akteve ndërkombëtare në fushën e barazisë gjinore dhe të të drejtave të grave, si dhe 
ndërmarrjen e masave të tjera, që synojnë të zhdukin dallimet ndërmjet gjinive në gëzimin 
e të drejtave dhe ofrimin e mundësive, pasi këshillohet me Këshillin Kombëtar të Barazisë 
Gjinore (KKBGj);
- Të bashkëpunojë dhe t’u ofrojë mbështetje organizatave jofitimprurëse, aktive në 
fushën e barazisë gjinore;  
- Të organizojë edukimin dhe përgatitjen profesionale të nëpunësve për çështjet e 
barazisë gjinore; 
- Të ndërtojë mekanizmat e mbledhjes së statistikave, të ndara sipas gjinisë, në 
bashkëpunim me Institutin e Statistikave dhe me institucionet e tjera shtetërore, si dhe të 
mbikëqyrë mbledhjen dhe përpunimin e tyre;  
- Të organizojë grumbullimin, analizën dhe përhapjen e informacionit për problemet e 
përkatësisë gjinore;  
- Vetë ose në bashkëpunim me institucione të tjera, të ndërtojë dhe realizojë 
veprimtari për edukimin, trajnimin, informimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve, 
si dhe të punonjësve e funksionarëve të administratës publike e sistemit gjyqësor mbi 
konceptin e barazisë gjinore, mosdiskriminimin e gruas, eliminimin e stereotipave gjinorë, 
kuptimin e drejtë të rolit të femrës e të mashkullit, të nënës e të babait në familje dhe shoqëri; 
- T’i paraqesë KKBGj-së raportin e vitit paraardhës për veprimtarinë e realizuar, 
ecurinë e punës për arritjen e barazisë gjinore, problemet e hasura dhe rrugët për kapërcimin 
e tyre (brenda tremujorit të parë të çdo viti).
LBGj ka ngritur Këshillin Kombëtar të Barazisë Gjinore (neni 11 i LBGj). KKBGj është organi 
më i lartë këshillues për sa i përket barazisë gjinore dhe integrimit gjinor në politikat që kanë 
të bëjnë me përfaqësimin në politikë, fuqizimin ekonomik, fushat sociale dhe kulturore etj. 
Ai kryesohet nga ministri që mbulon çështjet e barazisë gjinore dhe në përbërje ka dhjetë 
përfaqësues të emëruar nga Qeveria dhe tre nga shoqëria civile. Për të arritur përfaqësimin 

17]  Shihni VKM nr. 733, datë 20.10.2016 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe të Planit të Veprimit 2016-2020”.
18]  Shihni Urdhrin e Kryeministrit nr. 32, datë 12.2.2018 “Për caktimin e koordinatorit shtetëror për barazinë gjinore”.

Kutia 2:  
Mekanizmi 
i Barazisë 
Gjinore në 
Shqipëri
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e barazisë gjinore në KKBGj, çdo ministri duhet të emërojë dy kandidatë (mashkull/femër). 
Ekuilibri gjinor garantohet nga përcaktimi i përbërjes së këshillit nga MShMS. E njëjta gjë 
vlen edhe për përfaqësuesit e shoqërisë civile.  
Sipas nenit 12 të LBGj-së, KKBGj ka detyrat në vijim:
- Këshillon Qeverinë për përcaktimin e drejtimit të politikave shtetërore për barazi 
gjinore, me përjashtim të çështjeve që merren në shqyrtim nga Këshilli Kombëtar i Punës.  
KKBGj-ja mund të zhvillojë mbledhje të përbashkëta me Këshillin Kombëtar të Punës;
- Siguron integrimin gjinor në të gjitha fushat, sidomos në ato politike, shoqërore, 
ekonomike dhe kulturore;  
- I propozon Këshillit të Ministrave programet kryesore për nxitjen dhe arritjen e 
barazisë gjinore në Shqipëri;
- Vlerëson gjendjen konkrete të barazisë gjinore në vend, duke dalë me udhëzime 
për strukturën e çështjeve të barazisë gjinore në ministrinë që mbulon çështjet e barazisë 
gjinore, si dhe propozime e rekomandime për Qeverinë, për përmirësimin e gjendjes.  
- Miraton raportin vjetor për çështjet e barazisë gjinore të ministrisë që mbulon 
çështjet e barazisë gjinore. 

Në nivelin e qeverisjes vendore, në çdo bashki ka nëpunës për çështjet e barazisë gjinore, të 
cilët, në shumë bashki, luajnë gjithashtu rolin e koordinatorëve vendorë kundër dhunës në 
familje.  

PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E AVL-VE
LBGj përcakton masa që garantojnë përfaqësim të ekuilibruar dhe mundësi të barabarta midis 
burrave dhe grave për të eliminuar diskriminimin me bazë gjinore në secilën prej formave të tij. Në 
lidhje me masat që duhen ndërmarrë për të garantuar barazinë gjinore dhe për të eliminuar 
diskriminimin me bazë gjinore, LBGj bën dallimin midis masave të veçanta të përkohshme (neni 
8) dhe masave të veçanta (neni 9). Masat e veçanta të përkohshme përfshijnë kuotat për të 
arritur përfaqësim të barabartë gjinor, rritjen e pjesëmarrjes së gjinisë më pak të përfaqësuar në 
vendimmarrje dhe në jetën publike ose përmirësimin e pozitës së tyre në fusha të ndryshme.  
LBGj jep gjithashtu përkufizimin e “përfaqësimit të barabartë gjinor” që nënkupton përfaqësimin 
e secilës prej gjinive me jo më pak se 30 për qind në një institucion, në nivel drejtues, organ të 
emëruar, parti politike dhe institucionet publike (organet legjislative, ekzekutive, gjyqësore) dhe kur 
sigurohen procedura dhe kritere të barabarta për të dyja gjinitë për emërimet në këto organe.
Siç është përmendur tashmë, në synimin e përgjithshëm 5 të objektivit 2 të Strategjisë për 
Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve të tyre dhe Eksplozivëve (2019-2024), 
parashikohet objektivi specifik i rritjes së pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve/armëve 
të zjarrit. Strategjia pranon se përfaqësimi i pamjaftueshëm i grave pengon integrimin e grave në 
politikat e AVL-ve dhe parashikon zbatimin e dy aktiviteteve specifike:  

 — Përfshirja dhe konsultimi i përfaqësuesve të organizatave të grave, organeve 
përgjegjëse për barazinë gjinore dhe ekspertëve për çështjet gjinore në zhvillimin 
dhe zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit; 

 — Garantimi i përfaqësimit të balancuar të grave në komisionin e AVL-ve dhe në organe 
të tjera përkatëse.

Si palë përgjegjëse për këto aktivitete janë renditur Komisioni për AVL-të, OJQ-të dhe media. 

Komisioni Kombëtar për Armët e Vogla dhe të Lehta (Komisioni për AVL-të) u ngrit përmes 
Urdhrit nr. 69, datë 22.5.2017. Komisioni përbëhet nga përfaqësues të ministrive të linjës (Urdhri 
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specifikon pozicionin e përfaqësuesve dhe institucioneve në nivel qendror)19 dhe kryesohet nga 
Zëvendësministri i Brendshëm. Komisioni luan një rol aktiv në përmbushjen e detyrimeve 
ndërkombëtare dhe zhvillimin e Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve dhe të Planit të Veprimit. Gjithashtu, 
Komisioni koordinon dhe mbledh të dhëna nga institucione të ndryshme për prodhimin, tregtimin, 
çaktivizimin, shkatërrimin, përdorimin e jashtëligjshëm, kontrollin e armëve me leje, pjesëve të tyre 
dhe municioneve (regjistrimi, gjurmimi) si dhe për kontrollin e importit dhe eksportit të armëve. 
Me ftesë të Komisionit Kombëtar për AVL-të, mund të marrin pjesë edhe ekspertë të tjerë, sipas 
nevojës dhe në varësi të axhendës. Ky Urdhër nuk specifikon asnjë dispozitë për përfaqësimin 
gjinor, dhe as nuk parashikon shprehimisht pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të mekanizmit gjinor. 
Siç u përmend shkurtimisht, Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020 dhe Plani 
i Veprimit 2016-2020 përcakton pjesëmarrjen e grave në vendimmarrjen politike dhe publike si 
një objektiv strategjik (Qëllimi 2: Garantimi i pjesëmarrjes faktike dhe të barabartë të grave në 
vendimmarrjen politike e publike). Sipas këtij qëllimi, Objektivi 2.1 kërkon rritjen e pjesëmarrjes së 
grave në nivel drejtues dhe në proceset ligjvënëse, politikëbërëse dhe planifikuese në nivel qendror.
Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve 
të Bashkuara – Gratë, Paqja dhe Siguria 2018 - 2020 (PKV 1325)20 synon konsolidimin e arritjeve 
ekzistuese dhe zbatimin e masave me objektiv përmirësimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e 
pozicionit të grave në sektorin e sigurisë dhe rritjen e rolit të tyre në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, në 
Shqipëri dhe jashtë saj.  
Një nga objektivat kryesore të Strategjisë është rritja e pjesëmarrjes së grave në fushën e sigurisë 
brenda dhe jashtë vendit, si dhe janë parashikuar dy objektiva specifikë:

 — Objektivi specifik 2.1: Përfshirja e balancës gjinore në aktivitetet e sektorit të sigurisë.
 — Objektivi specifik 2.2: Rritja e përfaqësimit të grave në aktivitete vendimmarrëse dhe 

procese që lidhen në sigurinë dhe ruajtjen e paqes.  
Përveç pjesëmarrjes së grave, Strategjia ofron disa pika të tjera hyrëse për integrimin gjinor. 
Në Objektivin specifik 3.2:  Zbatimi i mbrojtjes së grave dhe vajzave shqiptare viktima të luftës, duke 
përfshirë rehabilitimin pas konflikteve parashikohet një aktivitet specifik që lidhet me armët: 3.2.3  
Rritja e ndërgjegjësimit të grave e vajzave për mbledhjen e armëve të shpërndara në kundërshtim me 
ligjin në popullatë dhe fushata për mbledhjen e tyre. 
Gjithashtu, janë parashikuar disa objektiva të tjera specifikë me rëndësi për integrimin gjinor në 
kontrollin e armëve të vogla dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave në hartimin e politikave për kontrollin 
e AVL-ve:

• Përmirësimi i dokumenteve të politikave dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi Axhendën për 
gratë, paqen dhe sigurinë (GPS)  

 — Objektivi specifik 1.1: Forcimi i perspektivës gjinore në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes 
dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare për zbatimin e 
Rezolutës 1325.

 — Objektivi specifik 1.2: Integrimi i perspektivës gjinore në programet e edukimit për 
zbatimin e Rezolutës 1325.

 — Objektivi specifik 1.3: Rritja e ndërgjegjësimit për Rezolutën 1325 dhe zbatimin e saj.
• Krijimi i një kuadri rregullator dhe kapaciteteve që mundësojnë një mbrojtje dhe rehabilitim 

më të mirë të grave në fushën e paqes dhe sigurisë.
 — Objektivi specifik 3.1: Promovimi i mbrojtjes së grave dhe vajzave viktima të dhunës 

me bazë gjinore lidhur me situatat e konflikteve të armatosura dhe pas konflikteve të 
tilla në vende të tjera. 

• Ky objektiv përfshin gjithashtu aktivitetin specifik në vijim:
 — (3.1.1) Rishikimi i rregullave të brendshme për të përfshirë masa disiplinore për autorët 

e dhunës me bazë gjinore që janë pjesë e personelit paqeruajtës

19]  Përfaqësuesit janë të nivelit “drejtor drejtorie” dhe përfaqësojnë: MB, MM, MD, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e 
Arsimit, MShMS, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Gjithashtu, mund të ketë edhe anëtarë nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, 
AKSHE dhe Drejtoria e Doganave.
20]  PKV 1325 është miratuar me VKM-në nr. 524, datë 11.9.2018
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Për sa i përket pjesëmarrjes dhe konsultimeve në procesin legjislativ, ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin 
dhe konsultimin publik” parashikon se “grupet e interesit”, të tilla si OJQ-të dhe subjektet e tjera të 
prekura ose të interesuara në një fushë specifike, mund të luajnë një rol të përshtatshëm dhe të 
marrin pjesë në proceset e politikëbërjes dhe vendimmarrjes. Kjo mundëson pika hyrëse në mënyrë 
që çështjet që lidhen me barazinë gjinore dhe ndikimin dhe kontrollin e AVL-ve të jenë pjesë e 
konsultimeve legjislative. 



2. 
LIDHJET MIDIS ARMËVE TË 
ZJARRIT DHE DHUNËS NË 
FAMILJE
 

Ky seksion synon të ofrojë një 
analizë të gjerë të përgjigjes 
legjislative ndaj rrezikut që lidhet 
me praninë dhe përdorimin e 
armëve të zjarrit në kontekstin e 
dhunës në familje. Analiza trajton 
mbajtjen dhe aksesin në armët e 
zjarrit nga civilët, si dhe mbajtjen 
e armëve të zjarrit të shërbimit 
në të gjithë sektorin e sigurisë, 
duke përfshirë në kompanitë 
private të sigurisë. Procedurat e 
miratimit, rinovimit dhe revokimit 
të licencës shqyrtohen me qëllim 
parandalimin e keqpërdorimit të 
armëve të zjarrit në kontekstin 
familjar. Procedurat për verifikimin 
e sigurisë janë analizuar në detaje. 

KAPITULLI IV
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2.1.  
RREGULLORE PËR MBAJTJEN E ARMËVE NGA CIVILËT

MIRATIMI I AUTORIZIMIT PËR ARMË ZJARRI

Mbajtja e armëve të zjarrit nga civilët në Shqipëri rregullohet me ligjin nr. 74/2014 “Për armët” (versioni 
i konsoliduar 2020, në vijim referuar si LA). LA rregullon gjithashtu rolin e autoriteteve përkatëse 
përgjegjëse për lëshimin e licencës/autorizimit dhe të procedurës së zbatueshme të miratimit.
LA (neni 4) përcakton dallimin midis “licencave” dhe “autorizimit për blerjen e armës” dhe “autorizimit 
për mbajtjen e armës”.
LA e përkufizon “licencën” si akti administrativ që i lëshohet personit fizik apo juridik nga organi 
kompetent i përcaktuar me këtë ligj, përmes së cilës i njihet e drejta për të ushtruar aktivitete që 
kanë të bëjnë me armë, pjesë të armës dhe me municione, në përputhje me kushtet e përcaktuara 
në të (neni 4).
LA bën dallimin ndërmjet llojeve të licencave në vijim:
 a) licencë për import/eksport, ndërmjetësim, tranzit, prodhim dhe demilitarizim për armët e 
kategorive “A” dhe “B”, pjesëve kryesore dhe municioneve të tyre;
 b) licencë për transportin e armëve, pjesëve kryesore dhe municioneve të tyre;
 c) licencë për poligon civil qitjeje të hapur, të mbyllur, me pjatel;
 ç) licencë për aftësimin teorik dhe praktik të personave për armët;
 d) licencë për çaktivizimin e armëve të zjarrit për përdorim civil;
 dh) licencë për import dhe tregtim të armëve të kategorisë “C” (armët e gjahut) dhe “D” 
(armët sportive), pjesëve kryesore dhe municioneve të tyre.

Në lidhje me autorizimet, LA (neni 24) bën dallimin ndërmjet llojeve të tyre, si në vijim:
 a) autorizim për blerje arme;  
 b) autorizim për mbajtje arme;
 c) autorizim për përdorim skenik të armës;  
 ç) autorizim për rimbushjen e municioneve;  
 d) autorizim për koleksionim armësh.

Autorizimi për mbajtjen e armëve të zjarrit është një akt administrativ që i lëshohet një personi 
fizik ose juridik nga autoriteti kompetent, i cili i jep të drejtën këtij personi që të mbajë një armë zjarri, 
pjesë dhe municione të saj (neni 4)
Autorizimi për blerjen e një armë zjarri është një akt administrativ që i lëshohet një personi fizik 
ose juridik nga autoriteti kompetent, për të blerë një armë zjarri, pjesë dhe municione të saj, sipas 
afateve dhe kushteve të përcaktuara në këtë autorizim.
Autorizimet për mbajtjen e një arme ndahet në: a) autorizim për mbajtjen e armës së zjarrit në 
shërbim dhe në lëvizje; b) autorizim për mbajtjen e armës së zjarrit në vendbanim; c) autorizim për 
mbajtjen e armës së ftohtë në vendbanim; ç) autorizim i posaçëm për mbajtje arme; d) autorizim për 
mbajtje arme gjahu, sportive dhe armë të tjera të këtij lloji.
Dispozitat e LA nuk zbatohen për blerjen dhe mbajtjen e armëve, municioneve dhe pajisjeve për 
ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin 
Informativ të Shtetit ose koleksionistët dhe organet që merren me aspektet kulturore dhe historike të 
armëve. Gjithashtu, ligji për armët, përveçse kur parashikohet ndryshe, nuk zbatohet për armatimet 
dhe pajisjet ushtarake, si dhe për armët dhe municionet e destinuara për nevojat e Ministrisë së 
Mbrojtjes, Ushtrisë së Republikës së Shqipërisë. Për këto kategori, dispozitat përkatëse përcaktohen 
nga legjislacioni i tyre specifik, duke përfshirë aktet përkatëse nënligjore.
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Kriteret e përgjithshme për licencimin, të parashikuara në ligjin për armët (neni 19), janë detajuar 
më tej dhe rregullohen përmes një sërë aktesh nënligjore.21 Kërkesa për lëshimin e autorizimit për 
blerjen dhe mbajtjen e një arme zjarri, e cila bën pjesë në kategoritë “B”, miratohet përmes një akti 
administrativ të organeve përgjegjëse të Policisë së Shtetit (neni 38 i LA). Komisioni qendror dhe 
komisionet e tjera vendore ngrihen nga Policia e Shtetit për dhënien e licencave dhe autorizimeve 
për veprimtaritë e lejuara me armë (neni 12 dhe 36 i LA dhe Urdhri nr. 156, datë 1.4.2015).  
Për dhënien e autorizimit për pjesët e armëve dhe municioneve zbatohen të njëjtat procedura si në 
rastin e armëve të zjarrit. 
Personi fizik që aplikon për licencë dhe autorizime për blerjen/mbajtjen e një arme zjarri duhet të 
paraqesë një kërkesë personale me shkrim pranë autoriteteve vendore të Policisë së Shtetit duke 
deklaruar arsyet për blerjen e një arme zjarri; të përmbushë kriteret e parashikuara në nenin 34 të 
LA; të plotësojë formularin e aplikimit dhe të paraqesë dokumentet e kërkuara (nga gjykata, 
prokuroria, raportin mjekësor). Për më tepër, aplikanti duhet të autorizojë Policinë e Shtetit që të 
hyjë në bazën përkatëse të të dhënave dhe të verifikojë besueshmërinë e aplikantit. Aplikanti është 
gjithashtu i detyruar të kryejë kursin e aftësimit për armët etj. 
Kriteret që duhet të përmbushë aplikanti sipas nenit 34 të LA përfshijnë:  
 a) të jetë shtetas shqiptar;  
 b) të ketë mbushur moshën 25 vjeç por të mos jetë mbi 70 vjeç në kohën e aplikimit;  
 b/1) ndaj tij të mos jetë caktuar masë sigurie22 ose të mos jetë dënuar me vendim 
jopërfundimtar23 për kryerjen e krimeve të ndryshme;  
 c) të mos ketë qenë i dënuar më parë me vendim të formës së prerë për vepra penale të kryera 
me dashje;
 ç) të mos ketë qenë i evidentuar për raste24 të kundërshtimit me dhunë ndaj punonjësve 
të Policisë së Shtetit, nëpunësit publik ose për veprat penale të dhunës në familje, për çështje 
me objekt të hakmarrjes ose gjakmarrjes, si dhe për sjellje që cenojnë rendin dhe sigurinë në 
komunitet;  
 d) të jetë i aftë nga ana fizike e mendore, si dhe të mos jetë përdorues i lëndëve narkotike dhe 
substancave psikotrope, të vërtetuara këto me raportin mjekësor përkatës;  
 dh) të zotërojë dëshminë për kryerjen e kursit të aftësimit teorik dhe praktik për përdorimin 
e armëve;  
 e) të mos jetë debitor në shlyerjen e gjobave për kundërvajtjet administrative të parashikuara 
sipas ligjit për armët; ë) të gëzojë besueshmëri (në kuptim të ligjit për armët);  
 ë) be reliable, (within the meaning prescribed by the LoW); 
 f) të mos i jetë revokuar licenca/autorizimi me një afat prej të paktën 3 vjet.  

Për më tepër, arsyet për blerjen e një arme zjarri duhet të deklarohen në aplikimin për blerjen/
mbajtjen e një arme zjarri. LA25 parashikon arsyet e mëposhtme: 

• Për mbrojtje fizike: personat fizikë që për shkak të aktivitetit shtetëror ose të rrethanave 

21]  VKM nr. 421, datë 13.5.2015, “Për procedurat e shqyrtimit të kërkesave, dokumentacionin, afatet e shqyrtimit dhe kriteret e veçanta të 
licencimit të veprimtarive të lejuara me armët”; Udhëzimi i MB nr. 277, datë 29.5.2015 (i ndryshuar me Udhëzimin nr. 123, datë 23.2.2018) “Për 
procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve juridikë e fizikë, formatin e regjistrit 
për armët, për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit 
të qitjes eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash”; Urdhri i MB nr. 156, datë 1.4.2015 “Për përbërjen, detyrat dhe 
mënyrën e funksionimit të komisionit për pajisjen e subjekteve me licencë/autorizim për veprimtaritë e lejuara me armë”; Urdhri nr. 417, datë 
2.5.2018 i DPPSH “Për formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të besueshmërisë” zbatohet si për civilët ashtu edhe për punonjësit e subjekteve 
juridikë të licencuar (shoqëritë private të sigurisë etj.).
22]  Siç parashikon Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, masat e sigurisë personale klasifikohen në masa shtrënguese dhe 
masa ndaluese të sigurisë personale. Masat shtrënguese janë ato të përmendura në nenin 232 të KPC-së: a) ndalimi i daljes jashtë shtetit; b) 
detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore; c) ndalimi dhe detyrimi për qëndrimin në një vend të caktuar; ç) garancia pasurore; d) arresti 
në shtëpi; dh) arresti në burg; e) shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik. Masat ndaluese (neni 240 i KPC-së) janë si në vijim: a) pezullimi i 
ushtrimit të një detyre a shërbimi publik; b) ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale ose afariste.
23]  Ky term përdoret për herë të parë. Ndoshta ligjvënësi i referohet një vendimi që në aspektin e procedurave penale nuk konsiderohet 
si një vendim i formës së prerë. Ka të bëjë me vendimet e gjykatës së shkallës së parë që mund të apelohen. Megjithatë, ky term mund të 
interpretohet edhe në një mënyrë më të gjerë: mund t’i referohet të gjitha rasteve në të cilat hetimi dhe procedurat gjyqësore janë në proces.
24]  Ligji 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, parashikon këtë përkufizim me interes: “Person që paraqet rrezik” është ai person që 
kryen veprime të dhunshme, duke rrezikuar jetën e personave, shëndetin, pronën, rendin dhe sigurinë publike.
25]  Shihni nenin 8, 8/1 dhe 8/2 të ligjit për armët (të cilët janë nene të reja pas ndryshimeve të vitit 2020), nenin 26 etj.
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personale të veçanta, janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe u njihet e drejta e 
mbrojtjes së veçantë (neni 30 i LA për autorizimin e posaçëm për mbajtje arme).

• Për qëllime gjuetie dhe të shooting sport purposes: for a natural person who can prove 
that the utilization of a firearm is for professional shooting sports (sports shooters) or for 
hunting. 

• Për qëllime gjuetie dhe të sportit të qitjes: për personat fizikë që mund të vërtetojnë 
aftësinë për të ushtruar sportet profesionale të qitjes (qitësit sportivë) ose gjuetinë.

• Për qëllime koleksioni. Përveçse në ligjin për armët,26 autorizimi i posaçëm për blerjen e 
një armë zjarri në lidhje me rastet e “mbrojtjes fizike” trajtohet më tej në: VKM-në nr. 
95, datë 4.2.2015 “Për procedurat për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut për jetën dhe 
pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje arme” (ndryshuar me VKM-në nr. 289, datë 
21.5.2021)27 dhe Urdhrin e DPPSH-së nr. 485, datë 17.6. 2015 “Për procedurën standarde 
për bashkëpunim me komunitetin dhe kushtet, mjetet për të përfituar nga mbrojtja për 
personat që japin informacion dhe jeta e të cilëve është në rrezik”. 

DHUNA NË FAMILJE DHE MIRATIMI I AUTORIZIMIT

Sipas dispozitave të legjislacionit penal në Shqipëri, dhuna në familje konsiderohet si vepër 
penale (neni 130/a i KP)28. Ligji 9669/2006 (i ndryshuar në vitin 2020) “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” (LDhF) e përkufizon dhunën në familje si çdo veprim ose mosveprim i një 
personi ndaj një personi tjetër që sjell si pasojë cenim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, 
social, ekonomik që ndodh brenda familjes ose njësisë shtëpiake, e ushtruar ndërmjet pjesëtarëve 
të familjes. Në mënyrë që dhuna e ushtruar të kategorizohet si dhunë në familje, viktima dhe 
dhunuesi duhet të kenë lidhje familjare (siç përcaktohet rreptësisht në LDhF dhe Kodin Penal) 
pavarësisht nga fakti nëse dhunuesi ndan ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën.
LDhF (neni 3), Kodi Penal (neni 130/a etj.), ligji nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”(neni 
23) japin përkufizimin e dhunës në familje, duke përfshirë format e saj të ndryshme, të tilla si 
fizike, morale, psikologjike, seksuale, ekonomike dhe të integritetit social. Për më tepër, Kodi Penal 
prezantoi vepra të tjera penale si forma të dhunës ndaj grave, të tilla si dhuna seksuale, përndjekja 
(neni 121/a)29, martesa e detyruar dhe ngacmimi seksual etj. Shqipëria ka ratifikuar Konventën e 
Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” 
(Konventa e Stambollit), (ligji nr. 104/2012). 
Në ligjin për armët (neni 34) përcaktohet qartësisht se “dhuna në familje” dhe “sjellja që shkel 
rendin dhe sigurinë në komunitet” konsiderohen si arsye për refuzimin e aplikimit, nëse:
1. Aplikanti është i dënuar ligjërisht për veprën penale të dhunës në familje;
2. Aplikanti është dënuar me një vendim jopërfundimtar për kryerjen e krimeve të shumta, duke 

përfshirë dhunën në familje.  DhF nuk përmendet shprehimisht, por duke qenë se sipas Kodit 
Penal përbën vepër penale, atëherë kjo dispozitë është gjithashtu e zbatueshme. 

3. Janë vendosur masa sigurie ndaj aplikantit; 
4. Sjellja e personit është tregues se armët e zjarrit mund të keqpërdoren në kontekstin e 

shkeljes së rendit dhe sigurisë në komunitet.   
Duke marrë në konsideratë përmbajtjen e nenit 34, germa “ç” të LA (2020),30 është e qartë se në 
një paragraf janë përmendur disa kritere (duke përfshirë DhF), si arsyet më të rëndësishme për 

26]  Neni 8 pika 2/a, neni 26, pika 1/ç, neni 30 i LA.
27]  Dispozitat e VKM-së nr. 95, datë 4.2.2015. (Në shqip) - VKM nr. 95, datë 4.2.2015 “Për procedurat për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut 
për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje arme”.
28]  KP, neni 130/a: Dhuna në familje (shtuar me ligjin nr. 23/2012, i ndryshuar). Ky nen përfshin, rrahjen si dhe çdo vepër tjetër dhune; kanos-
jen serioze për vrasje ose plagosje të rëndë; plagosjen e kryer me dashje, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues 
apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt (paraardhësit, pasardhësit, vëllezërit, motrat, xhaxhallarët/dajat, mbesat, nipërit, fëmijët e vëllezërve dhe 
motrave) ose krushqi e afërt (vjehrri, vjehrra, dhëndri, nusja, kunati, njerku dhe njerka), partner intim i autorit të veprës penale.
29]  Neni 121/a në rastet e përndjekjes, “kur kjo vepër kryhet nga ish-bashkëshorti, ish-bashkëjetuesi apo personi që ka pasur lidhje 
shpirtërore me të dëmtuarin”, parashikon rritjen e dënimit me një të tretat e dënimit të dhënë. Gjithashtu, neni 121/a parashikon se dënimi rritet 
deri në një të dytën e dënimit të dhënë kur kjo vepër kryhet ndaj të miturit, gruas shtatzënë ose një personi të pazotë për t’u mbrojtur etj.
30]  Duke cituar dispozitën e nenit 34 të LA: “ të mos ketë qenë i evidentuar për raste të kundërshtimit me dhunë ndaj punonjësve të policisë, 
nëpunësit publik, për veprat penale të dhunës në familje, për çështje me objekt të hakmarrjes ose gjakmarrjes, si dhe për sjellje që cenon 
rendin dhe sigurinë në komunitet”.
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refuzimin e aplikimit. Megjithatë, duhet të shqyrtohet më tej nëse grupimi i veprave penale të 
dhunës në familje, hakmarrjes ose gjakmarrjes, me qëndrimet e dhunshme dhe sjelljen e 
papërshtatshme ndaj autoriteteve (kundërshtimi me dhunë ndaj punonjësve të Policisë së Shtetit, 
nëpunësit publik) dhe në komunitet (sjellje që cenon rendin dhe sigurinë në komunitet) mund të 
çojnë në zvogëlimin e fokusit të duhur ndaj DhF. Për më tepër, togfjalëshi “të mos ketë qenë i 
evidentuar” (neni 34, germa “ç” i ligjit për armët) mund të ketë kuptim të paqartë pasi nuk është 
e qartë nëse i referohet vetëm personave të dënuar me vendim përfundimtar dhe të formës së 
prerë të gjykatës, apo përfshin edhe raste të tjera.
Duke pasur parasysh dispozitat e përcaktuara në nenin 34 të dispozitave të LA, duket se rastet e 
gjykuara nga gjykatat civile në përputhje me dispozitat e ligjit 9669/2006 (i ndryshuar) “Për masa 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (LDhF) nuk merren parasysh në asnjë prej kritereve të 
renditura. Për rrjedhojë, nuk është e qartë nëse “sjellja që cenon rendin dhe sigurinë në komunitet” i 
referohet gjithashtu rasteve të tilla. 
LDhF parashikon që gjykata civile mund të lëshojë një “urdhër mbrojtjeje” (UM) ose një “urdhër 
të menjëhershëm mbrojtjeje” (UMM). Urdhri i mbrojtjes parashikon masa mbrojtëse për viktimën, 
dhe sipas rastit, masa për rehabilitimin e dhunuesit për një periudhë deri në 12 muaj, por me të 
drejtë shtyrjeje, ndërsa urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes lëshohet brenda 24 orëve në rast se 
viktima është një i mitur dhe brenda 48 orëve në raste të tjera dhe është e vlefshme për 20 ditë. 
Për më tepër, LDhF parashikon gjithashtu që Policia e Shtetit mund të lëshojë një “Urdhër për 
masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme” (UMPMM, neni 13/1 i LDhF). UMPMM parashikon 
masat e menjëhershme që duhet të ndërmerren për të ndalur menjëherë dhunën derisa të jepet 
një vendim gjykate për lëshimin e një UM/UMM.  Siç vihet re, këto vendime gjyqësore nuk përmenden 
në mënyrë të shprehur në LA.

VERIFIKIMI (VETINGU) I SIGURISË

Kërkesat e përcaktuara në nenin 34 të ligjit për armët (versioni i konsoliduar 2020) për pajisjen e 
autorizimin për blerjen e armëve të zjarrit, verifikohen më tej nga Policia e Shtetit. Policia e Shtetit 
mund të mbledhë të dhëna personale nga institucionet dhe subjektet e tjera publike e private, nëse 
administrimi i të dhënave përkatëse është i nevojshëm për qëllimet e lëshimit të licencave dhe 
autorizimeve. Gjatë veprimtarisë së mbledhjes, administrimit dhe përpunimit të të dhënave duhet 
të zbatohen dispozitat në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, siç parashikohet nga ligji për 
armët. 
Një nga elementët kryesorë që merren në konsideratë gjatë procesit të dhënies së autorizimit/
licencës, në përputhje me parashikimet e ligjit për armët, është kriteri i “besueshmërisë” së 
aplikantit. Sipas LA, “besueshmëria” është procesi i verifikimit të të dhënave të vetëdeklaruara të 
aplikantit me ato të regjistrave të Policisë së Shtetit dhe institucioneve të tjera shtetërore (LA, 
neni 3, pika 46). Autoritetet e Policisë së Shtetit lëshojnë një vërtetim besueshmërie në formën e 
një akti administrativ nëse aplikanti plotëson kriteret përkatëse. Përveç LA, VKM nr. 421/2015 
rregullon procedurën e verifikimit të sigurisë për punonjësit e subjekteve juridikë në të njëjtën mënyrë 
si për personat fizikë. 
Urdhri nr. 417, datë 2.5.2018 i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit (DPPSH) “Për formën dhe 
përmbajtjen e vërtetimit të besueshmërisë” përcakton mënyrën e certifikimit të besueshmërisë së 
aplikantëve nga policia e shtetit, në rastet e mëposhtme:

 — Për një person që aplikon për t’u pranuar në polici ose për t’u kthyer në polici;  
 — Për kryerjen e detyrës si drejtues, menaxher teknik ose punonjës shërbimi në 

një shoqëri private të sigurisë fizike; për ushtrimin e veprimtarisë si drejtues dhe 
drejtues teknik i subjektit të licencuar për veprimtaritë e lejuara me armë;  

 — Për dhënien e autorizimit për blerjen/mbajtjen e armëve nga personat fizikë dhe 
juridikë për veprimtaritë e lejuara me armë;  

 — Për aktivitetet e licencuara për prodhimin, importin, eksportin dhe përdorimin e 
lëndëve plasëse; për pajisjen me autorizim për transportin e lëndëve plasëse;  

 — Për rastet e tjera të parashikuara në akte të posaçme normative kur Policisë së 
Shtetit i kërkohet të japë një vërtetim besueshmërie për aplikantin.
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Në të gjitha rastet e përmendura më sipër, procedurat përkatëse tregojnë një shkallë të lartë 
ngjashmërie.
Urdhri nr. 417/2018 i DPPSH përcakton rolin e Specialistit të Krimeve për të përdorur “të gjitha burimet 
e ligjshme të informacionit, dosjet penale, sistemet elektronike të përdorura nga policia, regjistrat 
fizikë dhe elektronikë të institucioneve të tjera”, si dhe rolin e Specialistit të Policimit në Komunitet 
(SPK), të cilët përgatisin një opinion me shkrim lidhur me besueshmërinë e aplikantit.  Gjithashtu, 
përmenden informacionet për marrëdhëniet konfliktuale në familje, shkollë, shoqëri dhe punë.  
Urdhri nr. 417/2018 nuk përmend specifikisht nëse merren parasysh UM, UMM ose UMPMM apo 
nëse mekanizmi i referimit të dhunës në familje (VKM nr. 327, datë 2.6.2021) është pjesë e 
institucioneve apo subjekteve publike dhe private që duhet të japin informacion për procesin e 
verifikimit. Në seksionin për punonjësit e sektorit të sigurisë jepet një analizë gjithëpërfshirëse e 
Urdhrit nr. 417, datë 2.5.2018. 
Për më tepër, LA (neni 34, germa “dh”) parashikon që aplikanti duhet të kryejë kursin e aftësimit teorik 
dhe praktik për armët dhe të marrë dëshminë e nevojshme. 
LA dhe aktet nënligjore përkatëse nuk përmbajnë dispozita të veçanta ku të parashikohet detyrimi 
ligjor për njoftimin e bashkëshortit/bashkëjetuesit ose të një anëtari të ngushtë të familjes, në 
emër të institucionit përgjegjës, gjatë procesit të marrjes së autorizimit/licencës. Në LDhF (neni 3, 
pika 7) si dhe në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë (neni 130/a) jepet një listë e detajuar e 
personave, të cilët konsiderohen si “anëtarë të familjes” dhe që përfitojnë mbrojtje në rast të dhunës 
në familje. Këtu përfshihen bashkëshorti, ish-bashkëshorti, bashkëjetuesi ose ish-bashkëjetuesi, 
gjinia e afërt (paraardhësit, pasardhësit, vëllezërit, motrat, xhaxhai/dajat ose hallat/tezet, mbesat 
dhe nipërit), ose krushqia e afërt (vjehrri, vjehrra, dhëndri, nusja, kunati, kunata, njerka, njerku, 
thjeshtri, thjeshtra), ose personi që është apo ka qenë në një marrëdhënie intime me dhunuesin. 
Edhe pse të gjitha format e dhunës në familje janë të parashikuara dhe të përcaktuara si vepra 
penale, nuk ka asnjë dispozitë të veçantë mbi kuptimin e DhF dhe formave të saj në ligjin për 
armët ose udhëzim të qartë që tregon nëse të gjitha këto forma të DhF (fizike, psikologjike, 
seksuale, ekonomike) kontrollohen në mënyrë specifike. E njëjta gjë vlen edhe për Urdhrin nr. 417, 
datë 2.5.2018.  Gjithashtu, duhet përmendur se legjislacioni shqiptar nuk është harmonizuar dhe 
shtrirë ende plotësisht lidhur me të gjitha format e DhBGj siç parashikohet nga Konventa e 
Stambollit, çka do të thotë se ekziston rreziku që disa prej tyre të mbeten jashtë procesit të 
verifikimit.

VËRTETIMI I AFTËSISË (FIZIKE-MENDORE)  

Çdo aplikant për licencë për blerjen/mbajtjen e një arme vërteton se është i aftë nga ana fizike e 
mendore, dhe se nuk është përdorues i lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope. Këto 
elementë pasqyrohen në raportin mjekësor përkatës të lëshuar nga komisioni mjeko-ligjor; (neni 
34, germa “d” dhe neni 35 i LA). Kjo çështje shtjellohet më tej edhe në akte të tjera nënligjore.31 
Raporti mjekësor është i vlefshëm për një afat 6 mujor nga dita e dhënies dhe paraqitet në organin 
përgjegjës të Policisë së Shtetit, brenda kësaj periudhe, në momentin e kërkesës së lëshimit ose 
të rinovimit të autorizimit për blerje ose mbajtje të armës. 
Llojet e vizitave dhe përmbajtja e raportit mjekësor përcaktohen përmes udhëzimit të përbashkët 
nr. 88/2015 të Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shëndetësisë. Udhëzimi përcakton llojin 
e kontrolleve që duhet të kryhen për ekzaminimin shëndetësor, si p.sh. kontrollet te okulisti, 
otorinolaringologu, neurologu, psikiatri dhe patologu.
Në terma të përgjithshëm, ligji për armët parashikon se çdo strukturë shtetërore që vërteton 
çrregullime të shëndetit mendor te çdo shtetas, i cili raporton ose referon se është mbajtës i 
armës së zjarrit, detyrohet të njoftojë menjëherë organin përgjegjës vendor të Policisë së Shtetit 
(neni 35, pika 3). Gjithashtu, administruesit e poligoneve, të cilët konstatojnë/dyshojnë, në vijim të 
sjelljeve të dyshimta, të hasura te çdo shtetas mbajtës i armës së zjarrit, se personi shfaq anomali 
të funksionimit fiziologjik dhe/ose mendor detyrohet të njoftojë menjëherë organin përgjegjës 
vendor të policisë (neni 35, pika 4 e LA). 
Vlefshmëria e lejes për 5 vjet dhe kohëzgjatja e vlefshmërisë së licencës në lidhje me kushtet 
shëndetësore mund të kërkojë shqyrtim të mëtejshëm.

31]  Shihni udhëzimin nr. 262/2015; dhe udhëzimin nr. 277/2015 (i ndryshuar me udhëzimin nr. 123, datë 23.2.2018) - Aplikantët duhet të 
kontrollohen nga një autoritet mjekësor dhe të dorëzojnë raportin mjekësor përkatës, pavarësisht llojit të autorizimit të kërkuar.
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RINOVIMI I AUTORIZIMIT

LA parashikon mundësinë e rinovimit të autorizimit për blerje ose mbajtje të armës së zjarrit 
dhe rinovimin e licencës. Autorizimet lëshohen për një periudhë pesëvjeçare (përveçse nëse 
specifikohet ndryshe) me të drejtë rinovimi.32 Neni 37, pika 3 parashikon se një shtetas që ka 
mbushur moshën 70 vjeç mund të rinovojë autorizimin çdo tre vjet. LA dhe aktet nënligjore33 nuk 
parashikojnë nëse ka proces verifikimi gjatë rinovimit të autorizimit dhe nuk është e qartë nëse 
procedura e rinovimit rishqyrton edhe kushtet e përmendura në nenin 34 të LA, duke përfshirë 
ato që lidhen me dhunën në familje.

MBAJTJA E ARMËVE TË ZJARRIT

Ligji “Për armët” përdor termin “persona fizikë” për personat fizikë, pra civilët që mbajnë armë zjarri 
dhe për persona fizikët, pra civilët e punësuar për një periudhë të pacaktuar në subjektet juridike 
që kanë akses në armët e zjarrit (shoqëritë private të sigurisë etj.). Të parët kanë licencë për 
zotërimin e armëve dhe nuk mund t’i mbajnë me vete/në lëvizje këto armë, ndërsa të dytët kanë 
licencë për mbajtjen e armëve dhe mund t’i përdorin ato vetëm për qëllime të kryerjes së detyrës 
së tyre. Rregullat për mbajtjen e armëve varen nga lloji i autorizimit, siç parashikohet në LA (nenet 
27, 28, 30, 31, 32). 
LA synon të kufizojë aksesin në armët e zjarrit përmes refuzimit të miratimit në rastet e dhunës në 
familje megjithatë janë identifikuar disa sfida të caktuara:

• Legjislacioni në fuqi nuk jep udhëzime të qarta për mënyrën si mund të kryhet verifikimi 
i sigurisë në lidhje me rrethanat që tregojnë se armët mund të keqpërdoren në 
kontekstin e dhunës në familje.34

• Edhe pse të gjitha format e dhunës në familje janë të parashikuara në LDhF dhe janë të 
përcaktuara si vepra penale në Kodin Penal, nuk ka udhëzim të qartë që të përcaktojë 
nëse të gjitha format e dhunës në familje (fizike, psikologjike, seksuale, ekonomike) 
kontrollohen në mënyrë specifike.  

• Aktualisht, LA dhe aktet nënligjore shoqëruese nuk parashikojnë një detyrim për njoftimin 
e bashkëshortit/bashkëjetuesit aktual dhe të mëparshëm ose të një anëtari tjetër të 
ngushtë të familjes, në emër të institucionit përgjegjës, gjatë procesit të marrjes së 
licencës/autorizimit ose të realizimit të intervistave gjatë kontrolleve të historikut të 
dhunës në familje. Praktika të tilla mund të ofrojnë një vlerësim real për të përcaktuar 
nëse blerja e armëve të zjarrit do të krijonte frikë të arsyeshme te partneri intim ose 
fëmijët e aplikantit, si pasojë e përdorimit të armëve të zjarrit në çfarëdolloj forme të 
dhunës në familje, duke përfshirë dhunë psikologjike dhe kërcënim.

• Kuptimi i “konflikteve familjare”, i përfshirë në urdhrin nr. 417, datë 2.5.2018 të DPPSH në 
kuadër të procesit të verifikimit, nuk është përcaktuar qartë.

• Ligji “Për armët” nuk parashikon në mënyrë të shprehur nëse procedurat e verifikimit të 
sigurisë përfshijnë konsultimin me mekanizmin e referimit të DhF dhe me koordinatorin 
vendor për DhF, apo konsultime me Qendrën e Këshillimit për Gratë dhe Vajzat, e cila ofron 
shërbime nëpërmjet shërbimit të qendrës kombëtare telefonike. 

• Sipas dispozitave ligjore në fuqi, vendimet për urdhrat e mbrojtjes (UM) dhe urdhrat 
e menjëhershëm të mbrojtjes (UMM) të lëshuara nga gjykatat civile, në përputhje me 

32]  Neni 19, pika 2; neni 34, pika 3 dhe neni 35, pika 2 i LA; neni 37, pika 3. Neni 38, pika 5 e LA.
33]  Udhëzimi nr. 277, datë 29.5.2015 (i ndryshuar me udhëzimin nr. 123, datë 23.2.2018) parashikon se dokumentet që duhet të dorëzohen 
në rastet e rinovimit përfshijnë: a) fotografi (4 copë); b) raport nga komisioni mjeko-ligjor për gjendjen shëndetësore, fizike dhe mendore; 
c) mandatpagesën e tarifës; ç) fotokopje të letërnjoftimit të aplikantit. Aplikanti ka të drejtën e apelimit të vendimit që refuzon zgjatjen e 
licencës për armë. Pothuajse në të njëjtën linjë është edhe VKM nr. 421/2015 “Për procedurat e shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit, 
dhe kriteret e veçanta të licencimit”.
34]  Për ta ilustruar, ligji “Për Policinë e Shtetit” parashikon në terma të përgjithshëm rolin e Policisë së Shtetit për të identifikuar, mbrojtur 
dhe referuar për asistencë, pranë autoriteteve përkatëse, viktimat e trafikimit dhe dhunës në familje, veçanërisht të miturit dhe gratë (neni 
17); se “Veprimtaria informative” (neni 6, pika 30) ndihmon policinë që të ndërmarrë veprime apo masa mbrojtëse (neni 122), në kuadër 
të parandalimit të kryerjes së veprave penale apo ruajtjes së rendit e të sigurisë publike; bashkëpunimin me komunitetin (neni 76) dhe 
bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore, institucionet publike dhe private, OJQ-të që operojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut, komunitetet fetare (neni 78, 79, 129); të dhënat e nevojshme për ndalimin e një kërcënimi ndaj rendit dhe sigurisë publike, si dhe për 
parandalimin, zbulimin, ndjekjen dhe hetimin e veprave penale (neni 124).
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LDhF, nuk përcaktohen shprehimisht si pjesë e kushteve për verifikim në ligjin për armët.  
• Dhuna në familje në shumicën e rasteve nuk raportohet. Kjo i jep rëndësi të veçantë 

verifikimeve të përshtatshme të këtyre rreziqeve, si mjete të mundshme efektive për 
të parandaluar keqpërdorimin e armëve të zjarrit në dhunën në familje. Për më tepër, kjo 
ka një rëndësi të veçantë për shkak të mangësive në raportimin dhe dokumentimin e 
rasteve të dhunës në familje në polici.  Siç theksohet në anketën e udhëhequr nga OSBE 
për dhunën ndaj grave, 97% e grave që kishin përjetuar incidente më serioze të dhunës 
fizike dhe/ose seksuale nga partneri i tyre aktual, dhe 84% e tyre që kishin përjetuar 
rastet më serioze të dhunës nga partnerët e mëparshëm, nuk e kishin raportuar incidentin 
në polici. Nga ana tjetër, vetëm 3% e grave që kanë përjetuar dhunë nga partneri i tyre 
aktual kanë raportuar në polici incidentin e konsideruar prej tyre si më të rëndin. Ky fakt 
mund të lidhet me bindjen që kanë 48% e grave se dhuna në familje është “një çështje 
private” që duhet të mbahet brenda familjes. Gratë që pajtohen se dhuna në familje 
është një çështje private kanë më shumë gjasa të tregojnë se kanë përjetuar dhunë të 
shkaktuar nga partneri intim se sa ato që nuk pajtohen me këtë ide (23% kundrejt 16%). 
Të dhënat tregojnë se dhuna në marrëdhënie mund të ndodhë gjatë një periudhe të gjatë 
kohore, çka do të thotë se ndodh shumë herë përpara se të raportohet në polici (anketa 
e udhëhequr nga OSBE, faqja 26). Vetë procesi gjyqësor e vendos barrën e provës mbi 
të mbijetuarat dhe jo te autori. Kjo barrë prove mund të ndihmojë të shpjegojë se pse 
shumica e grave do të diskutonin vetëm incidentet e dhunës me familjen dhe miqtë, në vend 
që të kërkonin mbështetje nga autoritetet e duhura (Anketa e drejtuar nga OSBE, faqja 
65) dhe se sa e rëndësishme është të intervistohen dhe të njoftohen anëtarët e familjes 
gjatë verifikimit të sigurisë.  

• Rastet e dhunës në familje, si një vepër penale, shpeshherë refuzohen për shkak të 
provave të pamjaftueshme dhe për rrjedhojë nuk ngrihen akuza penale ndaj dhunuesit. 
Për më tepër, vazhdon të jetë një fenomen tërheqja e viktimave të DhF nga proceset 
gjyqësore për shkak të presionit, kërcënimeve dhe kanosjes, çka i bëjnë viktimat edhe 
më vulnerabël. Gjatë periudhës janar-gusht 2015 “nga 406 kërkesa të depozituara në 
gjykatat në Tiranë, 251 denoncuese u tërhoqën nga procesi për shkak të presionit nga 
abuzuesit ose anëtarët e familjes”.35 Sipas LDhF, dëshira e viktimës për të hequr dorë nga 
çështja nuk ndërpret vazhdimësinë e procesit gjyqësor të nisur (neni 13, paragrafi 4).  

• Për më tepër, duhet të përcaktohet gjithashtu nëse përgjigjet ligjore ndaj dhunës në 
familje, si p.sh. shtyrja e ndjekjes penale, ndikojnë në aksesin në armët e zjarrit.  

• Gjithashtu, LA nuk rregullon çështjen e kthimit të armës së zjarrit dhe licencës në rast 
se dhuna në familje ishte arsyeja për heqjen e armës dhe as nuk e konsideron si faktor 
rreziku dhunën e përsëritur gjatë shqyrtimit të vendimit për kthimin e armëve të zjarrit/
licencës.

RUAJTJA E ARMËVE TË ZJARRIT 

Ligji “Për armët” dhe aktet e tjera nënligjore36 rregullojnë ruajtjen e armëve të zjarrit dhe municioneve 
nga personat fizikë dhe personat juridikë. 
Personi që zotëron armë zjarri është i detyruar të respektojë rregullat e zbatueshme për sigurinë 
fizike të armës së zjarrit, në të kundërt do të mbajë përgjegjësi (neni 56, pika 2/c e LA).37 Pronari ose 
përdoruesi i armës së zjarrit është i detyruar të mbajë armën e zjarrit në gjendje të mirë, ta përdorë 

35]  Shihni raportin Dhuna ndaj grave dhe vajzave, Amnesty International, 2015-2016: “Policia e shtetit raportoi 1696 raste të dhunës në 
familje në gjashtë muajt e parë të vitit 2016, si pasojë e të cilave u ngritën 993 kërkesa për urdhra të mbrojtjes civile. Nga 406 kërkesa të 
paraqitura në gjykatat e Tiranës gjatë periudhës janar-gusht, vetëm 118 u miratuan, ndërsa 251 denoncuese tërhoqën kërkesën e tyre, ose nuk 
u paraqitën në gjykatë për shkak të presionit nga abuzuesit ose anëtarët e familjes”. Shihni raportin Zbatimi i ligjit “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”. Juristët e Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare kanë ofruar disa herë ndihmë juridike falas për të njëjtin rast të dhunës 
në familje pasi viktima është tërhequr disa herë.
36]  Shihni gjithashtu nenin 15, 16, 17, 28 dhe 41 të ligjit për armët; Kushtet e sigurisë që duhet të plotësojë një subjekt për ushtrimin e 
veprimtarisë të tregtimit të armëve; Kushtet e sigurisë për veprimtarinë e transportit të armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre; Kushtet e 
sigurisë për ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të një poligoni civil qitjeje; Kushtet dhe rregullat e sigurisë për ruajtjen e armës së zjarrit 
në ambientet e vendbanimit përcaktohen në VKM-në nr. 275, datë 1.4.2015 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe rregullat e sigurisë së 
armëve””.

37]  LA parashikon se personat që mbajnë armë në përputhje me këtë ligj, kur veprimet e tyre nuk përbëjnë vepër penale, janë përgjegjës për 
kundërvajtje administrative nëse shkelin rregullat e përcaktuara për ruajtjen fizike të armës në banesë, vendin e punës, gjatë transportit etj. 
(neni 56 i LA).
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me kujdes dhe ta ruajë në një mënyrë të tillë që parandalon aksesin e personave të paautorizuar 
(neni 41 i LA). Rrjedhimisht, kjo do të thotë se armët e zjarrit ruhen në një vend të sigurt dhe në 
mënyrë të sigurt (neni 41, pika 5). 
Ruajtja e armëve të zjarrit varet nga lloji i autorizimit. Autorizimi për mbajtjen e armës së zjarrit në 
vendbanim nënkupton të drejtën e mbajtjes së saj vetëm në banesën e deklaruar si vendbanim, 
me kufizim të plotë për nxjerrjen e armës jashtë saj. Lëshimi i autorizimit për mbajtjen e armës në 
kushtet e vendbanimit do të bëhet pasi të jenë verifikuar rregullat e sigurisë për ruajtjen e armës 
nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit (neni 28 i LA). VKM nr. 275, datë 1.4.2015 “Për miratimin 
e rregullores “Për kushtet dhe rregullat e sigurisë së armëve”38 parashikon rregulla dhe kushte më 
specifike për mbajtjen e një arme zjarri në ambientet e vendbanimit. Standardi dhe kriteret për 
sigurinë e armëve përcaktohen nga numri i armëve në zotërim (neni 6 i VKM-së nr. 275/2015). Në 
rast se zotërohen “një deri në dy armë zjarri”, ato ruhen nga mbajtësi i autorizuar i armës së zjarrit 
në një objekt të mbyllur me kyç. Armët e zjarrit sigurohen me kyç ose përmes një kablloje me çelës 
dhe çelësat mbahen nga personi i autorizuar, i cili duhet të garantojë se nuk janë të aksesueshme 
nga persona të tjerë. Në rast se zotërohen “tre deri në pesë armë zjarri”, “gjashtë deri në 
pesëmbëdhjetë armë zjarri” dhe “mbi pesëmbëdhjetë armë zjarri”, zbatohen rregulla të tjera. 
Sipas ligjit nr. 74/2014 “Për armët” (i ndryshuar në vitin 2020), oficeri i autorizuar i policisë, në rast 
dyshimi, ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë mbajtësit e armëve me licencë ose autorizim, në 
apartament, në vendin e ruajtjes dhe gjatë transportit të armëve të zjarrit dhe municioneve (neni 
23 i ligjit për armët). LA parashikon që armët e zjarrit dhe municionet e tyre duhet të mbahen veçmas.  

PROCEDURAT NË RASTIN E USHTRIMIT TË DHUNËS NË 
FAMILJE, DUKE PËRFSHIRË PEZULLIMIN DHE REVOKIMIN E 
AUTORIZIMIT

Ligji “Për armët” (2020) përcakton rregullat dhe procedurat që do të zbatohen në rast të 
pezullimit dhe revokimit të licencës dhe autorizimit për armë zjarri (shihni kapitullin V të LA, nenet 
49-55). 

PEZULLIMI I AUTORIZIMIT

Autorizimi do të pezullohet nëse rregullat për mbajtjen, sigurimin dhe përdorimin e armëve të 
zjarrit nuk përmbushen siç parashikohet në ligj; arma e zjarrit mund të përdoret si mjet për 
kryerjen e një vepre penale, titullari nuk përmbush më kriteret për pajisjen me autorizim; ekzistojnë 
rrethana të tjera që cenojnë të drejtën e titullarit për ta pasur në vazhdim këtë status; ose kryhen 
veprime verifikuese për mbajtësin dhe armën e tij/saj (neni 52 i LA). 

REVOKIMI I AUTORIZIMIT

Autorizimi për mbajtje arme revokohet në rastet kur nuk zbatohen urdhrat brenda afateve të 
arsyeshme të pezullimit; ndryshojnë kriteret e përgjithshme për pajisjen me autorizim, sipas 
ligjit në fuqi; ekzistojnë rrethana që cenojnë të drejtën e titullarit për ta pasur në vazhdim këtë 
status; arma nxirret nga vendbanimi pa autorizim (neni 53 i LA). Armët e zjarrit mund të 
revokohen edhe pa aplikuar më parë urdhërimet apo pezullimin, kur shkelja është në kushtet e 
flagrancës dhe ka sjellë pasoja të rënda.
Neni 56 i LA parashikon në kundërvajtjet administrative situatat kur policia duhet të konfiskojë 
armët e zjarrit, si në vijim: nëse armët e zjarrit mbahen ose përdoren në kundërshtim me qëllimin e 
caktuar në autorizime; nëse mbajtësi i autorizimit nuk paraqitet personalisht për të bërë njoftimin, 
në rast ndryshimi të vendbanimit, dhe nuk bën dorëzimin e armës së zjarrit në organin vendor të 
Policisë së Shteti; nëse, pas vdekjes së mbajtësit, anëtarët e familjes nuk zbatojnë rregullat për 
disponimet për armët. Asnjë prej këtyre rasteve nuk i referohet shprehimisht DhF dhe në asnjë 
nga nenet e kapitullit V të LA nuk përmendet shprehimisht si arsye për revokimin vendimi i 

38]  VKM nr. 275/2015 zbatohet për veprimtaritë e lejuara me armë nga subjektet juridike dhe fizike në vendbanim, në vendet e ruajtjes së 
armëve dhe në poligonet e qitjes, në mënyrë që të shmanget mundësia e përdorimit të tyre nga persona të paautorizuar.
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gjykatës për të vendosur një UM/UMM në rastet e dhunës në familje. 
Sipas ligjit “Për Policinë e Shtetit” (versioni i konsoliduar 2020), policia mund të konfiskojë armën 
e ligjshme dhe të paligjshme39 dhe të hyjë në shtëpinë e një personi dhe në ambiente të tjera, si 
dhe të kryejë kontroll pa miratimin me shkrim të personit nëse dikush kërkon ndihmë ose nëse 
është e nevojshme të parandalohet një kërcënim serioz ndaj jetës ose shëndetit të njerëzve (neni 
101, 117, 122 i ligjit “Për Policinë e Shtetit”). Policia ka detyrimin e “reagimit të menjëhershëm” që 
është një veprim i ligjshëm i ndërmarrë me iniciativë të punonjësve të policisë sapo kuptojnë 
rrezikun (neni 6, pika 22 e ligjit “Për Policinë e Shtetit”).40 
Autorizimi  do të revokohet përkohësisht deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë nga 
gjykatë, pasi në mënyrë që licenca të revokohet përgjithmonë, duhet të përfundojë me vendim të 
formës së prerë një procedurë penale që lidhet me veprat penale të dhunës në familje. Nëse nuk 
ka bazë ose elementë për ndjekje penale, objekti i konfiskuar përkohësisht i kthehet personit nga i 
cili është konfiskuar (neni 121 i ligji “Për Policinë e Shtetit”).

KUADRI INSTITUCIONAL KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE

Shqipëria ka një kuadër institucional të konsoliduar kundër dhunës në familje, të mbështetur në 
legjislacionin civil dhe atë penal (gjykata, prokuroria, sistemi i vuajtjes së dënimit etj). Mekanizmi 
Kombëtar i Koordinuar i Referimit (MKR) të dhunës në familje në nivel vendor është krijuar si një 
rrjet i organizuar i institucioneve përgjegjëse për parandalimin, mbrojtjen, mbështetjen dhe 
rehabilitimin e viktimave të DhF (VKM nr. 327/2021 dhe LDhF).41 MKR përbëhet nga komiteti 
drejtues, ekipi teknik ndërdisiplinor (policia, OJQ-të, shërbimi i ndihmës juridike, shërbimi social, 
shërbimet shëndetësore, të arsimit, gjykata, prokuroria, shërbimi i përmbarimit dhe i provës) dhe 
koordinatori vendor për dhunën në familje. Policia e Shtetit dhe koordinatori vendor për DhF janë 
aktorët kryesorë të MKR. Koordinatori vendor për referimin dhe menaxhimin e rasteve të DhF 
është një punonjës i njësisë së vetëqeverisjes vendore. Të gjithë aktorët e MKR kanë një rol 
specifik kundër dhunës në familje, në përputhje me parashikimet e LDhF dhe VKM-së nr. 327/2021. 
Pavarësisht anëtarit të Mekanizmit të Referimit që kontaktohet fillimisht nga viktima, ky anëtar do 
të nisë procesin duke e referuar rastin te koordinatori vendor dhe te policia dhe/ose tek anëtarët e 
tjerë të sistemit në varësi të një vlerësimi rast pas rasti dhe urgjencës së rastit (VKM nr. 327, datë 
2.6.2021, pjesa III, pika 2). Si rregull i përgjithshëm, të gjithë aktorët janë të detyruar të raportojnë 
rastin në polici dhe te koordinatori vendor për DhF, si dhe të raportojnë çdo rrezik që lidhet me 
viktimën. Nëse rezultatet e vlerësimit të riskut tregojnë se dhuna e ushtruar paraqet një nivel të 
lartë rreziku për jetën, shëndetin, mirëqenien dhe lirinë e anëtarëve të familjes, atëherë ky 
konsiderohet si një rast urgjent (VKM nr. 327/2021, pjesa III, pika 4 dhe 5). 
LDhF, VKM nr. 327/2021 për MKR; Udhëzimet e Përbashkëta të MB dhe MShMS nr. 912, datë 
27.12.2018 “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për masat paraprake të mbrojtjes së 
menjëhershme (UMPMM)” dhe Udhëzimi nr. 866, datë 20.12.2018 “Për procedurat dhe modelin 
e vlerësimit të riskut për rastet e dhunës në familje”; Urdhri i DPPSH nr. 1118, datë 13.11.2017 “Për 
procedurën standarde për trajtimin e rasteve të dhunës në familje”, paraqesin bazat kryesore 
ligjore, të cilat trajtojnë të gjitha procedurat që lidhen me rastet e shfaqjes së dhunës në familje dhe 
çdo efekt që ka marrja e armëve të zjarrit. 
Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të Dhunës në Familje është një manual i rëndësishëm që 
synon të standardizojë veprimet për t’u kryer nga të gjithë anëtarët e MKR-ve për të siguruar një 
reagim të menjëhershëm, gjithëpërfshirës e me përgjegjshmëri, në përputhje me kompetencat 
dhe detyrat e tyre ligjore, për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe vënien e dhunuesve 
përpara përgjegjësisë. Protokolli përcakton hapat që duhet të ndiqen në menaxhimin e rasteve 
të dhunës në familje, të tilla si: identifikimi dhe/ose raportimi i rastit; vlerësimi i rrezikut dhe 
përgatitja e raportit të vlerësimit të rrezikut; menaxhimi i rrezikut; monitorimi i rastit. Për rastet që 
kërkojnë ndërhyrje emergjente, kur jeta e viktimës është në rrezik të lartë, institucioni në të cilin 
është drejtuar viktima ka detyrimin të njoftojë menjëherë koordinatorin vendor. Megjithatë 
protokolli nuk i referohet në mënyrë specifike armëve.

39]  Neni 116, pika 1/c dhe neni 121 i ligjit “Për Policinë e Shtetit” (versioni i konsoliduar 2020).
40]  Shihni kapitullin XIV të ligjit “Për Policinë e Shtetit” ku parashikohen masat për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.
41]  Gjithashtu, në Shqipëri, ekziston një mekanizëm referimi për mbrojtjen e fëmijëve, siç parashikohet nga ligji 18/2017 “Për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijëve” dhe aktet nënligjore të tij.
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VLERËSIMI I RREZIKUT

LDhF përcakton se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me ministritë 
e tjera të linjës, zhvillojnë procedura, standarde ose protokolle lidhur me vlerësimin e rrezikut dhe 
planet e ndërhyrjes në rastet e dhunës në familje, duke përfshirë monitorimin e zbatimit të tyre 
(neni 6 dhe 7). Kjo shtjellohet më tej nga VKM nr. 327, datë 2.6.2021; Udhëzimi nr. 866, datë 
20.12.2018 “Për procedurat dhe modelin e vlerësimit të riskut për rastet e dhunës në familje” dhe 
Udhëzimi nr. 912, datë 27.12.2018.42 Udhëzimet përcaktojnë rëndësinë e raportit të vlerësimit 
të rrezikut dhe vlefshmërinë e tij brenda 48 orëve. Vlerësimi i rrezikut kryhet me shpejtësi, në 
përgjithësi përmes bashkëpunimit të shpejtë të oficerit të policisë me koordinatorin vendor për 
DhF të mekanizmit të referimit. Sipas VKM-së nr. 327, datë 2.6.2021 dhe Udhëzimit nr. 866/2018 
koordinatori vendor për DhF së bashku me policinë, në raste urgjente gjate analizës paraprake 
të incidentit, kontrollon nëse dhunuesi zotëron një armë zjarri. Për të mbledhur informacionin 
e nevojshëm, ata mund të realizojnë një intervistë ballë për ballë me viktimë, dhunuesin dhe 
anëtarët e tjerë të familjes; të kryejnë një vlerësim të nivelit të dhunës; të plotësojnë formularin 
standard; të shoqërojnë viktimën në institucionet e kujdesit shëndetësor kryesor (nëse është 
e nevojshme); ose t’i mundësojnë viktimës transport në një vend të sigurt. Punonjësi i policisë 
dhe koordinatori udhëzohen të përdorin të gjithë informacionin e mundshëm, duke përfshirë 
informacionin nga institucionet/organizatat ose individët që janë në dijeni të incidentit (pika 12 
e Udhëzimi nr. 866/2018). 
Kapitulli III i Udhëzimit nr. 866/2018 shtjellon vlerësimin e rrezikut në rastin e dhunës në familje. 
Detyra e parë e policisë dhe/ose koordinatorit për DhF është të mbledhë informacion mbi faktin 
nëse dhunuesi zotëron një armë, të ligjshme ose të jashtëligjshme. Udhëzimi konstaton që: 
“mbledhja e informacionit synon të ofrojë të dhëna në lidhje me: disponimin e armëve, jo vetëm 
në rastet kur dyshohet për armëmbajtje pa leje, por edhe në rastet kur një e tillë disponohet me 
leje; rastet e përsëritura të dhunës në familje dhe burimit të saj, nëse ka pasur edhe më parë 
urdhra gjyqësorë të mbrojtjes apo masa të mbrojtjes së menjëhershme; qëndrimin e dhunuesit/es 
ndaj urdhrave të mëparshëm për mbrojtjen nga dhuna në familje; vendimet gjyqësore penale ndaj 
tij/saj; gjendjen psikologjike të dhunuesit/es, nëse është përdorues i lëndëve alkoolike, narkotike 
ose nëse përbën kërcënim për jetën, shëndetin apo lirinë e viktimës, të fëmijëve ose të anëtarëve 
të tjerë të familjes”. Vlerësimi i riskut është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për të përcaktuar 
nëse policia duhet të lëshojë një UMPMM (neni 13/1 i LDhF). Punonjësi i policisë, ose policia dhe 
koordinatori për dhunën në familje duhet të përgatisin një raport të vlerësimit të rrezikut. Udhëzimi 
nr. 866/2018 paraqet një “Model të raportit për vlerësimin e riskut për rastin e dhunës në 
familje”. Seksioni VI i modelit fokusohet në masat mbrojtëse, të cilat duhet të propozohen bazuar në 
vlerësimin e rrezikut. Seksioni IV i modelit trajton faktorët e riskut që lidhen me dhunuesin. Në këtë 
seksion përmenden vetëm armët e mbajtura pa leje. Duke marrë parasysh faktin se faktori i riskut 
është arma në dorën e autorit dhe jo vetëm paligjshmëria e saj, kjo pjesë e modelit duhet të 
rishikohet dhe të harmonizohet me pikën VI. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë dispozitë specifike që 
merr në konsideratë armët e zotëruara nga anëtarët e tjerë të familjes. Sipas pikës VI, germa “e” të 
modelit, punonjësi i policisë, bazuar në vlerësimin e rrezikut, propozon si masë lëshimin e një 
UMPMM, bllokimin e çdo arme me leje që i përket dhunuesit, deri në marrjen e vendimit nga gjykata, 
ose sekuestrimin e çdo arme pa leje që i përket dhunuesit. Neni 278 i Kodit Penal parashikon 
gjithashtu që çdo armë e mbajtur pa leje (nga dhunuesi, viktima ose një anëtar tjetër i familjes) duhet 
të sekuestrohet dhe personi duhet të dënohet. 
Roli i punonjësve të shërbimit shëndetësor shtjellohet më tej në Urdhrin nr.101, datë 
21.2.2020 dhe Urdhrin nr. 102, datë 21.2.202043 të lëshuar nga MShMS.  Nëse viktima i 
drejtohet punonjësve të shërbimit shëndetësor, atëherë këta punonjës, duke qenë pjesë e 
MKR-së, duhet të vlerësojnë rrethanat klinike ose psikologjike dhe sjelljet që mund të tërheqin 
vëmendjen e tyre si: shenja plagësh të shkaktuara nga armë, gërvishtje, kafshime, djegie, 

42]  Udhëzimi i Përbashkët i MB dhe MShMS nr. 912, datë 27.12.2018. “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për masat paraprake të mbrojtjes 
së menjëhershme (UMPMM).
43]  Urdhri nr. 101, datë 21.2.2020 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe 
të dhunës me bazë gjinore nga punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmit 
të Koordinuar të Referimit” dhe Urdhri nr. 102, datë 21.2.2020 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për punonjësit/punonjëset 
e shërbimeve shëndetësore, me qëllim zvogëlimin e rrezikut të përjetimit të dhunës në familje e të dhunës me bazë gjinore në situata të 
emergjencave civile”. 
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veçanërisht në krahë dhe fytyrë; të marrin një përshkrim të hollësishëm të dhunës, formave të 
saj, kohëzgjatjes, nëse janë përdorur armët, si dhe datën dhe kohën e incidentit/eve; të marrin 
një rol aktiv për dokumentimin e rastit dhe të hedhin të dhënat përkatëse në sistemin e të 
dhënave REVALB, nëse janë përdorur armë (si dhe llojin e armëve). Megjithatë, në praktikë, roli i 
sektorit shëndetësor konsiderohet si një pikë e dobët e sistemit. Në vijim të kësaj analize është 
shqyrtuar gjithashtu roli i qendrave të përkujdesjes shoqërore për sa i përket sigurisë (planet e 
sigurisë), rrezikut të përdorimit/keqpërdorimit të armëve dhe vlerësimit të rrezikut, duke 
përfshirë detyrimin e tyre për të raportuar menjëherë në rast se identifikojnë rrezik të përdorimit 
të armëve dhe vërtetojnë aksesin në armë.

MANDATI I POLICISË DHE PROCEDURAT NË RASTET E DHUNËS NË FAMILJE

Mandati i policisë për bllokimin ose sekuestrimin e armës përcaktohet në LA, ligjin “Për Policinë 
e Shtetit”44, LDhF45 dhe Kodin e Procedurës Penale. Mandati i policisë dhe procedurat në rastet 
e dhunës në familje parashikohen kryesisht në LDhF dhe Kodin e Procedurës Penale.
Sipas LDhF, MB duhet të krijojë sektorë të veçantë për parandalimin dhe luftën kundër dhunës 
në familje pranë drejtorive të policisë, të trajnojë punonjësit e policisë që të trajtojnë në mënyrë 
të përshtatshme rastet e DhF, të vlerësojë riskun, të intervistojë viktimat dhe dhunuesit dhe të 
miratojë modelin dhe procedurat për vlerësimin e riskut. Në rastet e dhunës në familje, viktima ose 
çdo person tjetër mund të paraqesë një kërkesë për masat e duhura në komisariatin më të afërt të 
policisë. Nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm se dhunuesi ka kërcënuar ose ka ushtruar dhunë në 
familje apo ka shkelur një urdhër mbrojtjeje, autoritetet policore e verifikojnë dhe dokumentojnë 
menjëherë këtë rast.
LDhF (versioni i konsoliduar 2020) parashikon se mund të vendosen masa mbrojtëse të përkohshme 
për dhunuesin nga gjykata (neni 10) ose nga policia (neni 13/1) dhe rregullon procedurat për lëshimin 
e këtyre masave.  LDhF parashikon shtatëmbëdhjetë masa mbrojtëse të përkohshme që mund të 
lëshohen nga gjykata (nga të cilat, shtatë mund të lëshohen nga policia) dhe një masë trajton në 
mënyrë specifike çështjen e armëve të zjarrit (neni 10, pika 1, germa “g” dhe neni 13/1, pika 2, germa 
“e”).  Policia e Shtetit ka mandatin për të paraqitur një kërkesë në gjykatë për lëshimin e një UM ose 
UMM për viktimat e dhunës në familje, qoftë të rritur apo të mitur, pa miratimin e tyre. Propozimi 
për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes së përkohshme mund të paraqitet pavarësisht nëse janë duke 
nisur procedurat penale. Afati maksimal i urdhrit të mbrojtjes është deri në një vit, por me të drejtë 
shtyrjeje.
Ndryshimet e prezantuara në LDhF në vitin 2018 parashikuan mandatin e Policisë së Shtetit 
për të lëshuar urdhër për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme (UMPMM, neni 13/1 i 
LDhF). UMPMM përmban masa të menjëhershme për të ndaluar dhunën dhe nxirret nga titullari i 
strukturës përgjegjëse të Policisë së Shtetit, në juridiksionin e së cilës është raportuar dhuna 
në familje, deri në marrjen e një vendimi nga gjykata. Kjo çështje shtjellohet më tej në Udhëzimin 
e Përbashkët të MShMS dhe MB nr. 912, datë 27.12.2018 “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për 
masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme”. Një nga masat e ndërmarra nga policia është 
bllokimi i çdo arme me leje që i përket dhunuesit, të gjetur gjatë kontrollit, ose sekuestrimi i 
çdo arme pa leje që i përket dhunuesit deri në marrjen e vendimit të gjykatës. Gjithashtu, 
policia mund të urdhërojë largimin e menjëhershëm të autorit nga banesa, kur viktima dhe dhunuesi 
banojnë në të njëjtën banesë (përveç rastit kur dhunuesi është një i mitur, i moshuar ose person me 
aftësi të kufizuar).    
Nëse gjykata civile vlerëson se kthimi i armës mund të përbëjë një kërcënim ose rrezik, atëherë në 
vendimin për UM/UMM mund të vendosë të mos e kthejë armën, edhe pse nuk ka bazë për ndjekje 
penale. Për këtë qëllim, gjykata urdhëron organet zbatuese të ligjit (policinë) që të sekuestrojnë 
çdo armë që i përket dhunuesit, të gjetur gjatë kontrollit të policisë, ose të urdhërojnë dhunuesin 
të dorëzojë çdo armë që i përket atij/asaj (neni 10, pika 1, germa “g” e LDhF). Në këtë rast, sipas 
dispozitave të LDhF, vendimi i gjykatës parashikon masat e mëposhtme: a) pezullimin e lejes së 
armës së zjarrit deri në plotësimin e afatit të urdhrit të mbrojtjes, si dhe njoftimin e autoritetit 
përkatës administrativ, nëse arma e zjarrit është sekuestruar dhe personi ka një autorizim për 

44]  Neni 121 i ligjit “Për Policinë e Shtetit” (version i konsoliduar 2020) parashikon se punonjësi i policisë mund të bllokojë ose sekuestrojë 
përkohësisht sende vetëm në rastet kur lejohet me ligj dhe në përputhje me procedurat përkatëse ligjore. Me përjashtim të rasteve të 
parashikuara në ligj, sendet mund të sekuestrohen vetëm nëse është krejtësisht i pashmangshëm evitimi i kërcënimit të çastit ndaj rendit dhe 
sigurisë publike.
45]  Shihni ligjin nr. 9669/2006, i ndryshuar (2020), neni 10, pika 1, germa “g”, neni 10, pika 4; neni 13/1, pika 2, germa “e”.
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armëmbajtje me leje; dhe b) kthimin e armës së sekuestruar, nëse personi ka një autorizim 
për armëmbajtje me leje, vetëm pas mbarimit të afatit të përcaktuar në urdhrat e mbrojtjes. 
Afati maksimal i urdhrit të mbrojtjes është deri në një vit, por me të drejtë shtyrjeje të kësaj 
periudhe. LDhF nuk përmend se çfarë ndodh me armën e zjarrit pas përfundimit të urdhrit të 
mbrojtjes. Nuk ka asnjë referencë në LA për rastet e gjykuara nga gjykata civile lidhur me faktin 
nëse autoritetet e policisë realizojnë ndonjë vlerësim për revokimin e autorizimit.  
Urdhri i DPPSH nr. 1118, datë 13.11.2017 “Për procedurën standarde për trajtimin e rasteve të dhunës 
në familje” përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e Policisë së Shtetit në trajtimin e rasteve të 
dhunës në familje. Urdhri përshkruan masat që duhet të ndërmarrin punonjësit e policisë që 
shërbejnë në Sallën e Komandimit, pasuar nga bërja e pyetjeve gjatë bisedës telefonike me 
viktimën ose me persona të tjerë, duke përfshirë pyetjen nëse janë përdorur armë dhe cili është lloji 
i tyre; masat e patrullës së përgjithshme dhe të punonjësit të policisë së zonës në rastet e dhunës 
në familje (kur i afrohen vendbanimit të familjes; në vendin ku ka ndodhur DhF, kur i afrohen 
personave të përfshirë në konflikt, sekuestrimin e të gjitha armëve të gjetura në vendngjarje si 
prova dhe për të mbrojtur persona të tjerë të pranishëm); masat dhe procedurat gjatë hetimit dhe 
intervistimit të viktimës, autorit të dyshuar, dëshmitarëve dhe fëmijës; kompetencën e policisë për 
zbatimin e UM-së dhe UMM-së; dhe të gjitha përgjegjësitë për mbrojtjen e duhur të viktimave.
Nuk ka asnjë dispozitë ligjore të qartë, të përcaktuar nga LDhF (versioni i konsoliduar 2020) që t’i 
referohet dhe rrjedhimisht të marrë në konsideratë armët e zjarrit në pronësi të anëtarëve të tjerë 
të familjes.  

MANDATI I QENDRAVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE DHE PROCEDURAT NË 
RASTET E DHUNËS NË FAMILJE

Autorizimi dhe përgjegjësitë e Qendrave të Përkujdesjes Shoqërore përcaktohen nga ligji nr. 
9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (LDhF, versioni i konsoliduar 2020) 
si dhe nga ligjet dhe aktet e tjera nënligjore. Në kuadër të zbatimit të LDhF, njësitë e qeverisjes 
vendore kanë detyrën e ngritjes së qendrave të përkujdesjes shoqërore për të ofruar shërbim të 
përshtatshëm duke i dhënë përparësi a) qendrave të specializuara për rastet e dhunës në familje; 
(b) qendrave të emergjencës për trajtimin e menjëhershëm të viktimave të DhF-së c) qendrave 
publike për trajtimin, trajnimin dhe rehabilitimin e dhunuesve (neni 7, pika 4 e LDhF)46. Qendrat e 
Përkujdesjes Shoqërore janë pjesë e mekanizmit vendor të referimit të dhunës në familje (VKM nr. 
327, datë 2.6.2021). Shërbimet e kujdesit organizohen në: a) Shërbime parashoqërore: informimi 
dhe këshillimi, ndërhyrja e hershme, këshillimi online; b) Shërbime komunitare të tilla si shërbimi 
në familje, alternativ, shumëfunksional, ditor dhe gjysmëditor, shërbimi i emergjencës prej 72 
orë (që i ofrohet viktimave të dhunës në familje), i strehimit/akomodimit të mbrojtur; c) Shërbime 
rezidenciale afatgjata dhe shërbime të specializuara.47 Shërbimet e kujdesit për viktimat e DhF-së 
shtjellohen më tej në VKM-në nr. 518, datë 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar 
e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime 
personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”. Strehimi për mbrojtjen dhe rehabilitimin e 
viktimave të dhunës në familje përfshihet në shërbimet e specializuara që ofrojnë akomodim; 
siguri fizike; ushqim; kujdes shëndetësor; asistencë juridike; rehabilitim psikosocial; shërbimet e 
fuqizimit për punësim dhe riintegrim. 
Shërbimet shoqërore në qeverisjen vendore dhe/ose organizatat që ofrojnë shërbime të kujdesit 
shoqëror duhet të vlerësojnë nevojat specifike të viktimës, të kryejnë një vlerësim dinamik të 
rrezikut, të bashkëpunojnë me aktorët dhe shërbimet e tjera dhe të ofrojnë informacion dhe mbrojtje 
të përshtatshme. Për të përmbushur detyrat e tyre, Qendrat e Përkujdesit Shoqëror ofrojnë ndihmë 
psikosociale, mjekësore e psikologjike për viktimat e dhunës në familje; monitorojnë dhe respektojnë 
zbatimin e urdhrave të mbrojtjes dhe dorëzojnë raportet përkatëse (çdo 60 ditë) te Policia e Shtetit 
dhe koordinatori vendor për referimin e rasteve të dhunës në familje; hartojnë një plan individual 
të ndërhyrjes/mbrojtjes që përmban masat dhe shërbimet e nevojshme që duhen marrë për të 
mbrojtur viktimën e DhF-së nga dhuna e vazhdueshme, duke specifikuar shërbimet e nevojshme 
të menjëhershme/urgjente dhe minimizimin e pasojave të dhunës dhe përgatisin një raport për 

46]  Ligji nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat”, krijon mundësi të reja për delegimin e shërbimeve shoqërore dhe 
financimin e tyre në terma afatgjatë.
47]  Ligji nr. 121, datë 21.11.2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” (neni 8, 15 dhe 23); VKM nr. 518, datë 4.9.2018.
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shëndetin mendor e gjendjen psikosociale të viktimës; kryejnë vizitat në banesë nëse viktima 
qëndron në banesë; dhe ofrojnë strehim (neni 8, 10, 23 i  LDhF). Qendra e Përkujdesit Shoqëror 
mund të nisë një proces gjyqësor për lëshimin e UMM-je, në rastet kur viktima është i rritur si dhe 
të një UM-je dhe UMM-je nëse viktima e dhunës në familje është një i mitur (neni 13 i LDhF). 
Procedura mund të nisë “ex officio” ose me kërkesë të viktimës apo të çdo personi tjetër (neni 9, 
pika 2 i LDhF). Urdhri nr. 100, datë 21.2.2020 i MShMS “Për miratimin e procedurave standarde 
të veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore nga 
punonjëset/punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror, në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë 
të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR)”, lidh dhunën në familje me rrezikun e 
keqpërdorimit të armëve të zjarrit dhe përcakton detyrimet që kanë shërbimet e kujdesit shoqëror 
për dokumentimin e DhF/DhBGj, duke përfshirë informacionin që mund të japin viktimat mbi 
faktin nëse janë përdorur armë zjarri (dhe të çfarë lloji), dhe përcakton faktorët e rrezikut që 
mund të identifikohen, duke përfshirë historikun e incidenteve të mëparshme të DhF/DhBGj të 
viktimës, fëmijëve ose të një anëtari tjetër të familjes. Historiku i abuzimit, format dhe llojet e dhunës 
së përdorur, dënimet e mëparshme ose raportimi në polici, si dhe armët e përdorura, mbajtja me 
leje ose pa leje e armëve të zjarrit, përdorimi i armëve nga autorët ose çdo kërcënim për përdorimin 
e tyre, janë tregues që duhen marrë në konsideratë gjatë vlerësimit të rreziqeve.
Aksesi i viktimave të dhunës në familje në institucionet publike dhe jopublike të kujdesit shoqëror 
rezidencial (strehimi) varet nga plotësimi i kritereve të kualifikimit. Strehimi i viktimës të dhunës 
në familje në një qendër të kujdesit shoqëror dhe standardet e tyre të sigurisë janë përcaktuar 
në një sërë bazash ligjore, si në vijim: LDhF; ligji nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror 
në Republikës e Shqipërisë”, përkatësisht neni 17 në lidhje me “Strehëzat”; VKM nr. 505, datë 
13.7.2011, “Për standardet e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore për viktimat e dhunës në 
familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike”; Udhëzimi nr. 13, datë 17.12.2012, “Për 
zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore për viktimat e dhunës në 
familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike”. Udhëzimi i MShMS nr. 744, datë 15.11.201948 
parashikon standardet minimale (shtatë standardet kryesore) të shërbimeve të kujdesit shoqëror 
në qendrat rezidenciale emergjente (afatshkurtra) publike dhe jopublike (strehëzat emergjente) 
për viktimat e DhF dhe DhBGj. Për të garantuar dhe siguruar mbrojtje të menjëhershme në 
rastet kur siguria e viktimës është në rrezik, udhëzimi parashikon: vlerësimin e nivelit të 
rrezikut të autorit, mbikëqyrjen e ambientit me kamera, sigurinë dhe monitorimin e pamjeve, 
instalimin e një sistemi alarmi etj. Gjithashtu, një sërë shërbimesh të tjera ofrohen nga Qendra e 
Përkujdesjes Shoqërore për viktimat e DhF, si ndihma juridike dhe përfaqësimi ligjor; asistencë 
për familjen për edukimin e rregullt të një fëmije; fuqizimi ekonomik i viktimës përmes përfshirjes 
aktive në tregun e punës etj. Qendra vlerëson nevojën për mbrojtjen e viktimës, sipas llojit, 
intensitetit, kontekstit të dhunës, shëndetit dhe gjendjes familjare të viktimës, moshës dhe 
rrethana të tjera, dhe bazuar në këtë vlerësim Qendra përgatit një plan individual pune me 
përdoruesin, si dhe merr mendimin e një ekipi ekspertësh.
LILIUM, është qendra e parë e menaxhimit të krizave në administrim shtetëror për rastet e dhunës 
seksuale në Shqipëri që ofron shërbime të integruara ndërsektoriale për rastet emergjente 
të viktimave të dhunës seksuale. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi 
mjeko-ligjor, mbledhja e provave përmes drejtësisë penale dhe shërbimet psikosociale ofrohen në 
të njëjtin vend, nga profesionistë që merren me raste të dhunës seksuale (neni 7 dhe 23 i LDhF).49 
Ekziston një linjë telefonike kombëtare (116 117), me mbulim në të gjithë territorin e Shqipërisë, e 
cila merret posaçërisht me rastet e dhunës ndaj grave dhe e cila funksionon pa pagesë 24/7. VKM 
nr. 430, datë 8.6.2016 përcakton një grup prej tetë standardesh për shërbimet e ofruara nga linja 
telefonike kombëtare për viktimat e dhunës në familje.50Vlerësimi paraprak i nivelit të rrezikut 
i kushton vëmendje të veçantë rreziqeve që lidhen me armët e zjarrit.  Për të realizuar vlerësimin 
paraprak të rrezikut, punonjësi i linjës së këshillimit bën pyetje të tilla si: “A ka armë dhunuesi?” 

48]  “Për miratimin e standardeve minimale të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe 
të dhunës në familje, në qendrat rezidenciale emergjente (afatshkurtra) publike dhe jopublike (strehëzat emergjente)”.

49]  Udhëzimi i MShMS nr. 816, datë 27.11.2018 “Për miratimin e standardeve të ofrimit të shërbimeve dhe të funksionimit të qendrave të 
menaxhimit të krizës, për rastet e dhunës seksuale”.
50]  Standardi 1: Sigurimi i shërbimit të Linjës Telefonike Kombëtare falas për mbështetjen, këshillimin në krizë dhe referimin e rasteve 
të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore; Standardi 2: Mbrojtja, siguria, e drejta për të vetëvendosur dhe fuqizimi i përfituesve; 
Standardi 3: Procedurat dhe mekanizmat e duhura formale për administrimin e brendshëm dhe ofrimin e shërbimit; Standardi 4: Politikat dhe 
procedurat për thirrjet dhe Menaxhimi i Telefonatave; Standardi 5: Shërbim profesional, respekt për dinjitetin dhe të drejtat e përfituesve; 
Standardi 6: Referimi i rasteve të DhBGj dhe DhF në shërbime të tjera mbështetëse gjithëpërfshirëse; Standardi 7: Ruajtja e të dhënave 
personale të përfituesve dhe administrimi i tyre; Standardi 8: Monitorimi dhe vlerësimi.
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- armë zjarri? Armë të ftohta? Mjete të forta, çekiç, sëpatë? Armë të tjera? “A është i dehur 
dhunuesi?” “A ka marrë ndonjë lloj droge?” dhe plotëson një listë kontrolli, me fokus në dy pyetje 
kryesore: A ju ka kërcënuar ndonjëherë partneri apo ka përdorur armë kundër jush? A ka armë 
zjarri të aksesueshme nga partneri juaj në shtëpi?

PROGRAMI I MBËSHTETJES SË VIKTIMAVE DHE PROGRAMI I DHUNUESVE 

Masat mbrojtëse në rastet e DhF të lëshuara nga gjykata përcaktohen kryesisht në nenin 10 dhe 
10/1 të LDhF (versioni i konsoliduar 2020). Në vendimin për UM ose UMM, gjykata civile vlerëson 
nëse viktima duhet të përfshihet në programet e rehabilitimit. Programet e rehabilitimit 
për viktimat e dhunës në familje zbatohen nga qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe 
rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje të licencuara nga MShMS. Viktimat e DhF gëzojnë 
të drejtën të përfitojnë ndihmë juridike falas  (Ligji 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga 
shteti”), si dhe mbështetje ekonomike dhe shërbime të tjera shoqërore.51 Shërbimet e ofruara 
përfshijnë zgjidhje afatshkurtra dhe afatgjata, të tilla si mbështetje shëndetësore, strehim, 
mbrojtje dhe shërbime të tjera të ngjashme. Përmes UM/UMM, gjykata mund të urdhërojë 
autoritetet kompetente që të mbështesin, sipas rastit, viktimat e dhunës në familje përmes 
ndihmës psikosociale, shëndetësore dhe financiare.
Ndryshimet e bëra në vitin 2020 në LDhF parashikojnë një sërë rregullash specifike për 
rehabilitimin e dhunuesve (neni 10/1, ligji nr. 125/2020, datë 15.10.2020). Gjykata mund të 
urdhërojë dhunuesin të marrë pjesë në programe rehabilitimi psikosociale dhe/ose në programe 
të aftësimit prindëror. Këto programe organizohen nga subjektet publike ose private. Gjykata 
urdhëron dhunuesin të marrë pjesë në programe rehabilitimi pranë qendrave spitalore, qendrave 
ambulatore ose qendrave komunitare që japin shërbime të shëndetit mendor, përfshirë shërbime 
të alkoologjisë. Nëse dhunuesi nuk merr pjesë në program, përveç rasteve kur ka arsye objektive 
dhe shkaqe të përligjura për mospjesëmarrjen, zbatohen dispozitat e Kodit Penal për veprime 
të kryera në kundërshtim me vendimin e gjykatës për urdhrat e mbrojtjes.  Nëse dhunuesi është 
dënuar me vendim gjykate për të kryer dënimin në institucionet e ekzekutimit të vendimeve 
penale, ai mund të marrë pjesë gjithashtu në programe rehabilitimi psikosociale. 
Për sa i përket kompensimit të viktimës vlen të përmendet se vendi nuk ka formuluar asnjë 
rezervë lidhur me nenin 30 të Konventës së Stambollit.52 Shqipëria ka ratifikuar Konventën e 
Këshillit të Evropës “Për kompensimin e viktimave të krimeve” (Ligji nr. 9265, datë 29.7.2004).

PLANET INDIVIDUALE TË NDËRHYRJES

Vlerësimi i riskut dhe planet individuale të ndërhyrjes përmenden si elementë të rëndësishëm për 
një strategji të përshtatshme për mbrojtjen e viktimave (Neni 8 i LDhF). Një punonjës social 
përgjegjës për çështjet e dhunës në familje pranë njësisë së qeverisjes vendore përgatit planet 
individuale të ndërhyrjes në bashkëpunim me ekipin teknik ndërdisiplinor, si pjesë e MKR-së 
(Mekanizmi i Koordinuar i Referimit).  
Gjithashtu, Urdhri nr. 100, datë 21.2.2020 i MShMS “Për miratimin e procedurave standarde të 
veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore nga 
punonjëset/punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë 
të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR)” përcakton detyrat e shërbimeve të kujdesit 
shoqëror për të realizuar analizën e të gjithë faktorëve të rrezikut dhe formulimin e planit të 
sigurisë për të parandaluar incidentet e ardhshme të dhunës, për të shmangur përshkallëzimin 
e situatës dhe për të propozuar masa që duhen marrë parasysh (Seksioni XII i Urdhrit). Plani i 

51]  Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, i cili i jep përparësi strehimit të viktimave të DhF dhe DhBGj. Neni 
60 Banesat e specializuara për viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje, i cili parashikon që: 
Banesat e specializuara për viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje pajisen me shërbimin 
e punonjësve të specializuar socialë dhe u garantohet mbrojtje nga punonjësit e Policisë së Shtetit në rastet e rrezikut për jetën dhe 
shëndetin; duhet të pajisen me infrastrukturën e nevojshme për njoftimin e policisë, në raste rreziqesh ose emergjencash; jepen me qira, 
duke iu nënshtruar respektimit të kushteve, të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga programi i banesave sociale me qira; Ligji nr. 7703, 
datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”; si dhe ligje dhe akte të tjera nënligjore që ofrojnë 
mbështetje ekonomike për viktimën.
52]  Neni 30 – Kompensimi: 1 Palët marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të garantuar që viktimat të kenë të drejtë për 
të kërkuar kompensim nga autorët për çdo shkelje të përcaktuar në pajtim me këtë Konventë. 2. Kompensimi i mjaftueshëm nga Shteti i jepet 
atyre që kanë pësuar dëme të rënda trupore ose dëme ndaj shëndetit, në shkallën që dëmi nuk mbulohet nga burime të tjera, si për shembull 
masa për autorët e veprave penale, sigurimin ose masa sociale ose shëndetësore të financuara nga shteti.  Kjo nuk pengon Palët që të 
kërkojnë kthim për kompensimin e dhënë nga autori i veprës penale, për sa kohë që i kushtohet rëndësia e duhur sigurisë së viktimës. 3. Masat 
e marra sipas paragrafit 2 garantojnë dhënien e kompensimit brenda një afati kohor të arsyeshëm.
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sigurisë duhet të përgatitet duke marrë në konsideratë faktorët e rrezikut dhe vlerësimin e rrezikut 
dhe çdo zhvillim të ri që ndodh pas vlerësimit të rrezikut. Për të përgatitur një plan efektiv sigurie 
është e nevojshme të identifikohen faktorët që mund të çojnë në përsëritje dhe përshkallëzim të 
dhunës. Për të lehtësuar vlerësimin e rrezikut si një hap paraprak për zhvillimin e planit individual 
të sigurisë, Urdhri nr. 100, datë 21.2.2020 ofron një listë të faktorëve të mundshëm të rrezikut që 
duhen marrë në konsideratë dhe identifikuar nga punonjësit përgjegjës për shërbimet e kujdesit 
shoqëror dhe që pasqyrojnë vlerësimin e riskut të realizuar nga aktorë të tjerë të mekanizmit 
të referimit. Lista merr gjithashtu në konsideratë mbajtjen me leje ose pa leje të armëve 
dhe/ose përdorimin e armëve, ose çdo kërcënim për përdorimin e tyre. Urdhri i detyron 
autoritetet të pyesin nëse janë përdorur armë (si p.sh. armë zjarri, thika ose objekte të tjera) për 
të fituar dhe mbajtur kontrollin mbi viktimën.53 Punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror pritet 
të mbledhin dhe regjistrojnë informacion në lidhje me rastet e dhunës në familje, duke përfshirë, 
ndër të tjera, informacion mbi faktin nëse janë përdorur armë (si dhe lloji i tyre).  Ky Urdhër është i 
detajuar për sa i përket identifikimit të faktorëve të rrezikut dhe administrimit të çdo prove për të 
garantuar mbrojtje efektive dhe një plan të përshtatshëm sigurie.
Modeli i planit individual të ndihmës/sigurisë për rastet e menaxhuara nga MKR është përfshirë 
në Protokollin e Menaxhimit të Rasteve të Dhunës në Familje, i miratuar nga MShMS dhe i 
përshtatur nga njësitë e qeverisjes vendore. 
Plani i sigurisë duhet të përgatitet në bashkëpunim me viktimën. Kështu në këtë kontekst, viktima 
duhet të listojë personat (miqtë, kolegët, fqinjët, të afërmit, anëtarët e familjes) të cilët mund të 
thirren në një rast emergjence ose të cilët mund të ofrojnë strehim për disa ditë; të identifikojë 
një ose më shumë fqinjë të cilëve mund t’u tregojë për dhunën dhe të cilët mund të kërkojnë 
ndihmë nëse dëgjojnë zhurmë në shtëpinë e viktimës/të mbijetuarve; të praktikojë se si mund të 
dalë nga shtëpia në mënyrë të sigurt; dhe të paketojë një çantë me sendet e nevojshme dhe ta 
vendosë në një vend ku mund të merret lehtësisht në një situatë emergjente  

MBAJTËSIT E ARMËVE TË GJAHUT DHE ARMËVE SPORTIVE

LA rregullon pajisjen e personave fizikë me autorizimin për qëllime gjuetie dhe sportet e qitjes, 
ushtrimi i të cilëve vërtetohet përmes certifikatës/lejes përkatëse për sporte profesionale të 
qitjes (qitësit sportivë) ose për gjueti (neni 8, pika 2/c dhe 3; neni 18/2; neni 19/1; neni 19/2; 
neni 19/3 i LA). Policia e Shtetit lëshon autorizimin për armë ndërsa Ministria përgjegjëse për 
sportet ose mjedisin lëshon certifikatën/lejen për ushtrimin e gjuetisë ose të sportit të qitjes. 
Siç parashikohet në LA, aplikanti duhet të plotësojë kriteret e nenit 34. Ligji “Për gjuetinë” (nr. 
10253, datë 11.3.2010, i ndryshuar me ligjin nr. 43, datë 14.2.2013). Kriteret përkatëse përfshijnë: ka 
mbushur moshën 22 vjeç (vini re ndryshimin e moshës në krahasim me nenin 34 të LA); ka leje të 
mbajë armë; ka fituar testin për çështjet teorike dhe praktike që lidhen me veprimtarinë e gjuetisë; 
është pajisur me leje gjuetie (Drejtoria e Shërbimit Pyjor mund të lëshojë leje gjuetie); njeh dhe 
respekton manualin e gjuetarit; merr pjesë në monitorimin dhe inventarizimin e faunës së egër 
të zonës së tij. Drejtoria e Shërbimit Pyjor mund të lëshojë leje gjuetie vetëm për personat që 
përmbushin kërkesat e nenit 35 dhe 37 të ligjit për gjuetinë.  Kërkesa për leje gjuetie bëhet me 
shkrim dhe përfshin gjeneralitetet e aplikantit, zonën ku do të ushtrojë gjuetinë dhe kohëzgjatjen 
e ushtrimit të saj (afat 5-vjeçar ose për një sezon gjuetie). 
Verifikimi për aplikantin që merr lejen për të mbajtur armë dhe municion për qëllime gjuetie 
dhe sportive bëhet në përputhje me LA. Në ligjin për gjuetinë nuk parashikohet asgjë në lidhje 
me verifikimin e sigurisë ose me ndonjë procedurë të kontrollit të besueshmërisë. Ligji për 
gjuetinë parashikon se kërkesa për të marrë një leje gjuetie mund të refuzohet (neni 37, pika 
4) pa specifikuar arsyet. Leja e gjuetisë mund të hiqet (neni 41) dhe në arsyet për heqjen e saj 
përfshihen: paaftësia shëndetësore; të dhënat e rreme në dokumentacion; ndëshkimet me 
masë administrative më shumë se dy herë; mbajtësi është dënuar penalisht nga gjykata për 

53]  Shkurtimisht, faktorët e rrezikut që parashikon Urdhri janë: incidentet e mëparshme të DhF/DhBGj ndaj viktimës, fëmijëve apo ndonjë 
pjesëtari tjetër të familjes; historikun e abuzimit (format dhe llojet e dhunës së përdorur); dënimet apo raportimet e mëparshme në polici; 
armët e përdorura); sjelljen e dhunshme të dhunuesit jashtë familjes; nëse episodi i DhF-së përkon me zgjidhjen e martesës; bashkëpunimin 
e pjesëtarëve të familjes me dhunuesin; faktin nëse ka mbajtje me leje apo pa leje dhe/ose përdorim të armëve, ose kërcënimin për përdorimin 
e tyre; konsumi i alkoolit apo drogave mund të pengojë mbajtjen nën kontroll të sjelljeve dhe mund të çojë në përshkallëzim të dhunës; 
kërcënimet, në veçanti, kërcënimet me vdekje duhet të merren seriozisht; xhelozia dhe posesiviteti ekstrem; konceptet dhe qëndrimet 
tërësisht patriarkale; persekutimi dhe terrori psikologjik (përndjekja); mosrespektimi i UM/UMM të lëshuar nga gjykata apo UMPMM të lëshuar 
nga policia; faktorët e tjerë nxitës që mund të çojnë në përshkallëzim të dhunës (ndryshimi në sjellje në marrëdhënie).
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krime të rënda54 ; ose mbajtësi ia jep lejen një personi tjetër për ta përdorur. Ligji për gjuetinë 
nuk përmend nëse autoritetet që japin lejen e gjuetisë realizojnë vlerësim të rrezikut në lidhje 
me dhunën në familje (neni 37, pika 4 i ligjit për gjuetinë). 

2.2. 
PUNONJËSIT E SEKTORIT TË SIGURISË

Një grup i madh i punonjësve të sektorit të sigurisë janë të autorizuar të mbajnë dhe përdorin 
armë zjarri në përputhje me autorizimin e tyre të posaçëm zyrtar. Ligji nr. 72/2014 “Për 
përdorimin e armëve të zjarrit” dhe Rregullorja e miratuar nga VKM nr. 839, datë 14.10.2015 “Për 
përdorimin e armëve të zjarrit”55 përcakton si të tillë:

• Punonjësit e policisë (personat e emëruar në strukturat e policisë që mbajnë gradë 
policore sipas ligjit “Për Policinë e Shtetit” (neni 2 dhe 3/a i ligjit 72/2014);  

• Punonjësit e tjerë të sektorit të sigurisë të tillë si: punonjësit e Policisë së Burgjeve, 
Shërbimit Informativ të Shtetit,56 punonjësit e Gardës së Republikës së Shqipërisë, Forcave 
të Armatosura dhe të shërbimit privat të sigurisë fizike (zbatohet gjithashtu edhe ligji 
për armët).57  

• Personat e tjerë që mbajnë armë zjarri për shkak të detyrës së tyre bazuar në një ligj 
specifik (neni 2 dhe neni 3/b i ligjit 72/2014).  

Në këtë seksion, analiza fokusohet në 1) verifikimin e sigurisë në lidhje me dhunën në familje 
gjatë rekrutimit të punonjësve; 2) procedurat kur një anëtar i sektorit të sigurisë ushtron dhunë 
në familje; 3) procedurat për mbajtjen e armëve të zjarrit jashtë orarit të punës dhe shërbimi i 
tyre profesional.

(1) 
VERIFIKIMI I SIGURISË NË LIDHJE ME DHUNËN NË FAMILJE GJATË PUNËSIMIT 
TË PUNONJËSVE NË SEKTORIN E SIGURISË

Në kuadrin ligjor përkatës për sektorin e sigurisë nuk përmendet shprehimisht dhuna në familje si 
pjesë e procedurës së verifikimit. Dhuna në familje nuk parashikohet shprehimisht në asnjë rast si 
kusht për verifikimin e sigurisë, megjithatë marrëdhëniet konfliktuale në familje kontrollohen gjatë 
verifikimit.  
Procedurat për verifikimin e sigurisë për punësimin në Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës 
janë të njëjta, ndërsa edhe në rastin e Policisë Gjyqësore procedurat e zbatueshme janë të 
ngjashme (neni 18 i ligjit “Për Policinë e Shtetit”).58 Rregullat për procesin e verifikimit përcaktohen 
përmes ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” (ndryshuar me ligjin 80/2020); Vendimi i Këshillit 
të Ministrave nr. 750, datë 16.9.2015 “Për rregulloren e Policisë së Shtetit” (ndryshuar me VKM nr. 
1143/2020) dhe Urdhri nr. 417, datë 2.5.2018 i DPPSH “Për formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të 
besueshmërisë”59 (zbatohen pa dallim specifik midis personave fizikë dhe punonjësve të sektorit 

54]  Duke pasur parasysh mënyrën e formulimit, duket se kuadri ligjor ka nevojë për disa ndërhyrje përmirësuese pasi gjykata për krime 
të rënda nuk është më pjesë e organizimit/pushtetit gjyqësor. Do të ishte shumë më e përshtatshme të përmenden veprat penale ose 
kundërvajtjet që mund të çojnë në heqjen e licencës/autorizimeve sesa gjykata specifike që bën heqjen/revokimin.
55]  Kjo rregullore është e detyrueshme për punonjësit e Policisë së Shtetit, për Forcat e Armatosura kur përdoren për vendosjen e rendit, si 
dhe për persona të tjerë të pajisur me armë zjarri, sipas ligjit në fuqi “Për armët”.
56]  Neni 16 i ligjit nr. 8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ Kombëtar” (ndryshuar me ligjin nr. 84479, datë 29.4.1999 dhe ligjin 
nr. 9400, datë 12.5.2005) parashikon që: “Drejtori i Shërbimit Informativ Kombëtar autorizon njësitë e posaçme për të mbajtur armë gjatë 
ushtrimit të detyrës në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi”; neni 31 “Për armatimin” i ligjit nr. 9357, datë 17.3.2005 “Për statusin e punonjësit 
të Shërbimit Informativ të Shtetit” (ndryshuar me ligjin nr. 97, datë 23.7.2020), parashikon që: “1. Punonjësi në detyrë në njësi të veçanta të 
Shërbimit Informativ të Shtetit, të përcaktuara nga drejtori i këtij shërbimi, është i pajisur me armatim për kryerjen e detyrave, por këtë armatim 
duhet ta përdorë në përputhje me legjislacionin në fuqi. 2. Kur punonjësi në detyrë, për shkaqe të ndryshme, ndërpret marrëdhëniet e punës, 
dorëzon armatimin vetjak. 3. Kur punonjësi në detyrë vdes, familjarët dorëzojnë dokumentin e identifikimit të tij në qendrën e punës brenda 30 
ditëve.
57]  Në Shqipëri, nuk ka një ligj specifik për aktivitetin e detektivit. Aktualisht, detektivi privat konsiderohet një profesion i lire, i cili 
praktikohet pas licencimit (shihni ligjin nr. 1081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”). Vendimi i 
Këshillit të Ministrave nr. 538/2009 përmban listën kombëtare të profesioneve të lira në Republikën e Shqipërisë ku përmendet detektivi privat. 
Gjithashtu, nuk ka një polici financiare duke qenë se ligji nr. 8720, datë 26.12.2000 “Për krijimin e policisë financiare” është shfuqizuar me ligjin 
nr. 9079, datë 9.6.2003.
58]  Ligji nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore” nuk përmban dispozita specifike lidhur me dhunën në familje.
59]  Urdhri nr. 57, datë 28.1.2015 i DPPSH është shfuqizuar nga ky Urdhër i ri me të njëjtin titull.
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të sigurisë). Aplikanti plotëson formularin e aplikimit, autorizon kryerjen e kontrollit të sigurisë 
dhe paraqet dokumentet e kërkuara (neni 130 i Rregullores për Policinë e Shtetit),60 të cilat 
vërtetojnë se ai/ajo nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen me 
dashje të një krimi ose kundërvajtjeje, nuk është përdorues i lëndëve narkotike (vërtetim i marrë 
nga institucionet shëndetësore) etj. Formulari i aplikimit nuk përmban referenca specifike për 
historikun e dhunës në familje.  
Specialisti për hetimin e krimeve dhe eprori i tij i drejtpërdrejtë në zonën e vendbanimit të 
aplikantit luajnë një rol thelbësor në lidhje me procesin e verifikimit të sigurisë.61 Specialisti për 
hetimin e krimeve kryen verifikimin paraprak të aplikantëve për të parë nëse kanë rekorde penale 
të mundshme dhe përgatit një raport mbi verifikimin e sigurisë. Gjatë inspektimit, specialisti 
për krimet përdor të gjitha burimet ligjore të informacionit dhe, në këtë mënyrë, ka të drejtë të 
aksesojë, kontrollojë dhe marrë dokumente, evidenca dhe informacione, në formë të shkruar ose 
elektronike, në të gjitha zyrat, regjistrat, sekretaritë, kartotekat, arkivat e strukturave të policisë 
dhe të institucioneve të tjera (neni 99 i Rregullores). Kjo procedurë e verifikimit të sigurisë 
shtjellohet më tej në Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 417/2018.62 
Specialisti për krimet jep një opinion me shkrim në lidhje me besueshmërinë e aplikantit. 
Raporti duhet të japë informacion nëse personi ka marrëdhënie konfliktuale në familje, shkollë, 
shoqëri, ambientin e punës etj. Bazuar në këto të dhëna, bëhet vlerësimi përfundimtar për 
besueshmërinë.  Procesi i verifikimit të sigurisë në këtë fazë përfundon brenda 15 ditëve nga 
data e aplikimit dhe vërtetimi i lëshuar është i vlefshëm për 10 vjet. Verifikimi në këtë fazë lidhet 
me çdo aktivitet kriminal ose aktivitete të tjera që nuk janë në përputhje me rregullat e policisë 
së shtetit ose me sjelljen e mirë në shoqëri. Nuk ka dispozita specifike në lidhje me dhunën në 
familje, me përjashtim të rasteve kur kandidati është dënuar me vendim gjyqësor të formës 
së prerë sipas nenit 130/a të KP, për kryerjen e një krimi me dashje dhe nëse të dhëna të tjera 
tregojnë marrëdhënie konfliktuale në familje. Duke qenë se verifikimi shtrihet në aktivitete që 
nuk janë në përputhje me rregullat e policisë së shtetit ose me sjelljen e mirë, verifikimi mund të 
marrë në konsideratë edhe urdhrat e mbrojtjes (UM/UMM) të lëshuara nga gjykata, siç 
parashikohet në LDhF, por diçka e tillë nuk përmendet shprehimisht as nga ligji “Për Policinë 
e Shtetit”, as nga Rregullorja dhe as nga Urdhri nr. 417, datë 2.5.2018 i DPPSH-së. Më pas, 
rekomandimi mbi besueshmërinë e aplikantit i dërgohet Komisionit të ngritur nga Policia e Shtetit 
për të vendosur nëse aplikanti do të pranohet në fazën e mëtejshme të procesit të rekrutimit.
Faza tjetër e procesit të verifikimit menaxhohet nga Akademia e Sigurisë (neni 37 dhe 38, ligji 
108/2014) e cila është pika kryesore dhe e vetme e hyrjes në Policinë e Shtetit nëse aplikantët 
kanë kaluar me sukses fazat e mëparshme. Kjo fazë përfshin disa teste fizike dhe teorike (neni 140 
i Rregullores së Policisë së Shtetit) dhe një rëndësi e veçantë i kushtohet shëndetit mendor dhe 
fizik të aplikantit.63  
Procedura e verifikimit të sigurisë për punësimin në Gardën e Republikës është pothuajse e 
njëjtë me procedurën e mësipërme (Ligji nr. 33/2021 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”) 
dhe nuk përmban asnjë referencë të qartë për dhunën në familje. 
Në mënyrë që një person të konkurrojë për t’u pranuar në Policinë e Burgjeve, duhet të plotësojë 
kriteret për pranimin (neni 29 i ligjit nr. 80/2020 “Për Policinë e Burgjeve”) si në vijim: ndaj tij/saj 
nuk është nisur një procedim penal dhe nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për 
kryerjen e një krimi apo një kundërvajtjeje penale me dashje; ndaj tij/saj nuk ka masa disiplinore në 
fuqi; ose nuk është larguar nga Policia e Shtetit për shkak të vlerësimeve kalimtare ose periodike, 
të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për punonjësit e Policisë së Shtetit64. Një kriter tjetër është 

60]  Dokumentet e aplikimit janë renditur në vijim: a) formulari i aplikimit dhe autorizimi për sigurimin e dokumentacionit; b) fotokopje e 
kartës së identitetit; c) dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit; ç) fotokopje e dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit 
të tipit “B”; d) certifikatë e gjendjes gjyqësore; dh) certifikatë familjare; e) vërtetim nga gjykata; ë) vërtetim nga prokuroria; f) raport mjeko 
– ligjor; g) fotokopje e librezës së punës ose vërtetim që ndjek arsimin e lartë (nëse i disponon); gj) dokument i lëshuar nga institucionet 
shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.
61]  Shihni nenin 133, paragrafi 2 të Rregullores së Policisë së Shtetit dhe Urdhrin nr. 417, datë 2.5.2018 të DPPSH “Për formën dhe përmbajt-
jen e vërtetimit të besueshmërisë”.
62] Specialisti për krimet do të kërkojë (zyrtarisht ose me email) nga Sektori i Analizës së Informacionit Kriminal pranë drejtorisë vendore 
të policisë informacion nëse aplikanti dhe anëtarët e familjes së tij/saj (sipas certifikatës familjare) janë regjistruar si të përfshirë në ndonjë 
veprimtari kriminale; nëse aplikanti ka marrëdhënie miqësore ose shoqërore me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.
63]  Urdhri nr. 984 i DPPSH, datë 17.12.2015, “Për procedurën standarde për pranimin në Akademinë e Sigurisë, afatet dhe procedurat e 
shqyrtimit të dokumentacionit, verifikimit dhe ankimit të aplikantëve”; Urdhri i DPPSH nr. 138/7, datë 4.7.2019 “Për procedurat e vlerësimit për 
pranimin në Akademinë e Sigurisë, të qytetarëve që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë”; Urdhri i DPPSH nr. 984, datë 
17.12.2015 “Për kujdesin dhe profilaksinë shëndetësore të punonjësve të policisë” ofrojnë një listë të ekzaminimeve.
64]  Ligji nr. 12, datë 5.3.2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit 
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që aplikanti të jetë një person me figurë të pastër morale dhe me integritet shoqëror. Kodi i etikës 
për Policinë e Burgjeve kërkon që aplikanti të ketë sjellje të mirë dhe dinjitoze në jetën private 
(Urdhri nr. 10228/2015 i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve) por nuk përmban asnjë referencë 
të qartë për dhunën në familje. Për më tepër, dhuna në familje nuk parashikohet si kusht 
iverifikimit të sigurisë për rekrutimin në aktet nënligjore përkatëse.65 
Procesi i rekrutimit në Ministrinë e Mbrojtjes/Forcat e Armatosura rregullohet kryesisht nga 
ligji nr. 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të 
Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe ligji nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake 
në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.66 Për sa i përket Policinë Ushtarake në 
Forcat e Armatosura, ligji nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të 
Republikës së Shqipërisë” paraqet kuadrin kryesor ligjor. Legjislacioni përkatës për karrierën 
ushtarake nuk përcakton asnjë rregull të veçantë në lidhje me verifikimin e DhF. Në lidhje me 
rekrutimin, Udhëzimi nr. 9, datë 31.12.2018 i Ministrisë së Mbrojtjes “Procedurat dhe kriteret e 
rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura” përcakton parimet, objektivat, 
standardet, përgjegjësitë, procedurat dhe zbatimin e kritereve për rekrutimin e ushtarëve/
detarëve aktivë në Forcat e Armatosura.67 Këto kritere përfshijnë: Të jetë shtetas shqiptar; të mos 
jetë dënuar nga gjykata për vepra penale ose të mos jetë në hetim; të mos jetë në proces gjykimi 
penal nga gjykata; të ketë figurë të pastër morale; të mos ketë probleme me drogën dhe alkoolin; 
të mos jetë person i dyshuar, i padëshirueshëm, i evidentuar dhe implikuar nga organet e zbatimit 
te ligjit për veprimtari të kundraligjshme apo kriminale; mosha minimale e rekrutimit është 18 vjeç; 
të jetë vlerësuar i aftë nga Komisioni Mjekësor; të ketë rezultuar “pa probleme” gjatë verifikimit të 
kushtit te sigurisë të kryer nga strukturat përgjegjëse. 
Ligji nr. 65/2014 “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes” parashikon verifikimin 
e pastërtisë (vetingun) për personelin e saj duke theksuar se përpara se t’i ofrohet një punë 
që kërkon ruajtjen e sekretit, besueshmërinë dhe besnikërinë për një detyrë që ka të bëjë me 
sigurinë kombëtare, kandidati duhet t’i nënshtrohet një kontrolli sigurie dhe është objekt i procesit 
të verifikimit. Për më tepër, kandidatit duhet të pajiset me një certifikatë sigurie.68 Në këtë rast, ligji 
nr. 65/2014 nuk parashikon asnjë referencë të qartë për historikun e ushtrimit të dhunës në familje.  
Pranimi në detyrë, emërimi, lëvizja paralele, ngritja në detyrë, transferimi i përkohshëm, elementë 
specifikë të procedurës së dhënies së masave disiplinore të personelit të administratës 
doganore (neni 12-16 i Kodit Doganor, ligji nr. 102/2014, datë 31.7.2014, ndryshuar me ligjin nr. 32, 
datë 2.4.2015) bëhet sipas parimeve dhe procedurave specifike të Kodit Doganor, ligjit “Për 
nëpunësin civil” dhe akteve nënligjore.69 

(2) 
PROCEDURAT NË RASTET KUR NJË ANËTAR I SEKTORIT TË SIGURISË USHTRON 
DHUNË NË FAMILJE 

Legjislacioni përkatës për punonjësit e sektorit të sigurisë nuk përmend asnjë procedurë 
specifike për rastet kur punonjësit e sektorit të sigurisë ushtrojnë dhunë në familje, çka do të 
thotë se në këto raste do të fillojnë të njëjtat procedura si në rastin e kryerjes së një vepre tjetër 
penale. Në rast se punonjësi i sigurisë ushtron dhunë në familje do të zbatohet ligji nr. 9669/2006 
“Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (LDhF, versioni i konsoliduar 2020), Kodi 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”.
65] Law no. 59/2014 “On the Military Career in the Armed Forces of the Republic of Albania” determines the criteria for admission to the 
Armed Forces, and for the rank order, promotion, and career advancement in, and the termination of, the military career, as well as the 
authorities responsible for career development within the Armed Forces.
66]  Ligji nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, përcakton kriteret për pranimin në 
Forcat e Armatosura, rendin e gradave, përparimin në gradë dhe karrierë, ndërprerjen e karrierës ushtarake, si dhe autoritetet përgjegjëse 
për zhvillimin e karrierës në Forcat e Armatosura. Ligji parashikon daljen në lirim të ushtarakëve (neni 26 i ligjit nr. 59/2014) dhe përcakton se 
ushtaraku del në lirim kur plotëson njërin nga kushtet e mëposhtme, ndër të tjera: b) dënohet me burgim me vendim gjyqësor të formës së 
prerë; c) shpallet i paaftë nga ana shëndetësore për shërbim ushtarak; d) ka kryer shkelje shumë të rënda disiplinore. Ushtaraku pezullohet 
nga detyra nëse ndaj tij fillon ndjekja penale dhe vendoset masa e sigurisë arrest në burg ose arrest në shtëpi, deri në marrjen e një vendimi 
të formës së prerë nga gjykata ose kur ndaj tij fillon procedimi penal për vepra penale që lidhen me detyrën. Nëse ushtaraku dënohet, ai nuk 
kthehet në detyrë.
67]  Shihni gjithashtu Urdhrin nr. 1014, datë 22.5.2017 të MB “Politikat dhe procedurat për rekrutimin e kandidatëve për oficerë të rinj në 
Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”.
68]  Ligji nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar ‘Sekret Shtetëror’” (ndryshuar me ligjin nr. 9541, datë 22.5.2006; ndryshuar 
me ligjin nr. 25, datë 15.3.2012).
69]  VKM nr. 921, datë 29.12.2014 “Për personelin e administratës doganore”; Urdhri i Ministrit të Financave nr. 10, datë 5.2.2015 “Rregulloret e 
konkurrencës për personelin e administratës doganore”.
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Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, si dhe pasojat e parashikuara sipas ligjeve përkatëse për 
personelin e sigurisë (duke qenë se DhF është një vepër penale). 
Duke pasur parasysh se rregullorja për procedurën për dhunën në familje është e ngjashme 
për të gjithë punonjësit e sektorit të sigurisë, vetëm dispozitat në ligjin “Për Policinë e Shtetit” 
dhe në Rregulloren “Për Policinë e Shtetit”, si dhe aktet nënligjore përkatëse janë shtjelluar si 
një shembull ilustrues.  
Ligji “Për Policinë e Shtetit” (LPSH, versioni i konsoliduar 2020) nuk parashikon asnjë procedurë 
specifike nëse një punonjës policie ushtron DhF. LPSH rregullon procedurat për shkarkimin dhe 
lirimin nga policia (neni 46 dhe neni 96, pika 1, germa b/iii i ligjit “Për Policinë e Shtetit”) në rastet 
kur punonjësi i policisë është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një 
vepre penale. Duke qenë se DhF është një vepër penale sipas nenit 130/a të Kodit Penal duhet të 
zbatohen të njëjtat dispozita. Rregullorja e Policisë së Shtetit (miratuar me VKM nr. 750/2015, 
versioni i konsoliduar 2020) nuk përmban asnjë referencë në lidhje me DhF. Rregullorja e Policisë 
së Shtetit parashikon rregulla procedurale në rastin e “pezullimit disiplinor”, i cili konsiderohet si 
ndërprerja e përkohshme e ushtrimit të autoritetit policor dhe detyrave me qëllim parandalimin 
e shkeljeve të tjera ose ndikimin në hetimin disiplinor. Pezullimi disiplinor nga detyra zbatohet 
në rastet kur ndaj punonjësit të policisë ka filluar procedimi penal; me vendim gjyqësor i hiqet e 
drejta për të ushtruar funksione publike; ose është arrestuar/ndaluar. Lloji i kufizimit gjatë 
procedurës së pezullimit specifikohet me shkrim, në vendimin e pezullimit (neni 222 i 
Rregullores dhe Urdhri i DPPSH nr. 847, datë 7.9.2018 për Procedurën “Vlerësimi i performancës 
së strukturave të Policisë së Shtetit”). Këtu përfshihen kufizime të tilla si heqja e së drejtës për 
të mbajtur armë zjarri dhe caktimi në një detyrë tjetër ku nuk kërkohet mbajtja e armës. Heqja e 
përkohshme e armës individuale të zjarrit parashikohet (neni 56 i Rregullores) në rastet kur ndaj 
punonjësit të policisë ka filluar një proces penal dhe mbajtja e armës vlerësohet burim rreziku; 
dhe/ose kur gjykohet se ka rrethana se mund të përdorë armën si mjet krimi. Arsyet për heqjen 
e përkohshme dhe rikthimin e armës individuale të zjarrit vlerësohen nga titullari i njësisë ku 
punonjësi i policisë është pajisur me armë zjarri. Punonjësi i policisë detyrohet të dorëzojë 
menjëherë armën individuale të zjarrit (neni 57 i Rregullores) kur lirohet ose përjashtohet nga 
policia.
Urdhri nr. 1118, datë 13.11.2017 i DPPSH “Për procedurën standarde për trajtimin e rasteve 
të dhunës në familje” rregullon rastet e dhunës në familje, kur dhunuesi është një punonjës 
policie (pika 11). Në raste të tilla, njoftohen menjëherë eprori i “dhunuesit punonjës policie” dhe 
strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit për heqjen e menjëhershme dhe të përkohshme 
të armës së zjarrit sipas afatit të përcaktuar nga Gjykata (nëpërmjet UM/UMM). Gjatë kësaj 
periudhe, punonjësit mund të caktohen në detyra të tjera që nuk kërkojnë mbajtjen e një arme 
zjarri. Ky Urdhër përcakton se ecuria e procedurave gjyqësore kundër punonjësit të policisë 
monitorohet nga një punonjës policie me gradë më të lartë, ose nëse është e nevojshme, nga një 
përfaqësues i një institucioni tjetër. Kjo dispozitë synon të eliminojë rastet kur kolegët përpiqen të 
mbrojnë njëri tjetrin duke minimizuar rrezikun real të punonjësit të policisë si dhunues (raportimi 
bëhet ashtu siç ka ndodhur realisht70). Urdhri përcakton qartë se në rastet e procedurave ndaj një 
punonjësi të policisë për dhunë në familje, shqetësimi i parë dhe kryesor i autoritetit policor duhet 
të jetë siguria e viktimës dhe e anëtarëve të familjes. Kështu, punonjësi i policisë që ka ushtruar 
DhF, nuk duhet të ketë akses në armën e zjarrit të shërbimit/private përpara se gjykata të marrë 
vendim të formës së prerë. 
Urdhri nr. 982, datë 17.12.2015 i DPPSH “Për procedurën e punës për këshillimin psikologjik të 
punonjësit të policisë” synon të ofrojë mbështetje për punonjësit e policisë që përjetojnë stres 
dhe që si pasojë e të cilit mund të reagojnë në mënyrë jo konstruktive, ose qëndrimet/sjelljet e të 
cilëve nuk janë në përputhje me mjedisin e sigurt të punës dhe jetën e sigurt në familje. Urdhri 
përcakton procedurat për identifikimin e nevojave për këshillim psikologjik dhe mbështetje 
psikosociale duke marrë parasysh disa nga shenjat/simptomat që tregojnë se punonjësi i policisë po 
përjeton probleme serioze personale dhe shqetësime të shëndetit mendor, të tilla si, ndër të tjera: 
shkelje disiplinore të përsëritura; abuzimi me alkoolin ose përdorimi i substancave 
të ndaluara; ndryshime të papritura dhe të pazakonta të sjelljes, mbyllje në vetvete, 
biseda të paarsyeshme për vetëvrasje, përpjekje të drejtpërdrejta ose të tërthorta për 
vetëvrasje; rritje të numrit të ankesave nga qytetarët, kolegët ose familja në lidhje me 
punonjësin e policisë në lidhje me keqtrajtimin e kolegëve, përdorimin e pajustifikuar 

70]  Në aktivitete të ndryshme trajnimi, OJQ-të kanë dhënë informacion për vështirësitë që has viktima në rastet kur dhunuesi është 
punonjës policie ose nëse ankesa i drejtohet strukturës vendore të Policisë së Shtetit ku punon dhunuesi.
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të forcës, dhunës në familje, probleme financiare, abuzimi me alkoolin dhe përdorimi 
i drogës; përdorimi i pajustifikuar, i paligjshëm dhe i dyshimtë i një arme zjarri.
Për ta përmbledhur, mund të ndërmerren të gjitha masat e parashikuara në LDhF në rastet kur 
dhunuesi është një punonjës i sektorit të sigurisë. Ligjet e tjera për sektorin e sigurisë nuk 
përmbajnë dispozita në lidhje me masat që zbatohen nëse punonjësit e tyre ushtrojnë dhunë në 
familje.

(3) 
MBAJTJA E ARMËVE NGA PERSONA TË AUTORIZUAR PËR TË MBAJTUR ARMË 
ZJARRI JASHTË ORARIT TË PUNËS DHE JASHTË SHËRBIMIT PROFESIONAL

Ligji nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit” dhe Rregullorja “Për përdorimin e armëve të 
zjarrit” (miratuar me VKM nr. 839, datë 14.10.2015) parashikojnë mbajtjen e armëve nga punonjësit 
e sektorit të sigurisë. Për më tepër, kjo çështje rregullohet më tej përmes ligjeve dhe akteve 
nënligjore përkatëse për punonjës të caktuar të sektorit të sigurisë. 
Ligji nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit” përcaktohet se arma mund të përdoret vetëm 
kur është absolutisht e domosdoshme dhe vetëm si mjet i fundit për të mbrojtur jetën, shëndetin, 
të drejtat dhe interesat nga një sulm i padrejtë, i vërtetë dhe i çastit, me kusht që karakteri i 
mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit; për të parandaluar ose neutralizuar 
veprimet e dhunshme, për të shmangur rrezikun nga një person me rrezikshmëri të lartë për jetën 
dhe shëndetin e tij dhe personave të tretë, kur mjetet e tjera të përdorimit të forcës nuk kanë 
dhënë rezultat ose nuk arrijnë objektivat e ligjshëm të detyrave funksionale. Rregullorja “Për 
përdorimin e armëve të zjarrit” bën dallimin midis “armëve në përdorim individual” që mbahen 
jashtë orarit të shërbimit dhe “armëve të njësisë” të cilat nuk mbahen jashtë orarit të shërbimit 
(mbahen në magazinën e armatimit dhe u jepen përdoruesve përpara fillimit të turnit të shërbimit 
ose një operacioni). Personeli i sigurisë ku përfshihen punonjësit e Policisë; punonjësit e Shërbimit 
Informativ të Shtetit; punonjësit e Policisë së Burgjeve, e mbajnë armën personale të zjarrit gjatë 
gjithë kohës për shkak të rrezikut që ekziston gjatë kryerjes së detyrës. Armët e mbajtura nga 
punonjësit e Forcave të Armatosura mbahen, ruhen, administrohen dhe i jepen ushtarakut, si dhe 
kthehen në depo, sipas rregullave teknike të miratuara nga Ministri i Mbrojtjes. 
Ligji “Për Policinë e Shtetit” (LPSH, versioni i konsoliduar 2020) rregullon përdorimin e forcës 
(neni 133) dhe përdorimin e armëve të zjarrit gjatë kryerjes së shërbimit (neni 99, 134) dhe i 
referohet ligjit nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”. Nga ana tjetër, VKM (nr. 750/2015 i 
ndryshuar me VKM nr. 1143/2020) “Për rregulloren e Policisë së Shtetit” ka një kapitull të veçantë 
(kapitulli V, nenet 54-60) që parashikojnë rregulla të veçanta për armët dhe pajisjet. Policia e 
Shtetit ka detyrimin të sigurojë që punonjësit e policisë dhe subjektet e tjera, sipas ligjit nr. 72/2014 
(i ndryshuar në vitin 2020), të kryejnë trajnimin dhe testimin në përputhje me standardet e 
vendosura për përdorimin e armëve të zjarrit, dhe të autorizohen të mbajnë armë zjarri vetëm 
pas certifikimit të veçantë për këtë qëllim (neni 12 i LPSH). Siç parashikohet në ligjin nr. 25/2019 
“Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”, të njëjtat rregulla zbatohen në rastin e 
oficerëve të Policisë Gjyqësore të seksioneve, shërbimeve në Policinë e Shtetit, si dhe të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit, të cilët pajisen me armë zjarri, sipas legjislacionit në fuqi për përdorimin e 
armëve të zjarrit (neni 31, paragrafi 3 i ligjit nr. 25/2019).
Ligji “Për Agjencinë e Inteligjencës” nr. 9357, datë 17.3.2005 “Për statusin e punonjësit të 
Shërbimit Informativ të Shtetit” (ndryshuar me ligjin nr. 97, datë 23.7.2020) dhe aktet nënligjore 
të sektorit nuk përmbajnë një dispozitë për këtë aspekt. Neni 14 i ligjit nr. 80/2020 “Për Policinë 
e Burgjeve”  71parashikon rregullat për përdorimin e armëve dhe mjeteve të tjera. Pika 8 e nenit 
14 parashikon se rregullat e hollësishme për përcaktimin e rasteve dhe mënyrës së përdorimit 
të armëve, të ndryshme nga ato të parashikuara në legjislacionin në fuqi për përdorimin e armëve 
të zjarrit, si dhe të pajisjeve kufizuese, miratohen me Vendim të Këshillit të Ministrave. Ky vendim 
nuk është miratuar ende. 
Kodi Doganor, (ligji nr. 102/2014, datë 31.7.2014, i ndryshuar me ligjin nr. 32, datë 2.4.2015) 
përcakton se pajisja me armë dhe përdorimi i tyre nga punonjësit e doganës bëhet në përputhje 
me dispozitat e ligjit “Për armët” dhe ligjit “Për përdorimin e armëve të zjarrit”. Në përputhje me 

71]  Në të njëjtën linjë, ligji nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, parashikon se: 
Punonjësit e shërbimit brenda institucionit nuk duhet të mbajnë armë, me përjashtim të rasteve të parashikuara në legjislacionin në fuqi për 
Policinë e Burgjeve (neni 71/3).
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nenin 6 të Kodit Doganor, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave përcakton kategoritë e punonjësve 
doganorë që mund të pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për këtë qëllim72. 
Aktet e posaçme nënligjore për këtë sektor nuk parashikojnë ndonjë vendim tjetër73. Në ligjin nr. 
57/2020 “Për pyjet” nuk ka asnjë dispozitë në lidhje me mbajtjen e armëve.
Punonjësi i Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, sipas funksioneve të veçanta, 
të përcaktuara nga Drejtori i Përgjithshëm i kësaj Agjencie, pajiset me armatim personal, të cilin 
e mban dhe e përdor në përputhje me legjislacionin në fuqi për përdorimin e armëve të zjarrit. 
Punonjësi i Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, kur ndërpret marrëdhëniet e 
punës, paraqet menjëherë dokumentin e identifikimit dhe armatimin përkatës (neni 53 i ligjit nr. 
65/2014 “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes”).
Ligji nr. 33/2021 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” përcakton se punonjësit e gardës kanë 
të drejtë të mbajnë armë dhe pajisje personale. Punonjësi i gardës i përdor armët e zjarrit në 
përputhje me legjislacionin që rregullon përdorimin e armëve të zjarrit (megjithatë, në ligjin nr. 
72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit” nuk citohet Garda). Ligji “Për Gardën e Republikës së 
Shqipërisë” bën dallimin midis “armatimit dhe pajisjeve personale” dhe “armatimit dhe pajisjeve 
kolektive”. Siç parashikohet në ligj, llojet e armatimit duhet të përcaktohen dhe “përdoren vetëm në 
kuadër të detyrës së Gardës”.

SHOQËRITË PRIVATE TË SIGURISË

Mbajtja dhe përdorimi i armëve të zjarrit për subjektet private të sigurisë fizike (SPSF) rregullohet 
me ligjin “Për armët” (nr. 74/2014, i ndryshuar në vitin 2020); Ligjin nr. 72/2014 “Për përdorimin e 
armëve të zjarrit”; Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”; Rregulloren “Për 
përdorimin e armëve të zjarrit” (VKM nr. 839, datë 14.10.2015) dhe; Udhëzimin e MB-së nr. 277/2015 
(ndryshuar me Udhëzimin 123/2018). LA (nenet 24 dhe 27) dhe Udhëzimi i MB nr. 277/2015 
(i ndryshuar me Udhëzimin nr. 123/2018). 
Mbajtja e armëve të zjarrit varet nga lloji i autorizimit (neni 24 i LA): a) autorizim për mbajtjen 
e armës së zjarrit në shërbim për punonjësit e SPSF-ve e cila është e vlefshme vetëm në 
ambientet e punës dhe të shërbimit dhe brenda orarit të punës (formati nr. 12 në udhëzim); 
b) autorizim për mbajtjen e armës së zjarrit në shërbim dhe në lëvizje për drejtorin teknik dhe 
punonjësit e SPSF-ve, e cila është e vlefshme gjatë orarit të punës dhe shërbimit - (formati nr. 
13 në udhëzim). Në të dy rastet autorizimi jepet për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rinovimi. 
Autorizimi për mbajtjen e një arme zjarri përmban të dhënat personale dhe një fotografi të rojës së 
sigurisë (neni 21). Lloji i armëve të zjarrit dhe municionet e tyre miratohen nga Policia e Shtetit,në 
përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Punonjësi i shërbimit mund të përdorë armën e 
zjarrit vetëm në kushtet e mbrojtjes së nevojshme dhe nevojës ekstreme (neni 34 dhe 35, ligji nr. 
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”).  
Policia e Shtetit ka kompetencat për të miratuar llojin e armëve të zjarrit dhe municionit për 
SPSF-të; të mbikëqyrë aktivitetin e SPSF-ve dhe të kryejë inspektime për kriteret e mbajtjes dhe 
përdorimit të armëve (neni 18, neni 20 i ligjit nr. 75/2014). Policia e Shtetit ushtron kontroll mbi 
subjektet juridikë dhe subjektet e shërbimit privat të sigurisë fizike, të cilët janë të detyruar të 
garantojnë kushte të sigurta për mbajtjen e armës së zjarrit (neni 23 i LA). 
Përveç ligjit nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, edhe nenet 34 dhe 35 të ligjit nr. 
75/2014 rregullojnë përdorimin e armëve të zjarrit për qëllime të sigurisë fizike. Sipas këtyre 
neneve, drejtori teknik dhe punonjësit e shërbimit kanë të drejtë të mbajnë armë zjarri dhe municion, 
vetëm gjatë kryerjes së detyrës. Drejtuesi i subjektit, drejtori teknik dhe punonjësi i shërbimit 
janë të detyruar të njoftojnë menjëherë Policinë e Shtetit për përdorimin e armës së zjarrit. Neni 
33 i ligjit nr. 75/2014 rregullon përdorimin e forcës fizike nga shërbimi privat i sigurisë fizike, e cila 
mund të përdoret vetëm kur është e nevojshme dhe nëse masat e tjera nuk kanë dhënë rezultat, në 
përputhje me kriteret e përshkallëzimit të saj. 
Krahas ligjit “Për armët”, ligji nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” (neni 4-17) 
rregullon verifikimin, certifikimin dhe licencimin e shërbimit privat të sigurisë fizike.

72]  Personeli doganor i strukturave hetimore, luftës kundër kontrabandës dhe trafikut të paligjshëm dhe i strukturave të tjera doganore, që  
përcaktohen me ligj specifik, kanë atributet e Policisë Gjyqësore. Strukturat e Policisë së Shtetit ndihmojnë autoritetet doganore sa herë që 
këto të fundit kërkojnë ndihmën e tyre për zbatimin e legjislacionit doganor.
73]  Urdhri nr. 96, datë 4.12.2014 “Rregullore e mbajtjes së uniformës për shërbimin doganor”.
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Dispozitat e ligjit “Për armët” (neni 34) zbatohen edhe për punonjësit e subjekteve juridikë dhe 
ata që kryejnë veprimtari të lidhura me shërbimin privat të sigurisë fizike. Çdo punonjës i sigurisë 
private certifikohet nga organi përgjegjës në përputhje me ligjin dhe subjekti nuk punëson 
persona të pacertifikuar në përputhje me dispozitat e ligjit për armët (neni 22 i LA). Titullari i 
SPSF-së, drejtuesit teknikë dhe punonjësit e shërbimit duhet të jenë të certifikuar për aftësinë 
për të kryer detyrat e tyre. Neni 10 rregullon kriteret për certifikimin e titullarit të SPSF-së duke i 
kushtuar rëndësi: kriterit të besueshmërisë dhe të mos ketë qenë i dënuar më parë me vendim të 
formës së prerë për vepra penale. Neni 11 përcakton kriteret për certifikimin e drejtuesit teknik74 
dhe neni 12 përcakton kriteret për certifikimin e punonjësit të shërbimit që janë pothuajse të 
njëjta. Për këtë analizë janë veçanërisht të rëndësishme kriteret në vijim: aftësia fizike e mendore 
për të kryer detyrën, të vërtetuar me raportin mjekësor nga komisioni përkatës; përmbushja e 
kriterit të besueshmërisë; të mos ketë qenë dënuar më parë me vendim të formës së prerë për 
vepra penale; të mos jetë ndëshkuar me masën disiplinore “Përjashtim nga Policia e Shtetit” ose 
“Lirim nga Forcat e Armatosura”.  

MBAJTJA E REGJISTRAVE PËR DHUNËN NË FAMILJE

Ligji nr. 9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (LDhF, versioni i konsoliduar 
2020) dhe VKM nr. 327,datë 2.6.2021 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës ndërmjet 
autoriteteve përgjegjëse për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, si dhe 
procedimin e tij për mbështetjen e rehabilitimin e viktimave të dhunës” ofrojnë bazat kryesore 
rregullatore për mbledhjen e të dhënave/mbajtjen e regjistrave për dhunën në familje. Bazuar në 
nenin 6, germa “d” të LDhF, MShMS, si autoriteti kryesor në nivel qendror, është përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave për dhunën në familje. Siç parashikohet në LDhF, MShMS koordinohet me 
institucionet qendrore dhe vendore lidhur me mbajtjen dhe mbledhjen e të dhënave statistikore për 
rastet e dhunës në familje. Të gjitha ministritë e linjës, njësitë e qeverisjes vendore dhe të gjitha 
organet dhe institucionet kompetente të mandatuara për të ndjekur rastet e dhunës në familje, 
krijojnë regjistra të veçantë për dhunën në familje në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e 
të dhënave. Në LDhF parashikohet se MShMS është përgjegjëse për analizimin, publikimin e të 
dhënave dhe raportimin vjetor pranë komisionit përgjegjës parlamentar/nën-komisionin për 
çështjet e barazisë gjinore dhe të parandalimit të dhunës ndaj grave. As LDhF dhe as VKM nr. 
327/2021 nuk parashikojnë ndonjë udhëzim konkret në lidhje me të dhënat mbi efektet e armëve 
të zjarrit në rastet e dhunës në familje.  
MShMS ka nxjerrë tre urdhra të rëndësishëm që përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë për këta 
aktorë: [1] Urdhri nr. 100, datë 21.2.2020 “Për procedurat standarde të veprimit për trajtimin e 
rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore nga punonjëset/punonjësit e 
shërbimeve të kujdesit shoqëror, në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmave të 
Koordinuar të Referimit” (në veçanti Seksioni VIII për procedurat); [2] Urdhri nr. 101, datë 21.2.2020 
“Për miratimin e procedurave standarde të veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në 
familje dhe të dhunës me bazë gjinore nga punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, 
në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit” (veçanërisht 
Seksioni X për procedurat) dhe [3] Urdhri nr. 102, datë 21.2.2020 “Për miratimin e procedurave 
standarde të veprimit për punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, për zvogëlimin 
e rrezikut të përjetimit të dhunës në familje e të dhunës me bazë gjinore në situata të 
emergjencave civile” (veçanërisht Seksioni X për procedurat).   
LDhF parashikon se MD75, si një nga ministritë e linjës, në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor 
duhet të përcaktojë rregulla për krijimin e një baze të dhënash që lidhet me vendimet e gjykatave 
civile për çështjet e dhunës në familje dhe duhet të sigurojë unifikimin e regjistrimit të këtyre 
çështjeve (neni 7/ç i LDhF). Përveç kësaj, LDhF parashikon që MD harton formularë të posaçëm për 
përpunimin dhe raportimin e të dhënave. Ky detyrim shtjellohet më tej në Udhëzimin e Përbashkët 
Nr. 9, datë 17.6.2020 të Ministrit të Drejtësisë dhe Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për 

74]  Neni 11 i ligjit nr. 75/2014: a) të jetë shtetas shqiptar me banim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë; b) të ketë zotësi të plotë 
juridike për të vepruar; c) të ketë aftësi fizike e mendore për të kryer detyrën, të vërtetuar me raportin mjekësor nga komisioni përkatës; ç) 
të ketë mbaruar arsimin e lartë policor, me gradën minimale të nivelit të parë drejtues, ose të ketë arsimin e lartë ushtarak, si dhe të ketë 
përfunduar trajnimet profesionale që organizohet për këtë qëllim; d) të përmbushë kriterin e besueshmërisë; dh) të mos ketë qenë dënuar 
më parë me vendim të formës së prerë për vepra penale; e) të mos jetë ndëshkuar me masën disiplinore “përjashtim nga Policia e Shtetit” ose 
“lirim nga Forcat e Armatosura”.
75]  Neni 6, pika 15 i ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” (versioni i konsoliduar i 2017) 
parashikon detyrimin e MD-së për të analizuar të dhënat statistikore dhe për të publikuar vjetarin statistikor në fushën e drejtësisë.
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përcaktimin e rregullave për krijimin e një baze të dhënash të posaçme për çështjet e dhunës në 
familje në gjykata dhe unifikimin e regjistrimit të tyre”. Udhëzimi dhe dy formularët shoqërues76  
nuk japin të dhëna në lidhje me mjetet e përdorura nga dhunuesi, duke përfshirë armët e zjarrit, 
ose në lidhje me masat mbrojtëse të lëshuara nga gjykata, duke përfshirë në rastet kur gjykata 
vendos masa për bllokimin dhe konfiskimin e armëve. Të dhënat e MD-së për dhunën në familje 
publikohen në vjetarin statistikor (neni 7/d i LDhF). Për herë të parë, duke marrë parasysh 
rekomandimet e komitetit GREVIO, MD publikoi disa të dhëna për dhunën në familje, në përputhje 
me LDhF, në Vjetarin Statistikor të vitit 2019 (për periudhën janar - dhjetor 2019) të cilat janë në 
dispozicion të publikut. Të dhënat e publikuara nga MD nuk përfshijnë informacion në lidhje me 
zbatimin e nenit 10, pika 4 të LDhF ku parashikohet a) numri i rasteve të pezullimit të autorizimit 
të armëve të zjarrit deri në përfundimin e urdhrit të mbrojtjes; b) numri i armëve të zjarrit të 
kthyera pas përfundimit të afatit të përcaktuar në urdhrat e mbrojtjes. Të dhënat për 
marrëdhënien midis viktimës dhe dhunuesit janë të disponueshme. Kjo bazë të dhënash jep 
informacion në lidhje me çdo kërkesë për zgjatjen e urdhrit të mbrojtjes.
Në nivel vendor, baza kryesore rregullatore për mbledhjen e të dhënave është VKM-ja nr. 327, datë 
2.6.2021.77 Pika 31 (Seksioni II) përcakton detyrat e koordinatorëve vendorë për dhunën në familje 
si një nga aktorët kryesorë të mekanizmit të referimit në nivel vendor. Koordinatori vendor është 
personi përgjegjës që përditëson dhe furnizon sistemin e dixhitalizuar me të dhënat e gjeneruara 
në nivel bashkie. Ky sistemi i dixhitalizuar i të dhënave quhet REVALB.78 Duke marrë parasysh 
modelin REVALB, ky sistem ofron të dhëna për çdo incident të dhunës në familje që i raportohet 
njërit prej aktorëve të mekanizmit të referimit. Çdo anëtar i ekipit ndërdisiplinor të mekanizmit 
të referimit ka përgjegjësinë që, çdo dy javë, të japë informacion për të gjitha rastet e dhunës në 
familje të adresuara te koordinatori vendor. 
Sistemi REVALB ofron gjithashtu të dhëna nga gjykata, p.sh. nëse është lëshuar një UM ose 
UMM dhe për më tepër mundëson përditësimin e vendimeve gjyqësore.79 Sistemi i të dhënave 
REVALB ofron të dhëna si për viktimën ashtu edhe për dhunuesin. Këto të dhëna ndahen sipas 
gjinisë, moshës, gjendjes civile dhe familjare, shtetësisë, statusit të punësimit/arsimit, statusit 
të aftësive të kufizuara, statusit të emigrantit, formave të dhunës, marrëdhënies midis dhunuesit 
dhe viktimës, vendndodhjes gjeografike; subjektit që ka referuar rastin e dhunës në familje, 
personit që shoqëron viktimën; aktorit të parë dhe vijues që trajton rastin dhe mbështetja e ofruar. 
Nuk është e qartë nëse të dhënat e REVALB i referohen vlerësimit të rrezikut të kryer nga policia 
sipas Udhëzimit të Përbashkët nr. 866/2018 ose vlerësimit të rrezikut sipas Urdhrit nr. 100/2020 
nga shërbimet e kujdesit social apo vlerësimit të rrezikut në terma të përgjithshëm. Megjithatë, 
REVALB ofron informacion që mund të përdoret për vlerësimin e rrezikut, p.sh. nëse autori është 
përdorues i drogës/alkoolit ose një person në konflikt me ligjin; ose nëse ajo/ai ka historik të 
dhunës seksuale, ose nëse ekziston rasti i zgjatjes së urdhrit të mbrojtjes; ose nëse janë marrë 
vendime të mëparshme nga gjykata. Për më tepër, modeli REVALB kërkon informacionin mbi faktin 
nëse autori zotëron një armë dhe këtë armë e ka në zotërim të ligjshëm apo të jashtëligjshëm.80 
Megjithatë, nuk tregohet qartë nëse arma e zjarrit është përdorur në rastin specifik të dhunës në 
familje.
Sistemi online i dixhitalizuar shërben gjithashtu si një mjet për menaxhimin e rasteve për të 
monitoruar ecurinë dhe për të ndjekur rastet individuale. Ai shërben më tej për të vlerësuar 
efektivitetin e përgjigjes së aktorëve vendorë ndaj dhunës në familje, për të matur ecurinë dhe 
për të harmonizuar politikat dhe masat e marra në nivel vendor. REVALB është sistemi që shërben 
aktualisht për shkëmbimin e të dhënave midis policisë, prokurorëve, gjyqtarëve, profesionistëve të 
kujdesit social dhe shëndetësor, si dhe midis aktorëve të tjerë të mekanizmit të referimit.
Duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave të ofruara nga sistemi REVALB, ky sistem mund të 
jetë një burim informacioni për autoritetet gjatë miratimit të autorizimit për armë zjarri dhe gjatë 

76]  Këto të dhëna përfshijnë: a) gjininë; b) moshën; c) statusin civil; ç) nivelin arsimor; d) statusin e punësimit; dh) lidhjen familjare me 
dhunuesin; kërkesën(at) për UM/UMM nga vetë viktima; ë) nga avokati i viktimës; f) nga prokuroria; g) nga policia; h) nga subjekte të tjera gj) 
nëse ka një kërkesë për vlerësimin e masave paraprake të mbrojtjes së menjëhershme nga policia; i) subjektin që ka dorëzuar kërkesën për një 
viktimë të mitur; j) nëse kërkesa lidhet me ndryshimin, ndërprerjen ose zgjatjen e urdhrit të mbrojtjes; k) urdhrat e lëshuar me vendim gjykate; 
l) ankimin ndaj urdhrit të mbrojtjes/urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; ll) vendimin e gjykatës së apelit; m) vendime të mëparshme të 
gjykatës lidhur me viktimën; n) veprat penale që lidhen me dhunën në familje nga dhunuesi; nj) vendimin e gjykatës penale;
77]  Në kohën e përgatitjes së kësaj analize, ky akt ishte në shqyrtim.
78] WWW.REVALB.ORG
79]  Shihni “Rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së prokurorisë për vitin 2019” të miratuar nga Kuvendi më 18.6.2020.
80]  Pyetja e paraqitur në formular është: A ka dhunuesi një armë? Po□; Jo □. Nëse përgjigja është Po, zgjidh nëse është e ligjshme ose e 
jashtëligjshme.
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verifikimit të sigurisë. Kjo mundësi nuk përmendet në ligjin “Për Policinë e Shtetit”. Përkundrazi, 
LDhF, VKM nr. 327, datë 2.6.2021 dhe sistemi i të dhënave REVALB nuk mundëson asnjë lidhje me 
ligjin për armët dhe në këtë mënyrë sistemi REVALB nuk ofron të dhëna për arsyet e heqjes së 
autorizimit. LA (versioni i konsoliduar 2020) parashikon që Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 
Shtetit zbaton dispozitat në fuqi për bazat e të dhënave shtetërore, lidhur me të dhënat për armët, 
licencat, autorizimet, blerësit, zotëruesit dhe ish zotëruesit e armëve (neni 47). Sistemi i ruajtjes 
së të dhënave regjistron të gjitha informacionet për armët e zjarrit të nevojshme për gjurmimin 
dhe identifikimin e tyre, për parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen penale të veprave penale 
ose ekzekutimin e dënimeve penale për një periudhë prej 30 vjetësh pas shkatërrimit të armës së 
zjarrit ose pjesëve kryesore në fjalë (neni 10). Këtu përfshihen të dhëna për armët e zjarrit si dhe 
të dhëna personale për lëshimin ose revokimin e autorizimeve e licencave për një periudhë prej 
10 vjetësh pas shkatërrimit të armës së zjarrit. Këto të dhëna fshihen nga sistemi i ruajtjes së të 
dhënave pas përfundimit të këtyre periudhave. Fshirja e tyre do të bëhet pa cenuar rastet kur të 
dhëna personale specifike janë transferuar te një autoritet kompetent për parandalimin, hetimin, 
zbulimin ose ndjekjen e veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale. Të dy nenet nuk japin 
informacion në lidhje me revokimin e licencës për shkak të përdorimit/keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit në rastet e dhunës në familje, siç parashikohet në LDhF. Prandaj, ka vend për të përmirësuar 
të dy sistemet e të dhënave (të dhunës në familje dhe atë të armëve të zjarrit). Zgjidhjet ligjore 
dhe teknike duhet të merren në konsideratë dhe të integrojnë të dhënat për DhF me të dhënat mbi 
autorizimin/revokimin e armëve, si dhe mbi përdorimin dhe keqpërdorimin e armëve. 
Ligji “Për Policinë e Shtetit” (versioni i konsoliduar 2020) parashikon se Policia e Shtetit ka për 
detyrë të identifikojë, mbrojë dhe referojë për ndihmë tek autoritetet përkatëse, viktimat e dhunës 
në familje, veçanërisht fëmijët dhe gratë (neni 17, pika 1/g). Është detyra e Policisë së Shtetit 
të përpunojë të dhëna personale për qëllime policore, me qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë 
publike, si dhe për parandalimin dhe zbulimin e veprave penale (neni 124). Për personat e shoqëruar, 
arrestuar ose ndaluar, policia krijon bankën qendrore të të dhënave për të regjistruar të dhënat 
e mbledhura (neni 112). Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit përpunon dhe analizon të 
dhënat e mbledhura nga Policia në masën e nevojshme për përmbushjen e detyrave dhe 
funksioneve të saj (neni 20).
Përveç neneve përkatëse të Kodit Penal, të cilat ndahen në krime dhe kundërvajtje, ky Udhëzim 
përmend se këto të dhëna përfshijnë ato që lidhen me ligjin “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” (LDhF nr. 9669/2006, versioni i konsoliduar 2020). Udhëzimi i përbashkët 
nr. 9, datë 17.6.2020 i Ministrit të Drejtësisë dhe Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për 
përcaktimin e rregullave për krijimin e një baze të dhënash të posaçme për çështjet e dhunës në 
familje në gjykata dhe unifikimin e regjistrimit të tyre”. Udhëzimi dhe dy modelet e përfshira81 nuk  
japin të dhëna në lidhje me format e dhunës në familje, mjetet e përdorura nga dhunuesi, duke 
përfshirë armët e zjarrit, ose në lidhje me masën mbrojtëse të lëshuar nga gjykata ose nëse 
gjykata ka vendosur masa për bllokimin dhe konfiskimin e armëve. Për sa i përket të dhënave sipas 
LDhF, të dhënat sipas moshës dhe gjinisë jepen vetëm për viktimat në mënyrë që të vlerësohet 
shkalla e përhapjes së dhunës në familje në Shqipëri nga perspektiva e viktimave.
Në përputhje me detyrimet e parashikuara në nenin 13 të ligjit “Për barazinë gjinore”, Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si autoriteti kryesor shtetëror përgjegjës për zbatimin e 
çështjeve për barazinë gjinore dhe luftën kundër dhunës në familje në nivel ministror, ka përgatitur 
Udhëzimin nr. 1220, datë 5.27.2010 “Për përcaktimin e treguesve të vlerësimit dhe të monitorimit 
të barazisë gjinore dhe dhunës ndaj grave, përfshirë dhunën në familje, mbikëqyrjen, mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave”. Bazuar në përmbajtjen e formularëve bashkëngjitur Udhëzimit të 
ministrisë, asnjë nga të dhënat e siguruara nga Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Policisë së 
Shtetit,82 nuk i referohet të dhënave të ndara sipas gjinisë për përdorimin/keqpërdorimin e armëve 
të zjarrit.

81]  Këto të dhëna përfshijnë: a) gjininë; b) moshën; c) statusin civil; ç) nivelin arsimor; d) statusin e punësimit; dh) lidhjen familjare me 
dhunuesin; kërkesën(at) për UM/UMM nga vetë viktima; ë) nga avokati i viktimës; f) nga prokuroria; g) nga policia; h) nga subjekte të tjera gj) 
nëse ka një kërkesë për vlerësimin e masave paraprake të mbrojtjes së menjëhershme nga policia; i) subjektin që ka dorëzuar kërkesën për një 
viktimë të mitur; j) nëse kërkesa lidhet me ndryshimin, ndërprerjen ose zgjatjen e urdhrit të mbrojtjes; k) urdhrat e lëshuar me vendim gjykate; 
l) ankimin ndaj urdhrit të mbrojtjes/urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; ll) vendimin e gjykatës së apelit; m) vendime të mëparshme të 
gjykatës lidhur me viktimën; n) veprat penale që lidhen me dhunën në familje nga dhunuesi; nj) vendimin e gjykatës penale;
82]  Treguesit që duhet të sigurohen nga MB dhe Policia e Shtetit janë: numri i rasteve të regjistruara të dhunës në familje, sipas llojit, gjinisë, 
moshës, nivelit arsimor, statusit të punësimit, statusit civil, shtetësisë, minoriteteve dhe vendbanimit (urban/rural); numri i punonjësve të 
Policisë së Shtetit të trajnuar në zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, duke zbatuar procedurat standarde për 
trajtimin dhe mbrojtjen e viktimave; numri i masave të marra nga punonjësit e Policisë së Shtetit për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje, 
të tilla si këshillimi, aplikimet për urdhër mbrojtjeje, referimet në prokurori.
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SHQETËSIMET SPECIFIKE NË KONTEKSTIN E COVID-19
Shqipëria ka marrë seriozisht parasysh Deklaratën e Komisionit Evropian për Efikasitetin e 
Drejtësisë mbi “Mësimet e nxjerra dhe sfidat e gjyqësorit gjatë dhe pas pandemisë së COVID-19”, 
ku nënvizohet rëndësia e parimit të aksesit në gjykata.83 Akti normativ nr. 9, datë 25.3.2020, 
“Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së 
gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë më 
16.4.2020 parashikon (neni 3, paragrafi 3/b) se masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje nuk mund 
të shtyhen dhe pezullohen nga gjykata pasi  shqyrtimi i vonuar i tyre mund të shkaktojë dëm të 
rëndë dhe të pariparueshëm për palët në fjalë. Në të njëjtën linjë, akti normativ nr. 7, datë 
23.3.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve”, i cili synon të parandalojë 
përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 në sistemin e burgjeve, përcakton se nuk 
përfitojnë nga kjo leje personat që kanë kryer vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes 
të parashikuara në nenet 128/b dhe 130/a (dhuna në familje) të Kodit Penal. Ky akt parashikon që 
nëse anëtarët e familjes nuk japin pëlqimin që personi i dënuar të qëndrojë në shtëpi, atëherë 
kjo mundësi nuk zbatohet as për vepra të tjera penale. Ligji nr. 5/2020 “Për dhënien e amnistisë” 
parashikon si kriter ndalues për marrjen e amnistisë rastet e parashikuara nga Kodi Penal për 
veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes, siç janë ato të përcaktuara nga: Neni 124 
(paragrafi i dytë), neni 124/b (paragrafi i dytë dhe i tretë), neni 128/a, 128/b, 129 dhe 130/a (dhuna 
në familje).  MShMS ka nxjerrë një urdhër specifik për të trajtuar në mënyrë të veçantë “Protokollin 

e emergjencës COVID-19 për strehëzat”84 ku theksohet se standardet 
dhe procedurat e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe 
jopublike që ofrojnë shërbime të specializuara strehimi për viktimat e 
dhunës në familje dhe trafikimit, mbeten të detyrueshme në situata jo 
emergjence. 

Objektivi strategjik 3 i Strategjisë, “Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në 
familje” përfshin tre prioritete:    
a) Informimi dhe parandalimi (Rritja e ndërgjegjësimit - Objektivi 3.1) përmes aktiviteteve 
të ndryshme si: Përfshirja e modulit për matjen e perceptimit të shoqërisë në lidhje me 
(mos) pajtimin dhe (mos) tolerancën për ushtrimin e DhBGj85; përmirësimi i kurrikulave 
shkollore në të gjitha nivelet e arsimit; trajnimi i mësuesve dhe psikologëve në shkolla, 
përfaqësuesve të komuniteteve fetare, profesionistëve të medias për të garantuar 
angazhimin e burrave dhe djemve kundër DhBGj dhe DhF; fushatat kombëtare; përmirësimi 
i kapaciteteve të profesionistëve të shëndetësisë, arsimit dhe punonjësve të policisë 
për identifikimin e rasteve të mundshme të DhBGj dhe DhF (në kuadër të parandalimit 
dhe informimit); mobilizimi dhe krijimi i lëvizjes kombëtare rinore për barazinë gjinore dhe 
kundër DhBGj; studimi kombëtar periodik në lidhje me përhapjen e DhBGj dhe DhF në Shqipëri.
b) Mbrojtja, siguria, rehabilitimi dhe riintegrimi për viktimat e dhunës (Fuqizimi 
i mekanizmave të referimit, si dhe shtimi/përmirësimi i shërbimeve mbështetëse të 
specializuara për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje Objektivi 3.2) 
përmes aktiviteteve të ndryshme si: Shtrirja e Mekanizmave të Referimit (MR) në të gjitha 
bashkitë e vendit, si dhe përmirësimi i efektivitetit të tyre; vënia në eficensë të plotë të 
sistemit të bazës së të dhënave për menaxhimin e rasteve të DhBGj dhe DhF, në mënyrë 
ndër-disiplinore; vënia në funksionim e linjës kombëtare të këshillimit; përmirësimi i 
kapaciteteve të profesionistëve; trajnimi dhe raportimi i të dhënave në lidhje me trajtimin 
e rasteve të DhF; ngritja e shërbimeve të specializuara për dhunën seksuale; mbështetja 
me qira sociale e familjeve njëprindërore/grave viktima të dhunës në familje

83]  https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2.
84]  Urdhri nr. 254, datë 10.4.2020) “Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jo publike që ofrojnë shërbimin e 
strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit në situatën e pandemisë së COVID-19”
85]  Sipas sugjerimeve të INSTAT, është e domosdoshme që ky studim të kryhet në vitin 2020, me një interval prej 10 vjetësh. Vrojtimi 
Kombëtar me Bazë Popullatën - Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri (2018) e botuar nga INSTAT në vitin 2019, paraqet, ndër të tjera, 
situatën problematike në vend në lidhje me DhF dhe DhBGj. Vrojtimi i INSTAT ka vetëm një pyetje për lidhjen midis dhunës dhe përdorimit të 
armëve të vogla dhe të lehta në Shqipëri dhe përkufizimi i dhënë mbi kuptimin e dhunës fizike e lidh atë me sulmet me armë. Dhuna me armë 
(kanosje/goditje me thikë, pistoletë ose ndonjë armë tjetër) konsiderohet si një nga format më të rënda të dhunës fizike.

Kutia 3:   
Strategjia 
Kombëtare për 
Barazinë Gjinore 
2016-2020  
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c) Ndëshkimi i dhunuesve dhe mundësitë për rehabilitimin e tyre – Objektivi 3.3 
përmes aktiviteteve të ndryshme si: Përmirësimi i legjislacionit; raportimi vjetor i të dhënave 
statistikore nga sistemi gjyqësor për DhF; monitorimi i marrjes së vendimeve gjyqësore; 
trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve; vlerësimi i shërbimit të këshillimit për djemtë dhe 
burrat; përmirësimi i rolit të shërbimit të provës në identifikimin e nevojave dhe referimin e 
rasteve konkrete të dhunuesve në varësi të formës së dhunës.

Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve të tyre dhe 
Eksplozivëve (2019-2024), Synimi i përgjithshëm 5 i Objektivit 2, përcakton si objektiv 
specifik përmirësimin e përgjigjes institucionale dhe me politika ndaj keqpërdorimit të 
armëve të zjarrit në dhunën në familje dhe dhunën nga partneri intim.    Më tej, Strategjia 
parashikon rishikimin e kuadrit ligjor ekzistues për të trajtuar keqpërdorimin e armëve 
të zjarrit në dhunën në familje dhe dhunën nga partneri intim. 
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3.  
PËRGJIGJA NDAJ ASPEKTEVE 
GJINORE TË KËRKESËS, 
PËRDORIMIT DHE 
KEQPËRDORIMIT TË ARMËVE 
TË ZJARRIT
 

Ky seksion jep një përmbledhje të 
masave të nevojshme për të trajtuar 
aspekte të ndryshme gjinore të 
përdorimit të armëve të zjarrit, 
keqpërdorimit dhe kërkesës, duke 
përfshirë lidhjet midis maskilizmit 
dhe armëve të zjarrit, ndërthurjen 
e gjinisë dhe moshës dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit. Shumica e masave 
janë parashikuar nga Strategjia 
për Kontrollin e AVL-ve dhe Plani 
i Veprimit shoqërues, ndërsa në 
dokumentet e tjera përkatëse 
strategjike është identifikuar një 
mungesë e plotë ose e pjesshme e 
konvergjencës midis përmirësimit 
të barazisë gjinore dhe kontrollit të 
armëve të zjarrit.70
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Disa politika dhe dokumente të veçanta të politikave trajtojnë çështje të rëndësishme për rritjen 
e përgjegjshmërisë gjinore në kontrollin e armëve të zjarrit në Shqipëri.  Shumica dërrmuese e 
masave për trajtimin e aspekteve gjinore të armëve të zjarrit parashikohen nga Strategjia për 
Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-2021.86 
Një numër i ulët masash vijnë nga strategji të tjera.   
Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve të tyre dhe Eksplozivëve 
2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 theksojnë se mbajtja e armëve të zjarrit dhe 
keqpërdorimi i tyre ka një dimension të qartë gjinor. Në synimin e përgjithshëm 5 të Objektivit 2, 
parashikohet objektivi specifik për rritjen e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve 
të zjarrit. Strategjia pranon lidhjet midis normave mashkullore dhe armëve të zjarrit, veçanërisht 
duke e vëne theksin te meshkujt e rinj në moshë si grup i synuar. Për më tepër, vërehet se mungojnë 
masat parandaluese për të trajtuar ndikimin e roleve gjinore dhe format mbizotëruese të 
maskilizimit në nxitjen e kërkesës dhe keqpërdorimin e armëve të zjarrit. Strategjia parashikon 
aktivitet specifik në këtë drejtim:

• Zhvillimi dhe zbatimi i masave parandaluese për të trajtuar ndikimin e roleve gjinore dhe 
formave mbizotëruese të maskilizimit në nxitjen e kërkesës dhe keqpërdorimin e armëve 
të zjarrit, në veçanti te meshkujt e rinj në moshë  Palët përgjegjëse për këto aktivitete 
janë MASR, MShMS, MB dhe Policia e Shtetit.

Për më tepër, ndërthurja e gjinisë dhe moshës si faktorë që nxisin kërkesën dhe keqpërdorimin e 
armëve të zjarrit njihet më tej në masat për rritjen e ndërgjegjësimit. Sipas Objektivit 4, synimi i 
përgjithshëm 2 Të rritet ndërgjegjësimi i popullsisë së përgjithshme, gra dhe burra, për rrezikun 
e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe 
eksplozivëve, parashikohen aktivitetet e mëposhtme: 

 — Zhvillimi dhe zbatimi i fushatave të ndërgjegjësimit të fokusuara në grupe të 
caktuara dhe/ose që trajtojnë sjellje të veçanta (meshkujt e rinj në moshë, gjuetarët, 
të shtënat me armë gjatë festimeve, dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore, 
siguria private, qendrat e trajnimit etj.);  

 — Kryerja e trajnimeve për komunikimet me ndjeshmëri gjinore;  
 — Integrimi i sjelljes së reduktimit të dhunës midis të rinjve në sistemin arsimor;   
 — Përgatitja e orëve ekstra-kurrikulare mbi rreziqet nga armët.  

Afati kohor për zbatimin e aktiviteteve të përmendura më sipër është viti 2021. Institucionet 
përgjegjëse për zbatimin janë Policia e Shtetit, MB, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, MFE, 
MShMS, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe institucionet e zbatimit të ligjit. Zbatimi i 
aktiviteteve nuk shoqërohet me një plan financiar, ndërsa burimet e pritshme të financimit janë 
donatorët.
Sipas Objektivit 3, synimi i përgjithshëm 1 Të garantohet zbatimi i plotë dhe monitorimi i kuadrit 
ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e armëve të zjarrit, municionit dhe eksplozivëve (duke  
përfshirë aktivitetet e synimit të përgjithshëm 3) Strategjia parashikon gjithashtu trajnimin për 
aspektet gjinore të krimeve me armë zjarri.
Çështjet që lidhen me moshën trajtohen në një masë të ulët në kuadrot ekzistues ligjorë 
dhe politikë. Ligji “Për armët” (versioni i konsoliduar 2020) parashikon moshën minimale dhe 
maksimale për miratimin e licencës për armë zjarrit (25 deri në 70 vjeç).  
Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë (2015-20) (miratuar nga VKM nr. 383, datë 6.5.201587) 
është zhvilluar në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2014–2020). Plani 
Kombëtar i Veprimit për Rininë synon të përmirësojë cilësinë e jetës së të rinjve dhe të forcojë 
statusin e tyre, përmes rritjes së mundësive në arsim, punësim, shëndetësi dhe kulturë. Për më 
tepër, ai synon të rrisë pjesëmarrjen e të rinjve në shoqëri dhe vendimmarrje.
Plani i Veprimit përmban gjashtë objektiva kryesorë (dhe 29 objektiva specifikë): Nxitja dhe 
pjesëmarrja e të rinjve në proceset vendimmarrëse; Nxitja e punësimit të të rinjve përmes 
politikave efektive të tregut të punës; Shëndeti, sporti dhe mjedisi; Edukimi i të rinjve; Mbrojtja 
sociale; dhe Kultura dhe vullnetarizmi.

86]  Miratuar me VKM nr. 50, datë 6.2.2019.
87] Në vitin 2007, u hartua një Strategji Kombëtare për Rininë (2007-2013). Qëllimi kryesor i saj ishte integrimi i strategjive dhe politikave për 
rininë dhe trajtimi i problemeve me të cilat përballen të rinjtë.
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Objektivi 5 “Mbrojtja sociale” mund të sigurojë pika hyrëse për trajtimin e shqetësimeve që 
lidhen me aspektin gjinor dhe armët e vogla, veçanërisht në lidhje me aktivitetet që kanë të bëjnë 
me parandalimin e dhunës, si p.sh.:

 — Aktiviteti 5.1.1 - Përmirësimi i kurrikulës mësimore në arsimin parauniversitar mbi 
dhunën (përfshirë dhe atë me bazë gjinore), pabarazinë sociale, punën e detyruar, 
trafikimin e qenieve njerëzore.

 — Aktiviteti 5.1.2 - Aftësimi i stafit pedagogjik, social dhe shëndetësor për të 
parandaluar dhe adresuar problemet e rasteve të dhunës, trafikimit të qenieve 
njerëzore (PSV), prostitucionin, në mjediset arsimore dhe më gjerë. 

 — Aktiviteti 5.1.3 – Forcimi kapaciteteve të OJF-ve, grupeve rinore dhe komunitetit 
në përgjithësi mbi parandalimin dhe referimin e hershëm të dhunës dhe trafikimit, 
si dhe denoncimin e rasteve të dhunës dhe dhunës në familje.  

 — Aktiviteti 5.1.4 – Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve, aftësimit të tyre për të 
denoncuar rastet e trafikimit, institucionet që ofrojnë shërbime për viktimat e 
trafikimit.

 — Aktiviteti 5.1.5 – Fushata sensibilizuese për edukimin e publikut mbi dhunën dhe 
trafikimin, me fokus të veçantë të rinjtë, vajzat dhe gratë e reja në zonat rurale.  

Për më tepër, objektivi 3: Shëndeti, sporti dhe mjedisi përmban gjithashtu aktivitete 
përkatëse në lidhje me parandalimin e sjelljeve me rrezik:

 — Aktiviteti 3.3.4 – aktivitete krijuese në shkollë dhe jashtë saj për trajtimin e 
temave social-shëndetësore, jetesën dhe sjelljet e shëndetshme, si dhezvogëlimin 
e sjelljeve me rrezik tek të rinjtë dhe më gjerë.

 — Aktiviteti 3.4.1 - Rihapja e qendrave miqësore për të rinjtë, sipas modelit 
“Youth Friendly Services”, shërbim i pilotuar vite më parë në mënyrë të 
suksesshme nga UNICEF, të cilat do të ofrojnë informacione, këshillime, 
aktivitete parandaluese dhe referime në lidhje me parandalimin e sjelljeve me rrezik 
tek të rinjtë.  

Plani i Veprimit për Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit Mendor 2013-2022 lidhet kryesisht 
me shpërndarjen e shërbimeve dhe nuk përmban ndonjë aktivitet specifik me rëndësi për 
trajtimin e aspekteve gjinore të armëve të zjarrit. Për shembull, Plani i Veprimit nuk përmban asnjë 
masë lidhur me parandalimin e vetëvrasjeve në përgjithësi, dhe as mbi përdorimin specifik të 
armëve të zjarrit në një kontekst të tillë. 

Plani Kombëtar i Veprimit për Barazinë Gjinore nuk përmban asnjë masë apo aktivitet 
që i referohet drejtpërdrejt përdorimit/keqpërdorimit të armëve të zjarrit, por përmes 
një konvergjence të shtuar midis parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe 
kontrollit të armëve të vogla, ai mund të ofrojë pika të rëndësishme hyrëse për rritjen e 
përgjegjshmërisë gjinore në kontrollin e AVL-ve.
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4. 
PRAKTIKAT E MBAJTJES SË 
REGJISTRAVE ME TË DHËNA ME 
NDJESHMËRI GJINORE  
 

Ky seksion paraqet analizën 
e rregullores ligjore për 
mbledhjen e të dhënave 
për armët e zjarrit, duke 
përfshirë mbajtjen e 
regjistrave të të dhënave 
për miratimin, heqjen dhe 
revokimin e licencës, në 
lidhje me statistikat gjinore 
dhe ndarjen e të dhënave 
sipas gjinisë dhe moshës. Ai 
synon veçanërisht të japë 
të informacion mbi shkallën 
në të cilën legjislacioni në 
fuqi mundëson mbajtjen 
e regjistrave me të dhëna 
me ndjeshmëri gjinore dhe 
sipas moshës.  73
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MBLEDHJA E TË DHËNAVE PËR ARMËT E ZJARRIT DHE TË DHËNAT E NDARA 
SIPAS GJINISË PËR ARMËT E ZJARRIT 

Mbledhja e të dhënave për armët e zjarrit përcaktohet kryesisht në kuadrin ligjor dhe politik 
të kontrollit të AVL-ve.  Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” (LBGj, nr. 9970, datë 24.7.2008)88 
përcakton detyrimin e përgjithshëm për subjektet publike dhe private për të paraqitur të dhëna 
statistikore të ndara sipas gjinisë (për të mbledhur, regjistruar, përpunuar) dhe për t’i paraqitur 
ato në Zyrën Shtetërore të Statistikave.
Mbajtja e regjistrave me të dhëna për armët e zjarrit parashikohet nga disa nene të LA dhe 
shtjellohet më tej në aktet nënligjore shoqëruese. Neni 10 (LA) përcakton që afati 5-ditor për 
regjistrimin e armëve të zjarrit, pjesëve kryesore të tyre dhe municioneve duhet të respektohet 
nga personat fizikë dhe juridikë që merren me veprimtari armësh dhe janë përgjegjës përsistemet 
e ruajtjes së të dhënave. Policia e Shtetit është organi përgjegjës për regjistrimin e armës. Regjistri 
elektronik mbahet nga Policia e Shtetit. Neni 10 i LA përcakton se rregullat për krijimin, aksesin, 
funksionimin dhe administrimin e regjistrit elektronik të armëve, municioneve përcaktohen me 
Vendim të Këshillit të Ministrave. Neni 10 i LA (versioni i konsoliduar 2020) nuk parashikon që 
të dhënat duhet të ndahen sipas gjinisë. Duke marrë parasysh VKM nr. 292, datë 8.4.2015 “Për 
krijimin dhe administrimin e regjistrit të armëve”, i cili shtjellon më tej nenin 10 të LA, të dhënat e 
regjistruara përfshijnë: a) identitetin e personit që zotëron armën (emri, mbiemri, emri i babait, 
datëlindja, vendbanimi, numri i telefonit); b) informacion në lidhje me armën; c) vendimin për 
licencën dhe autorizimin (numri dhe data e vendimeve); ç) dokumentet që mundësojnë pajisjen 
me armë dhe heqjen e armës (numri dhe data). Formati i regjistrit, siç përcaktohet nga ky akt 
nënligjor, nuk përmban një kolonë për gjininë. Siç parashikohet në këtë VKM, regjistrohet data 
dhe numri i vendimeve për heqjen dhe kthimin e armëve. Duhet të merret parasysh se VKM nr. 
292, datë 8.4.2015 duhet të përditësohet pas ndryshimeve të bëra në nenin 10 të LA (versioni i 
konsoliduar 2020).
Nenet e tjera të LA (versioni i konsoliduar 2020), si p.sh. neni 47, pika 1 për mbajtjen e evidencave/
regjistrit për armët, në terma të përgjithshme, përcakton se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 
së Shtetit zbaton “dispozitat në fuqi për bazat e të dhënave shtetërore”, lidhur me të dhënat për 
armët, licencat, autorizimet, blerësit, zotëruesit dhe ish zotëruesit e armëve. Gjithashtu, personat 
fizikë dhe juridikë, të licencuar për veprimtaritë e lejuara me armë, në përputhje me dispozitat e 
LA, mbajnë evidenca/regjistra të saktë dhe të hollësishëm, në formë të shkruar dhe elektronike, 
për të gjitha veprimtaritë e lejuara dhe të kryera me armët (neni 47, pika 2 e LA). Në të njëjtën 
linjë, neni 22, germa “dh” (LA) parashikon se subjekti juridik i licencuar që mban armë ka detyrimin 
të mbajë evidenca të plota për veprimtaritë që kryen, duke siguruar gjithashtu të dhëna për armët 
dhe municionet e tyre, si dhe për personat të cilëve u jepen armët për përdorim. Siç përcaktohet 
në LA, të gjitha këto evidenca i vihen në dispozicion autoritetit kompetent (Policisë së Shtetit) për 
inspektim në çdo moment. Formatet e regjistrit për personat juridikë miratohen me Udhëzimin e MB 
nr. 277/2015, të ndryshuar me VKM nr. 123/2018. Një regjistër tjetër i përmendur nga LA është ai për 
armët e koleksionit (neni 45, pika 7 i LA), i cili shtjellohet më tej nga VKM nr. 96, datë 4.2.2015 “Për 
përcaktimin e rregullave dhe procedurave të deklarimit, ruajtjes, regjistrimit dhe paaftësimit për 
armët e koleksionit”. LA parashikon rregullat për regjistrimin në hyrje/dalje të armëve në territorin 
e Republikës së Shqipërisë; vulosjen e armëve të kategorive “B” dhe “C” në pronësi të shtetasve 
të huaj dhe shqiptarë (neni 9, pika 7 e LA, të cilat janë shtjelluar më tej në VKM-në nr. 348/2015).89  

Asnjë nga aktet nënligjore të përmendura më sipër nuk parashikon që të dhënat duhet të 
ndahen sipas gjinisë.

Për më tepër, ligji nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit” nuk parashikon asnjë dispozitë 
për regjistrimin e të dhënave të ndara sipas gjinisë ose specifika për formatin e regjistrave 

88]  Neni 13, pika 2, germa “d” e LBGj parashikon se: Autoriteti shtetëror përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, si dhe të programeve shtetërore 
për barazinë gjinore është ministri që mbulon çështjet e barazisë gjinore dhe ka detyrë: d) të ndërtojë mekanizmat e mbledhjes së statisti-
kave, të ndara sipas gjinisë, në bashkëpunim me Institutin e Statistikave dhe me institucionet e tjera shtetërore, si dhe mbikëqyr mbledhjen 
dhe përpunimin e tyre. Sipas nenit 14, pika 3: “organet e qeverisjes vendore kryejnë mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara 
sipas gjinisë”. 
89]  Shihni gjithashtu VKM-në nr. 348, datë 29.4.2015 “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të shtetasve 
shqiptarë e të huaj me armë të kategorisë “B” dhe “C” në territorin e Republikës së Shqipërisë”. Ky regjistër mbahet në pikat e kalimit kufitar për 
regjistrimin e hyrjes dhe daljes së armëve. Në këtë regjistër nuk përfshihen të dhëna mbi gjininë.
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përveç detyrimit të përgjithshëm të punonjësve të policisë dhe subjekteve të autorizuara për të 
regjistruar të dhënat në regjistrat e njësive (neni 5 i ligjit nr. 72/2014). 
Sfidat90 që lidhen me mbajtjen e regjistrave, duke përfshirë të dhënat e ndara sipas gjinisë, 
identifikohen nga Strategjia e Shqipërisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve 
të tyre dhe Eksplozivëve 2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-2021. Synimi i përgjithshëm 1 i 
Objektivit 2 të Strategjisë është standardizimi dhe institucionalizimi i mbledhjes të të dhënave 
për armët e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me ndalimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të 
ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike, si dhe të dhëna të 
tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën periodike të rrezikut dhe vlerësimin e 
kërcënimit. Aktivitetet specifike të këtij objektivi përfshijnë institucionalizimin e metodologjisë për 
mbledhjen e të dhënave në të gjitha institucionet përkatëse lidhur me shpërndarjen dhe ndikimin 
e armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe 
moshës; trajnimi për realizimin e mbledhjes së të dhënave për shpërndarjen dhe ndikimin duke 
përfshirë aspektet me ndjeshmëri gjinore dhe trajnime për analizën gjinore të të dhënave të 
armëve të zjarrit dhe të krimeve me armë zjarri.   
Sipas ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” (neni 6, pika 15 e ligjit 
nr. 8678, datë 14.5.2001, version i konsoliduar pas ndryshimeve të bëra me ligjin nr. 40/2017) MD 
është e autorizuar të analizojë të dhënat statistikore dhe boton vjetarin statistikor. Udhëzimi 
nr. 4, datë 15.4.2019 i MD “Për plotësimin e të dhënave statistikore” përcakton mbledhjen dhe 
përpunimin e të dhënave statistikore nga Gjykatat e Shkallës së Parë dhe Gjykata e Apelit sipas 
formateve të standardizuara dhe seksioneve të përcaktuara. Këto të dhëna mbahen të ndara 
sipas gjinisë dhe moshës. Për rrjedhojë, të dhënat për autorët janë të ndara sipas gjinisë dhe 
moshës, por nuk lidhen me të dhënat për autorët e incidenteve me armë zjarri.  
Instituti i Statistikave (INSTAT) mbledh dhe analizon rregullisht të dhënat e ndara sipas gjinisë 
për statistikat mbi krimin dhe drejtësinë penale. Këtu përfshihen të dhënat për dhunuesit e mitur 
dhe të rritur, personat e lënduar, të pandehurit, të burgosurit etj. Gjithashtu, të dhënat përfshijnë 
përqindjet dhe të dhënat e ndara sipas gjinisë për viktimat e vrasjeve, viktimat e vrasjeve me 
dashje; numrin e vrasjeve me dashje dhe viktimave të këtyre krimeve; marrëdhënien midis 
viktimës dhe autorëve të dhunës në familje. Nuk jepen të dhëna mbi përdorimin e armëve të zjarrit. 
Për më tepër, Instituti boton çdo vit botimin “Burrat dhe gratë në Shqipëri”, i cili jep të dhëna për 
gratë dhe burrat në fusha të ndryshme.  
Ligji nr. 10 138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik” (nenet 58-60) jep përkufizimin e “sistemit 
të informacionit shëndetësor” që është një kombinim i statistikave shëndetësore, nga burime 
të ndryshme, që përdoret për të nxjerrë të dhëna për gjendjen shëndetësore, kujdesin 
shëndetësor, ofrimin e përdorimin e shërbimeve shëndetësore dhe ndikimin në shëndet. 
Instrumenti kryesor janë rregulloret e brendshme të institutit të shëndetit publik të cilat 
parashikojnë se të gjithë treguesit e shëndetit janë të ndarë sipas gjinisë dhe moshës, si 
p.sh. treguesit e vdekjeve të përgjithshme (nga të gjitha shkaqet për të dyja gjinitë, të gjitha 
grupmoshat dhe sipas gjinisë dhe moshës specifike); treguesit e vdekjeve sipas shkaqeve të 
veçanta, sipas gjinisë dhe grupmoshës. Për më tepër, rregullorja e brendshme përcakton se 
sektori i shëndetit mendor kryen studime për të identifikuar dhe studiuar faktorët e rrezikut që 
lidhen me sjelljet që ndikojnë në shëndetin mendor.

Nevoja për të përmirësuar disponueshmërinë e të dhënave të ndara sipas gjinisë 
pranohet edhe në Strategjinë për Kontrollin e AVL-ve. Sipas Objektivit 2, synimi i 
përgjithshëm 1: Standardizimi dhe institucionalizimi i mbledhjes të të dhënave për armët 
e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me ndalimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të 
ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike, si dhe të 
dhëna të tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën rajonale periodike të 
rrezikut për AME dhe vlerësimin e kërcënimit - janë planifikuar aktivitetet e mëposhtme:
  - Zhvillimi dhe institucionalizimi i metodologjisë për mbledhjen e të dhënave 

90] Kuadri ligjor nuk parashikon metodologjinë për mbledhjen e të dhënave për të pasur një përmbledhje krahasuese të të dhënave 
statistikore dhe të informacioneve; mungesa e procedurave për regjistrimin e të dhënave mbi shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të zjarrit 
duke përfshirë të dhënat me ndjeshmëri gjinore; nuk ka statistika të posaçme për armët e zjarrit në përputhje me kërkesat e institucioneve 
ndërkombëtare; mungon integrimi i perspektivës gjinore dhe moshore në efektivitetin e masave për analizën e krimeve me AVL; profilet e 
riskut ekzistojnë por nuk shkëmbehen mes institucioneve ligjzbatuese etj.
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në të gjitha institucionet përkatëse, lidhur me shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të 
zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe moshës; 
  - Kryerja e trajnimit për realizimin e mbledhjes së të dhënave për shpërndarjen 
dhe ndikimin duke përfshirë aspektet me ndjeshmëri gjinore;
  - Kryerja e trajnimeve për zhvillimin e analizës së veprave penale dhe analizën e 
krimeve me armë zjarri; 
  - Zhvillimi i analizës periodike të rrezikut dhe vlerësimi periodik i kërcënimeve. 
 
Objektivi specifik i këtij synimi është krijimi i një sistemi për mbledhjen e të dhënave në 
të gjitha institucionet përkatëse lidhur me shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të 
zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe 
moshës. Afati kohor për zbatimin e këtyre aktiviteteve është 2019-2021, dhe institucionet 
përgjegjëse për zbatimin janë Policia e Shtetit (Drejtoria e Përgjithshme dhe Zyra e 
Statistikave), MM, AKSHE, MShMS, Prokuroria, Gjykatat, MD. Zbatimi i aktiviteteve nuk 
shoqërohet me një plan financiar, ndërsa burimet e pritshme të financimit janë buxheti i 
shtetit, donatorët, UNDP SEESAC/BE.  
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5.  
TREGTIA E ARMËVE

Ky seksion analizon 
nëse legjislacioni që 
rregullon eksportin 
e armëve merr në 
konsideratë rreziqet e 
përdorimit të armëve 
për ushtrimin e dhunës 
me bazë gjinore. Analiza 
është fokusuar në 
detyrimin që rrjedh nga 
Traktati për Tregtinë e 
Armëve (neni 7.4) dhe 
Qëndrimi i Përbashkët 
i BE-së për Eksportin e 
Armëve.
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Traktati për Tregtinë e Armëve (TTA)
Në seksionin e parathënies, TTA thekson nevojën për të parandaluar dhe eliminuar tregtinë 
e paligjshme të armëve konvencionale dhe për të parandaluar devijimin e tyre në tregun e 
paligjshëm ose për përdorim fundor, ose te përdoruesit fundor të paautorizuar. Gjithashtu, ai 
thekson se civilët, në veçanti, gratë dhe fëmijët, përbëjnë shumicën e atyre që ndikohen në 
mënyrë negative nga konfliktet e armatosura dhe dhuna e armatosur. Neni 7, pika 4 i TTA: 
“Për eksportin dhe vlerësimin e eksportit” parashikon detyrimin e shtetit eksportues që gjatë 
vlerësimit të eksportit të marrë parasysh rrezikun që armët konvencionale të përdoren për të 
kryer ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të rënda të dhunës me bazë gjinore ose akteve 
të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. Shqipëria ka ratifikuar TTA përmes ligjit nr. 6, datë 
30.1.2014.  
Ligji nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake 
dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë” (ndryshuar me ligjin nr.90, datë 
9.7.2020)91 parashikon dispozita që bëjnë përafrimin me TTA. Qëllimi i këtij ligji është vendosja 
e kontrollit shtetëror mbi transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake dhe të artikujve 
e teknologjive me përdorim të dyfishtë, për të siguruar mbrojtjen e interesave kombëtarë të 
Republikës së Shqipërisë, sigurinë dhe politikën e jashtme, kredibilitetin ndërkombëtar të saj 
dhe garantimin e respektimit të angazhimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë në 
këtë fushë. Ky ligj rregullon kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave 
ushtarake, artikujve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë, duke përfshirë kontrollin, para, 
gjatë dhe në zbatimin e licencave apo autorizimeve të eksportit, të eksportit të përkohshëm, të 
importit, të importit të përkohshëm, të transitit, të transshipit, të veprimtarisë ndërmjetësuese 
dhe të asistencës teknike.
Sipas ligjit nr. 46/2018, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve-Importeve (AKSHE) të 
mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë92, i cili funksionon në 
varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, ka kompetencën për lëshimin e licencave (dhe revokimin e tyre), 
autorizimeve dhe certifikatave (certifikatat e përdoruesit të fundit/certifikatat ndërkombëtare të 
importit) (neni 5, neni 14, pika 3, 4 dhe 5). 
Aplikimi për marrjen e licencave, autorizimeve ose certifikatave për eksportin-importin, 
kalimin tranzit dhe shërbimet ndërmjetësuese vlerësohet dhe refuzohet nga AKSHE (neni 29) 
nëse:

• Institucionet ose organet e tjera qeveritare që kanë autoritet mbi kontrollet 
ndërkombëtare të transferimit, nuk japin pëlqimin e tyre gjatë vlerësimit. Krahas 
AKSHE-s, edhe MB, Ministria e Ekonomisë, Doganat, dhe Shërbimet e Inteligjencës etj. 
janë të përfshira në përpunimin e një aplikimi.  

• Analiza e vlerësimit të rrezikut për kriteret e përcaktuara sipas nenit 12 të ligjit nr. 46/2018 
(i ndryshuar 2020) parashikon rastet kur transferimet ndërkombëtare: 

 — Kërcënojnë respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë; 
 — Kërcënojnë respektimin e të drejtave të njeriut në vendin e përdoruesit të fundit 

apo kontribuojnë në shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare;  
 — Vënë në rrezik interesat e sigurisë dhe të mbrojtjes së Shqipërisë dhe janë kundër 

interesave të politikës së jashtme apo të interesit ekonomik; 
 — Kërcënojnë ruajtjen e paqes, sigurinë dhe stabilitetin në rajon;
 — Mundësojnë fillimin apo vazhdimin e konflikteve të armatosura apo konflikteve 

të tjera ose do të përkeqësonin tensionet apo konfliktet ekzistuese93 në vendin 
e përdorimit të fundit;

91]  Ky ligj ka shfuqizuar ligjin nr. 9707, datë 5.4.2007, “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake 
dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë” (ndryshuar me ligjin nr. 75/2013). Ky ligj u miratua përpara nënshkrimit të Traktatit për 
Tregtinë e Armëve.
92] AKSHE ka krijuar një faqe interneti www.akshe.gov.al, ku subjektet e përfshira në transferimet e armëve konvencionale mund të gjejnë 
informacionin e nevojshëm në lidhje me transferimet ndërkombëtare për armët konvencionale.
93] LA jep përkufizimin e “certifikatës së përdoruesit të fundit” si dokumenti, në të cilin përdoruesi i fundit përcakton vendin ku do të 
përdoren/mbahen armët e zjarrit, qëllimin përfundimtar të përdorimit, si dhe garanton se mallrat nuk do të përdoren për ndonjë qëllim të 
ndryshëm nga ai i specifikuar në certifikatë, nuk do të transferohen te ndonjë subjekt tjetër në territorin e vendit të destinacionit apo nuk do 
të rieksportohen pa leje nga vendi eksportues. Kjo certifikatë do të konsiderohet e vlefshme kur është paraqitur pranë autoriteteve brenda 6 
muajve nga data e lëshimit. Autoritetet përgjegjëse lëshojnë një certifikatë të përdoruesit të fundit në rastet kur personat fizikë ose juridikë 
kanë si qëllim të pajisen me licencë importi dhe kur diçka e tillë kërkohet nga shteti eksportues (etj.).  
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 — Ka ndikim negativ te qëndrimi i vendit të destinacionit të fundit kundrejt 
komunitetit ndërkombëtar, sidomos në qëndrimin e tij ndaj terrorizmit, krimit të 
organizuar ndërkombëtar dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare;

 — Mallrat e përfshira në transferimet ndërkombëtare nuk janë në përputhje me 
kapacitetin teknik dhe ekonomik të vendit marrës, duke marrë parasysh që është 
e dëshirueshme që Shtetet të plotësojnë nevojën e tyre legjitime të sigurisë dhe 
të mbrojtjes, duke angazhuar sa më pak burimet njerëzore dhe ekonomike për 
armatime.

 — Ekziston risku që mallrat mund të devijohen, të ritransferohen apo të 
rieksportohen nga destinacioni përfundimtar, në kushte të padëshirueshme. 

• Informacioni i dhënë në kërkesë është qëllimisht jo i plotë apo i pasaktë, apo është 
formuluar në kundërshtim me kërkesat e parashikuara në këtë ligj;      

• Ekzistojnë arsye të tjera që bien në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi ose 
me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara.

AKSHE miraton një vendim për shfuqizimin e licencës, autorizimit, certifikatës së lëshuar nëse: a) 
përcaktohet se pas lëshimit, kriteret ose njëri prej tyre, të vendosura në nenin 12, përputhen; b) 
një eksportues, importues, transitues, ndërmjetësues apo ofrues i asistencës teknike nuk vepron 
në përputhje me licencën; c) përcakton që licenca është dhënë në bazë të informacionit të 
pasaktë apo të paplotë; ç) subjekti në fjalë fshihet nga regjistri i subjekteve që merren me 
transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake; d) nëse subjekti i përfshirë në transferimin 
ndërkombëtar të mallrave falimenton dhe ndaj tij nisin procedurat ligjore përkatëse të falimentimit; 
dh) përcaktohet se pas lëshimit, kriteret e shkronjave “b” dhe “c”, të nenit 13, përputhen. 
Gjithashtu, neni 14 parashikon një listë të kritereve që duhet të plotësohen dhe se AKSHE refuzon 
dhënien e certifikatës së regjistrimit për një person fizik/juridik në rast se: subjekti aplikues 
paraqet dokumentacion të rremë ose të falsifikuar apo në mënyrë të qëllimshme fsheh 
informacionin ose keqinformon, në lidhje me aplikimin për regjistrim; subjekti aplikues është 
përgjegjës dhe është dënuar me vendim të formës së prerë për shkeljen e dispozitave në 
legjislacionin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, të cilat përbëjnë vepër 
penale apo dispozitave të tjera lidhur me sigurinë kombëtare; subjekti aplikues është përgjegjës 
për shkeljen e një embargoje apo sanksioni ndërkombëtar; kundër subjektit aplikues është 
ngritur akuzë penale për një shkelje të dispozitave në legjislacionin e transferimeve 
ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara apo ka nisur një procedim civil ose penal lidhur me 
sigurinë kombëtare; ekzistojnë dyshime të arsyeshme që përfaqësuesi i subjektit apo punonjësit 
e tij kanë hyrë në një marrëveshje apo kanë negociuar kontratë me një shoqëri, individ apo 
organizata që janë të përfshira në veprimtari të paligjshme që përfshijnë transferimin, përdorimin, 
prodhimin e mallrave ushtarake apo të armëve të shkatërrimit në masë; ekzistojnë arsye të tjera 
për cenimin e sigurisë kombëtare.94. 
Edhe pse analiza e rrezikut sipas ligjit nr. 46/2018 merr parasysh situatën me të drejtave të 
njeriut në vendin e përdoruesit të fundit, ai nuk i referohet në mënyrë specifike rreziqeve të 
armëve konvencionale që përdoren për të kryer ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të rënda 
të dhunës me bazë gjinore ose akteve të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve.

QËNDRIMI I PËRBASHKËT I BE-SË PËR EKSPORTIN E 
ARMËVE

Në vitin 2008 BE-ja miratoi Qëndrimin e Përbashkët për Eksportin e Armëve (2008/944/CFSP) 
që përcakton rregullat e përbashkëta për rregullimin e kontrollit të eksporteve të teknologjive 
dhe pajisjeve ushtarake, i cili pason Kodin e Sjelljes së BE-së për Eksportin e Armëve të vitit 
1998. Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë ka miratuar “Kodin e Sjelljes së BE-së për 
Eksportin e Armëve”, (VKM nr. 604, datë 28.8.2003). Për rrjedhojë, parimet themelore, politikat dhe 
praktikat kombëtare për eksportin e armëve konvencionale dhe teknologjisë përkatëse bazohen 
në Kodin e Sjelljes së BE-së. 

94]  Shihni gjithashtu VKM-në nr. 31, datë 22.1.2020 “Për organizimin, funksionimin dhe statusin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të 
Eksporteve, përcaktimin e procedurave të koordinimit ndërinstitucional dhe përcaktimin e procedurave për lëshimin e garancive dhe kryerjen 
e kontrollit shtetëror”. Ky vendim ka shfuqizuar VKM-në nr. 304, datë 25.3.2009; VKM-në nr. 305, datë 25.3.2009 dhe VKM-në nr. 43, datë 
16.1.2008.
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Neni 2 i Qëndrimit të Përbashkët të BE-së për Eksportin e Armëve parashikon kriteret e 
mëposhtme: Kriteri 1: Respektimi i angazhimeve dhe detyrimeve ndërkombëtare të Shteteve 
Anëtare, në veçanti sanksionet e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së ose Bashkimi 
Evropian, marrëveshjet për mospërhapjen dhe çështje te tjera, si dhe detyrime dhe angazhimeve 
të tjera ndërkombëtare; Kriteri 2: Respektimi i të drejtave të njeriut në vendin e destinacionit të 
fundit si dhe respektimi i së drejtës ndërkombëtare humanitare nga ai vend; Kriteri 3: Situata e 
brendshme në vendin e destinacionit të fundit, për sa i përket ekzistencës së tensioneve apo 
konflikteve të armatosura; Kriteri 4: Ruajtja e paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal; Kriteri 5: 
Siguria kombëtare e vendeve anëtare dhe e territoreve, marrëdhëniet e jashtme të të cilave janë 
përgjegjësi e vendeve anëtare, si dhe siguria kombëtare e vendeve mike dhe aleate; Kriteri 6: 
Qëndrimi i vendit blerës në lidhje me komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht qëndrimi ndaj 
terrorizmit, natyra e aleancave të lidhura dhe respektimi i së drejtës ndërkombëtare; dhe Kriteri 7: 
Ekzistenca e rrezikut që pajisjet dhe teknologjia ushtarake do të devijohen në vendin blerës ose 
do të rieksportohen në kushte të padëshirueshme.
Duke marrë parasysh analizën e mësipërme të nenit 12 të ligjit nr. 46/2018, (ndryshuar me ligjin 
nr.90, datë 9.7.2020) të gjitha kriteret e nenit 2 janë të integruara.

Strategjia për Kontrollin e AVL-ve, përkatësisht në Objektivin 3, synimi i përgjithshëm 
1  under Goal 3, Overall Target 1 - garantohet zbatimi i plotë dhe monitorimi i kuadrit 
ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e armëve të zjarrit, municionit dhe lëndëve 
plasëse  (duke përfshirë aktivitetet e synimit të përgjithshëm 3) parashikon kryerjen e 
trajnimit për vlerësimin e rrezikut të keqpërdorimeve të armëve të eksportuara në dhunën 
me bazë gjinore.

.
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KAPITULLI V

PËRFUNDIM
 — Republika e Shqipërisë ka ndërmarrë angazhimet kryesore ndërkombëtare në 

fushën e barazisë gjinore, paqes dhe sigurisë, kontrollit të armëve të vogla dhe të 
lehta, dhe Axhendës 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm; 

 — Zhvillimet legjislative dhe ato politike tregojnë përpjekje të konsiderueshme për 
trajtimin e dimensioneve gjinore të armëve të zjarrit, në nivel ligjor dhe politik. 
Kjo pasqyrohet në dispozitat ligjore të miratuara për të parandaluar dhe luftuar 
përdorimin e armëve të zjarrit në kontekstin e masave kundër dhunës në familje, 
dhe në përpjekjet me politika për të trajtuar shqetësimet e tjera gjinore që lidhen 
me armët e vogla, si p.sh. faktorët gjinorë që nxisin kërkesën për armë zjarri dhe 
krijojnë sjellje të rrezikshme, pjesëmarrjen e grave në kontrollin e AVL-ve dhe 
vendosjen e parakushteve për integrimin e perspektivës gjinore në hartimin e 
politikave të kontrollit të AVL-ve;

 — Në lidhje me rregulloren për mbajtjen e armëve të zjarrit nga civilët dhe 
parandalimin e keqpërdorimit të tyre, janë bërë një sërë ndryshimesh pozitive 
në ligjin “Për armët” (LA) pas ndryshimeve të bëra në vitin 2020; 

 — Ligji (neni 34) merr shprehimisht në konsideratë dhunën në familje si bazë për 
refuzimin e licencës/autorizimit për armë zjarri;

 — Aplikimi do të refuzohet nëse aplikanti evidentohet si person i përfshirë në vepra 
penale të dhunës në familje, aplikanti është dënuar ligjërisht për dhunë në familje 
si vepër penale; aplikanti nuk është dënuar me vendim të formës së prerë për 
kryerjen e krimeve të ndryshme; janë vendosur masa sigurie ndaj aplikantit;  

 — Në këtë mënyrë, ligji “Për armët” garanton se verifikimi (vetingu) i “dhunës në 
familje” dhe veprave të tjera penale nuk varet nga vendimi i formës së prerë i 
sanksionuar ligjërisht nga gjykata penale;

 — Në legjislacionin përkatës nuk përcaktohet qartë nëse ndiqet e njëjta procedurë 
verifikimi në rastin e rinovimit të licencës për armë zjarri;

 — Shqipëria ka një kuadër institucional të konsoliduar kundër dhunës në familje, 
të mbështetur në legjislacionin civil dhe atë penal (gjykata, prokuroria, sistemi i 
vuajtjes së dënimit etj). Mekanizmi Kombëtar i Koordinuar i Referimit (MKR) 
të dhunës në familje në nivel vendor është krijuar si një rrjet i organizuar i 
institucioneve përgjegjëse për parandalimin, mbrojtjen, mbështetjen dhe 
rehabilitimin e viktimave të DhF;  

 — Legjislacioni ka rregulluar procedurën e institucioneve përkatëse që janë pjesë e 
Mekanizmit Kombëtar të Referimit të DhF, koordinatorit vendor për DhF, Policisë 
dhe Qendrës për Kujdesin Social në rastet e dhunës në familje kur është përdorur 
armë zjarri, ose nëse ekziston rreziku i përdorimit të tyre;

 — LDhF dhe aktet nënligjore rregullojnë vlerësimin e rrezikut, masat mbrojtëse dhe 
procedurat të cilat duhet të ndiqen nga gjykata, policia dhe aktorët e mekanizmit 
të referimit të DhF në rastet kur është përdorur armë zjarri ose ka ekzistuar 
kërcënimi për përdorimin e tyre;

 — Masat mbrojtëse të parashikuara nga LDhF dhe aktet nënligjore përkatëse 
përfshijnë sekuestrimin e përkohshëm të armëve të zjarrit nga autori dhe 
informimin e punëdhënësit mbi dhunën në familje të regjistruar në rast se autori, 
në kuadër të kryerjes së detyrave të punës, ka akses në armët e zjarrit të shërbimit. 
Për pasojë, licenca revokohet përkohësisht derisa të merret një vendim gjykate 
i formës së prerë, i cili mund të revokojë në mënyrë të përhershme licencën. Nëse 
autoritetet vlerësojnë se kthimi i një arme mund të përbëjë një kërcënim ose 
rrezik, ata mund të vendosin të mos e kthejnë, edhe në rastet kur nuk ka baza për 
ndjekje penale;

 — Policia, në cilësinë e autoritetit verifikues, ka akses në të gjitha të dhënat policore 
për rastet e raportuara të DhF, si dhe për çdo urdhër të lëshuar prej tyre (UMPMM) 
ose nga gjykata civile (UM/UMM). Si pjesë e mekanizmit të referimit për DhF, ata 
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mund të përdorin të gjitha burimet e informacionit që vijnë nga aktorët e këtij 
sistemi.  

 — Ruajtja e armëve dhe municioneve është e rregulluar si për personat fizikë ashtu 
edhe për personat juridikë, si p.sh. subjektet e shitjes së armëve ose poligonet 
civile të qitjes;

 — Standardet dhe procedurat përkatëse nuk japin udhëzime të qarta të zbatueshme 
për verifikimin e sigurisë të sektorit të sigurisë gjatë punësimit, në lidhje me 
dhunën në familje;  

 — Mbajtja dhe përdorimi i një arme është rregulluar në ligjin nr. 72/2014 “Për 
përdorimin e armëve të zjarrit” dhe në një masë të caktuar në ligje të veçanta të 
zbatueshme për punonjësit e sektorit të sigurisë. Shumica prej tyre parashikojnë 
vetëm mundësinë e përdorimit të armëve si mjet force në realizimin e detyrës, 
ndërsa disa të tjera përcaktojnë situatat dhe kufizimet e përdorimit të armëve.

 — Legjislacioni përkatës për sektorin e sigurisë nuk parashikon dispozita specifike në 
lidhje me rastet kur dhuna në familje kryhet nga një prej punonjësve të tyre. Urdhri 
nr. 1118, datë 13.11.2017 i DPPSH “Për procedurën standarde për trajtimin e rasteve 
të dhunës në familje” është një shembull i praktikës së mirë pasi jep sqarime për 
rastet kur autori i dhunës në familje është një punonjës policie.

 — Pas analizës së dispozitave ligjore aktuale rezulton se në këtë fazë urdhrat e 
mbrojtjes së gjykatave nuk përmenden as në ligjin “Për Policinë e Shtetit” dhe as 
në Rregulloren dhe Urdhrin nr. 417, datë 2.5.2018 të DPPSH. Meqenëse verifikimi 
shtrihet në aktivitete që nuk janë në përputhje me rregullat e policisë së shtetit 
ose me sjelljen e mirë në shoqëri, verifikimi mund të marrë parasysh urdhrat e 
mbrojtjes të lëshuara nga gjykata, diçka e tillë nuk thuhet shprehimisht.

 — Legjislacioni përkatës ka përfshirë një detyrim për të gjitha institucionet që 
kanë mandat për të ndjekur rastet e dhunës në familje, për të mbledhur të dhëna 
mbi dhunën në familje dhe për t’i referuar këto të dhëna te koordinatori vendor i 
Mekanizmit të Referimit të DhF. 

• Pavarësisht progresit të rëndësishëm të përshkruar më sipër për të parandaluar 
përdorimin e armëve të zjarrit në dhunën në familje, ende ka mangësi të caktuara:

 — Neni 34 i LA parashikon në një fjali të vetme (pika 1, germa “ç”) disa kritere si 
bazë për refuzimin e licencës/autorizimit nga autoritetet. Një dispozitë e tillë mund 
të çojë në humbjen e fokusit të duhur ndaj DhF si një kriter i rëndësishëm për 
refuzimin e licencës/autorizimit. Për më tepër, shprehja e përdorur në këtë nen “të 
mos ketë qenë i evidentuar” mund të sjellë paqartësi në interpretim. Gjithashtu, 
ekzistojnë paqartësi edhe në kuptimin e germave “c”, “ç” dhe “b/1” të nenit 34 të LA;

 — Procedurat për verifikimin e sigurisë nuk japin udhëzime të qarta lidhur me 
vlerësimin që duhet realizuar për të përcaktuar nëse armët e zjarrit mund të 
keqpërdoren në kontekstin e dhunën në familje. Duke qenë se shpeshherë dhuna 
në familje nuk raportohet dhe për shkak të potencialit të lartë vdekjeprurës të 
armëve të zjarrit në këtë kontekst, duhet t’i kushtohet një rëndësi e veçantë 
verifikimit të sigurisë si mjet i mundshëm efektiv për parandalimin e keqpërdorimit 
të armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje;

 — Për më tepër, as ligji “Për armët” dhe as aktet nënligjore shoqëruese nuk 
parashikojnë intervista me partnerët aktualë dhe të mëparshëm dhe anëtarët e 
tjerë të familjes gjatë kontrolleve të historikut të dhunës në familje. Në mënyrë të 
ngjashme, nuk ka asnjë dispozitë ku të përcaktohet nëse procedurat e verifikimit 
të sigurisë përfshijnë konsultimin me mekanizmin e referimit të DhF, në lidhje me 
historikun e dhunës në familje;  

 — Legjislacioni përkatës nuk parashikon një detyrim ligjor për të njoftuar 
bashkëshortin ose anëtarët e ngushtë të familjes së aplikantit gjatë procesit të 
marrjes së licencës/autorizimit;  

 — Vendimet gjyqësore për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes ose urdhrave të 
menjëhershëm të mbrojtjes, me qëllim parandalimin e akteve të dhunës në 
familje, nuk janë përcaktuar si pjesë e kushteve për verifikimin/vetingun në 
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ligjin “Për armët”, diçka që duhet të bëhet pasi kjo procedurë mund të nisë 
paralelisht me procedurën penale.    

 — Nuk ekzistojnë dispozita për konsultimin me Mekanizmin Kombëtar të Referimit 
të Dhunës në Familje për informacionin që ky mekanizëm mund të japë (përfshirë 
të dhënat nga sistemi i të dhënave REVALB) në lidhje me dhunën në familje të 
ushtruar nga aplikanti.  

 — Nuk ka asnjë dispozitë specifike që të përcaktohet nëse janëshqyrtuar/ 
kontrolluar gjatë verifikimit të sigurisë të gjitha format e dhunës në familje, si 
dhuna fizike, psikologjike, seksuale, ekonomike. As ligji “Për armët” dhe as aktet 
nënligjore përkatëse nuk japin një përkufizim të dhunës në familje duke pasur 
parasysh faktin se neni 34 i LA-së i referohet dhunës në familje si arsye për 
refuzimin e aplikimit.    

• Në lidhje me përgjigjen ndaj aspekteve gjinore të armëve të zjarrit, Strategjia për 
Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2019-2024 dhe Plani i Veprimit 
2019-2021 përmbajnë angazhime të qarta kundrejt përmirësimit të barazisë gjinore në 
kontrollin e armëve të vogla dhe synojnë të integrojnë perspektivën gjinore në fusha të 
ndryshme të kontrollit të armëve të zjarrit;

• Strategjia i ka dhënë përparësi disa objektivave specifikë, ku përfshihen rritja e 
pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit; rritja e kapaciteteve 
të institucioneve përgjegjëse për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit për integrimin 
gjinor dhe zhvillimin e politikave me përgjegjshmëri gjinore për AVL-të/armët e zjarrit; 
përmirësimi i përgjigjes institucionale dhe me politika ndaj keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit në dhunën në familje dhe dhunën nga partneri intim dhe përmirësimi i parandalimit 
të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit duke u fokusuar veçanërisht te meshkujt e 
rinj në moshë. Këto objektiva specifike pasohen nga një sërë aktivitetesh praktike;  

• Për më tepër, Strategjia parashikon aktivitete të tilla si rritja e ndërgjegjësimit të 
popullsisë së përgjithshme, gra dhe burra, për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes dhe 
trafikimit të paligjshëm të armëve të zjarrit dhe standardizimi dhe institucionalizimi i 
mbledhjes së të dhënave për armët e zjarrit, të ndara sipas gjinisë dhe moshës.

• Legjislacioni në Shqipëri ofron një bazë të fortë për integrimin e perspektivës gjinore në 
secilën fazë të procesit të hartimit, miratimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 
politikave, dhe veçanërisht integrimin e perspektivës gjinore në legjislacion;

• Vendi ka miratuar një numër të madh strategjish, të cilat mund të ofrojnë pika të 
rëndësishme hyrëse për kontrollin e armëve të zjarrit me përgjegjshmëri gjinore. 
Megjithatë, dokumentet strategjike, si p.sh. Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë (2015-
2020); Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit 
të Kombeve të Bashkuara - Gratë, Paqja dhe Siguria 2018-2020 (PKV 1325); Strategjia 
Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020 dhe Plani i Veprimit 2016-2020; Strategjia 
Kombëtare e Integrimit në BE dhe Plani i Veprimit 2020–2022; Plani i Veprimit për Zhvillimin 
e Shërbimeve të Shëndetit Mendor 2013–2022 tregojnë se ka mungesë të plotë ose 
të pjesshme të konvergjencës midis përmirësimit të barazisë gjinore dhe kontrollit të 
armëve të zjarrit;  

• Kuadrot përkatëse ligjore dhe strategjike rregullojnë përfaqësimin e ekuilibruar të grave 
ndërkohë që rritja e pjesëmarrjes së grave në hartimin dhe zbatimin e politikave për 
AVL-të njihet si një objektiv specifik në Strategjinë për Kontrollin e AVL-ve;

• Mbledhja e të dhënave për armët e zjarrit përcaktohet në kuadrin ligjor dhe politik të 
AVL-ve, ligjit “Për armët” dhe aktet e tjera nënligjore;

• Ekziston një detyrim i përgjithshëm për subjektet shtetërore dhe private, i përcaktuar 
në ligjin “Për barazinë gjinore”, për të mbledhur, regjistruar dhe përpunuar të dhëna të 
ndara sipas gjinisë, duke përfshirë detyrimin për t’i paraqitur këto të dhëna dhe për t’i 
dorëzuar pranë Institutit të Statistikave; dhe  

• Shqipëria ka vendosur një detyrim ligjor për të gjitha institucionet që kanë mandat për 
të ndjekur rastet e dhunës në familje, për të mbledhur të dhëna mbi rastet e dhunës 
në familje.  
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REKOMANDIME
Pavarësisht progresit të dokumentuar si në nivelin legjislativ ashtu edhe në atë politik, në kuadër 
të qëllimit të kësaj analize, i cili është të kontribuojë në rritjen e përgjegjshmërisë gjinore në 
legjislacionin dhe politikat për kontrollin e armëve të zjarrit në Republikën e Shqipërisë, janë 
propozuar rekomandimet në vijim për përmirësimin e mëtejshëm të legjislacionit dhe përgjigjes së 
policisë:

ANGAZHIMET NDËRKOMBËTARE  

 — Për të rritur përgjegjshmërinë gjinore në kontrollin e AVL-ve, autoritetet duhet 
të trajtojnë angazhimet e reja të përcaktuara në Dokumentin Rezultues të 
Konferencës së Tretë të Rishikimit95 të Programit të Veprimit të OKB-së për 
Parandalimin, Luftën dhe Eliminimin e Tregtisë së Jashtëligjshme të Armëve 
të Vogla dhe të Lehta në të gjitha aspektet – PV, duke përfshirë integrimin e 
aspekteve gjinore në politikat dhe programet për armët e vogla dhe të lehta, duke 
përfshirë në fushat e hartimit, planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 
programit gjatë përpjekjeve zbatuese; rritjen e fondeve për politikat dhe programet 
që marrin parasysh ndikimet e ndryshme të armëve të vogla dhe të lehta të 
jashtëligjshme te gratë, burrat, vajzat dhe djemtë; mbledhjen e të dhënave me 
ndjeshmëri gjinore; dhe garantimin e koordinimit midis autoriteteve përkatëse 
kombëtare, lidhur me zbatimin e PV, me autoritetet që punojnë për barazinë 
gjinore dhe çështjet e grave, duke përfshirë grupet e shoqërisë civile të grave; 

 — Vendi duhet të përqafojë plotësisht Axhendën 2030 për Zhvillim të 
Qëndrueshëm96 , të rishikojë hapat e ardhshme të paraqitura në Raportimin 
Kombëtar Vullnetar të dorëzuar në vitin 2018 nga Shqipëria dhe të vazhdojë të 
ndërmarrë hapa në arritjen e qëllimeve të përcaktuara sipas OZhQ 5 - Arritja e 
barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave dhe OZhQ 16 - Promovimi 
i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, 
sigurimi i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve efektive, të 
përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;

 — Për të parandaluar përdorimin e armëve konvencionale të eksportuara për të kryer 
ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të dhunës me bazë gjinore ose 
dhunës kundër grave, duhet të miratohet një akt nënligjor që rregullon vlerësimin 
e nevojshëm të rrezikut, siç parashikohet në TTA.

PARAKUSHTI LIGJOR DHE POLITIK PËR INTEGRIMIN E ASPEKTEVE GJINORE NË 
KONTROLLIN E ARMËVE TË ZJARRIT. PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E 
ARMËVE TË ZJARRIT 

 — Krijimi i një mekanizmi për të garantuar se mekanizmat përkatës gjinorë 
(përfaqësues nga Sektori i Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe 
Barazinë Gjinore në MShMS) dhe OShC-të përkatëse që punojnë për barazinë 
gjinore dhe të drejtat e grave, të marrin pjesë në punën për AVL-të;  

 — Garantimi i përfaqësimit të balancuar të grave dhe burrave në Komisionin për AVL-të.

LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE 

• Neni 3 i ligjit “Për armët” (versioni i konsoliduar 2020) duhet të përfshijë përkufizimin e 
dhunës në familje, në përputhje me Konventën e Këshillit të Evropës “Për parandalimin 
dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” (Konventa e Stambollit), 
Kodin Penal dhe ligjin nr. 9669/2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 

95]  https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/

96]  https://sdgs.un.org/goals  dhe https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/albania



88

KAPITULLI V
(versioni i konsoliduar 2020), për të garantuar se të gjitha format e dhunës në familje, të 
tilla si dhuna fizike, psikologjike, seksuale, ekonomike, merren parasysh gjatë realizimit 
të verifikimit të sigurisë në lidhje me “dhunën në familje”;

• Për më tepër, në nenin 34 të ligjit “Për armët” (versioni i konsoliduar 2020) duhet të 
shtohet një pikë e re ku të parashikohet se në arsyet për refuzimin e aplikimit për 
licencë/autorizim të përfshihet: “ndaj aplikantit është lëshuar një urdhër mbrojtjeje (UM/
UMM) për dhunën në familje”

• Prezantimit në ligjin “Për armët” të detyrimit të njoftimit të bashkëshortit (aktual dhe 
të mëparshëm gjatë dy viteve të fundit) ose të një anëtari të ngushtë të familjes nga 
institucioni shtetëror përgjegjës, gjatë procesit të marrjes së licencës/autorizimit;  

• Ligji “Për armët” (versioni i konsoliduar 2020) dhe aktet nënligjore që lidhen me 
verifikimin e sigurisë duhet të përfshijnë dhe shtjellojnë më tej procedurën e verifikimit 
ose marrjen e vërtetimeve për secilën nga rrethanat e përcaktuara në nenin 34 (pika 1) 
dhe duhet të shtjellojnë më tej bashkëpunimin institucional sipas nenit 46 të LA.  

 — Për sa i përket kritereve të “masës së sigurisë personale”, të parashikuar në nenin 
34 të LA si arsye për mosdhënien e autorizimit për mbajtjen e një arme, është e 
rëndësishme që autoritetet e verifikimit (vetingut) të jenë të trajnuara siç duhet 
dhe të ekzistojnë udhëzime të përshtatshme mbi kuptimin dhe klasifikimin e 
masave të sigurisë personale, duke marrë në konsideratë lidhjen me Kodin e 
Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë.

 — Për sa i përket përmbajtjes së nenit 34 të LA, disa nga kriteret e përmendura në 
germën “ç” duhet të ndahen “më vete” ose të grupohen bazuar në një teknikë të 
qartë të hartimit të ligjit. Gjithashtu, paqartësitë që ekzistojnë midis kuptimit 
të germës “c” dhe “b/1” të nenit 34/1 të LA duhet të trajtohen në mënyrë të 
përshtatshme në të njëjtin ligj ose në aktet përkatëse nënligjore për verifikimin e 
sigurisë.  

 — Duhet të përmirësohet më tej verifikimi i sigurisë përmes miratimit të rregulloreve/
udhëzimeve për verifikimin e sigurisë/kontrollet gjithëpërfshirëse të historikut 
të dhunës në familje, të cilat duhet të zhvillohen dhe miratohen nga Ministria e 
Brendshme. Për më tepër, duhet të rishikohet Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm 
të Policisë së Shtetit duke marrë parasysh zhvillimet në LDhF dhe VKM-në 
nr. 327/2021 për mekanizmin e referimit.

• Të përfshihet në ligjin “Për armët” ose në aktet përkatëse nënligjore një dispozitë për 
konsultimin me Mekanizmin Kombëtar të Referimit dhe koordinatorin vendor për dhunën 
në familje, si dhe me aktorë të tjerë, me qëllim marrjen e të dhënave mbi historikun e 
dhunës në familje, duke përfshirë marrjen e të dhënave nga sistemi i të dhënave REVALB.

• Aktet nënligjore si Urdhri nr. 417/2018 i DPPSH duhet të përfshijnë qartësisht konsultimin 
e autoriteteve të verifikimit (vetingut) me: Koordinatorin vendor për DhF, Qendrën 
për Kujdesin Shoqëror dhe qendrat e krizave të përdhunimit, sistemin e të dhënave 
REVALB (marrja e të dhënave për historikun e dhunës në familje), vendimet e gjykatave 
për UM/UMM, duke përfshirë për përndjekjen, ngacmimin dhe format e tjera të DhBGj, siç 
parashikohet në legjislacionin shqiptar, duke marrë gjithashtu në konsideratë dispozitat 
e Konventës së Stambollit si një instrument ligjërisht i detyrueshëm.  

• Aktet nënligjore të nxjerra nga MB (si p.sh. Udhëzimi nr.277/2015, i ndryshuar në vitin 
2018 etj.) dhe Urdhrat e DPPSH (si p.sh. Urdhri nr. 417/2018) për verifikimin e sigurisë 
mbi dhunën në familje duhet të rishikohen dhe zhvillohen;

• Për sa i përket vërtetimit të lëshuar nga gjykata, ai duhet të japë informacion për çdo 
vendim të marrë pas bërjes së një kërkese për masa mbrojtjeje.

• Në mënyrë që të garantohet një proces gjithëpërfshirës i verifikimit të sigurisë, 
rekomandohet të krijohet një model i raportit të përgatitur nga autoriteti i verifikimit, ku 
të jepen udhëzime të qarta për shtrirjen e mëtejshme të verifikimeve.  

• Vendimi mbi besueshmërinë e një personi që do të bëhet pjesë e sektorit të sigurisë 
duhet të bazohet në prova të qarta dhe dispozita të qarta ligjore. Gjithashtu, për të 
garantuar se procesi i verifikimit është gjithëpërfshirës, raporti i përgatitur nga 
autoriteti i verifikimit (vetingut) duhet të thellojë verifikimet që lidhen me dhunën në 
familje, në përputhje me Kodin Penal dhe LDhF në mënyrë specifike;
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• Rekomandohet që ligjet/aktet nënligjore specifike për sektorin e sigurisë të 
përcaktojnë gjithashtu procedurat në rastet kur një anëtar i këtij sektori ushtron dhunë 
në familje, duke përdorur si praktika më të mira procedurat e përcaktuara në Urdhrin 
nr. 1118, datë 13.11.2017 të DPPSH.  

• LA dhe Udhëzimi nr. 88/2015 i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shëndetësisë 
japin udhëzime të qarta në lidhje me kohëzgjatjen e vërtetimit të aftësisë nga 
perspektiva e shëndetit mendor.  

• Kryerjes së një studimi gjithëpërfshirës për zbatimin e dispozitave ligjore me rëndësi 
për parandalimin e përdorimit të armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje, 
në mënyrë që të identifikohen sfidat si dhe praktikat e mira të zbatimit të ligjit dhe të 
jepen rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të kuadrove ligjorë dhe politikë.

PËRGJIGJA NDAJ ASPEKTEVE GJINORE TË KËRKESËS, PËRDORIMIT DHE 
KEQPËRDORIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT  

• Rritja e sinergjive strategjike për të maksimizuar efektet e masave të propozuara në 
parandalimin dhe trajtimin e kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të 
zjarrit, midis Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2019-
2024 dhe strategjive të tjera përkatëse, si dhe për të përgatitur një plan financiar, për të 
siguruar dhe alokuar burimet për zbatimin e masave të parashikuara të politikave. Për 
më tepër, institucionet përkatëse duhet të kërkojnë në mënyrë aktive të rrisin 
konvergjencën midis dokumenteve strategjike.

• Gjatë zhvillimit të Strategjisë së re për Rininë, duhet të merret në konsideratë mënyra 
e trajtimit të faktorëve që vijnë nga ndërthurja e gjinisë dhe moshës, dhe të cilat lidhen 
me faktin se meshkujt e rinj përbëjnë shumicën e personave që aplikojnë për licencë dhe 
që zotërojnë armë, si dhe të personave që shprehen se do të zotëronin një armë;  

• Kriteret për procedurat e verifikimit të sigurisë të parashikuara në nenin 34 të ligjit “Për 
armët” duhet të përfshijnë gjithashtu vlerësimin e rreziqeve për të përcaktuar nëse 
armët e zjarrit mund të përdoren në kontekstin e vetëvrasjes;  

• Zhvillimi i metodologjisë me ndjeshmëri gjinore për monitorimin dhe vlerësimin e 
legjislacionit dhe politikave për kontrollin e AVL-ve.

PRAKTIKET E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE ME NDJESHMËRI GJINORE

• Neni 10 i ligjit “Për armët” (versioni i konsoliduar 2020) dhe aktet nënligjore të tilla si 
VKM nr. 292, datë 8.4.2015, “Për përcaktimin e rregullave për krijimin dhe administrimin e 
regjistrit të armëve” duhet të ndryshohen në mënyrë që gjinia të shtohet si një variabël 
kryesor në mbledhjen e të dhënave;

• Të përmirësohet shkëmbimi i të dhënave midis institucioneve shtetërore përgjegjëse 
që punojnë për dhunën në familje, veçanërisht midis Mekanizmit Kombëtar të Referimit 
të DhF, gjykatave, prokurorëve dhe policisë;

• Të garantohet se regjistrat për dhunën në familje përfshijnë të dhëna për armët e zjarrit, 
të ligjshme dhe të jashtëligjshme, si p.sh. të dhëna për praninë e armëve të zjarrit, 
përdorimin, llojin etj., përmes ndryshimit të akteve nënligjore ekzistuese, si dhe të të 
gjitha masave dhe vendimeve të marra nga policia, në përputhje me LDhF dhe LA. 
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Kontrolli i armëve; Si të përdoret Traktati për Armët; Një Udhëzues Praktik për Vlerësimin e Rrezikut, 2018
Qëndrimi i Përbashkët i BE-së për Eksportin e Armëve 2008/944/CFSP
Programi i Veprimit i OKB-së për Armët e Vogla dhe të Lehta, (PV, 2001);
Protokolli i Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit, 
pjesëve dhe komponentëve të tyre dhe municioneve (2001);
Instrumenti Ndërkombëtar i Gjurmimit (2005); 
Dokumenti i OSBE-së për Armët e Vogla dhe të Lehta (miratuar në vitin 2000 dhe ribotuar në 2012);  
Konventës “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave” (CEDAW) dhe Protokollit të saj 
opsional;
Konventës së Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në 
familje” (ratifikuar përmes ligjit nr. 104/2012); 
Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (RKSOKB), (2000) 
Axhenda 2030 për OZhQ-të

STRATEGJITË

Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2019-2024 dhe Plani i Veprimit 2019-
2021 (VKM nr. 50, datë 6.2.2019)
Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë, 2015-20 (VKM nr. 383, datë 6.5.2015)
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2014–2020)
Strategjia Kombëtare e Integrimit në BE dhe Plani i Veprimit 2020–2022 (VKM nr.151, datë 19.2.2020)
Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar – 
Gratë, Paqja dhe Siguria 2018–2020 (PKV 1325), (VKM nr. 524, datë 11.9.2018)
Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020
Plani i Veprimit për Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit Mendor 2013-2022 
Strategjia e Zhvillimit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor, 2020-2025, miratuar me VKM-në nr. 
405, datë 20.5.2020
Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë 2016–2020, (VKM nr. 439, datë 17.5.2017)

LIGJET

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë dhe Kodi i Procedurës Penale
Ligji “Për armët” (nr. 74/2014, ndryshuar me ligjin nr. 152, datë 17.12.2020)
Ligji nr. 72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”
Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (nr. 9669/2006, versioni i konsoliduar pas 
ndryshimeve të vitit 2020) 
Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” (nr. 9970, datë 24.7.2008)
Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” (nr. 10 221, datë 4.2.2010, i ndryshuar 2020) 
Ligji “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e 
teknologjive me përdorim të dyfishtë”, (nr. 46/2018, ndryshuar me ligjin  nr.90, datë 9.7.2020)
Ligji “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” (nr. 33/2021)
Ligji “Për statistikat zyrtare” (nr. 17/2018)
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Ligji “Për shëndetin publik” (nr. 10 138, datë 11.5.2009)
Ligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” (nr. 115/2016)
Ligji “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” (nr. 8678, datë 14.5.2001, versioni i 
konsoliduar pas ndryshimeve të bëra nga ligji nr. 40/2017)
Ligji “Për barazinë gjinore në shoqëri” (nr.9970, datë 24.7.2008)
Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” (nr. 146/2014)
Ligji “Për dhënie amnistie” (nr. 5/2020)
Ligji “Për Policinë e Shtetit” (nr. 108/2014, versioni i konsoliduar 2020)
Ligji “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” (nr. 75/2014)
Ligji “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes” (nr. 65/2014)
Ligji “Për Policinë e Burgjeve” (nr. 80/2020)
Ligji “Për Agjencinë e Inteligjencës” (nr. 9357, datë 17.3.2005 “Për statusin e punonjësit të Shërbimit 
Informativ të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 97, datë 23.7.2020)  
Ligji “Për disiplinën në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” (nr. 173/2014)
Ligji “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore” (nr. 25/2019)
Ligji “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” (nr. 10081, datë 23.02.2009)
Ligji “Për pyjet” (nr. 57/2020)
Ligji “Për gjuetinë” (nr. 10253, datë 11.3.2010, ndryshuar me ligjin nr. 43, datë 14.2.2013)
Ligji “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” (nr. 13/2015)
Ligji “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës 
së Shqipërisë” (nr. 64/2014)
Ligji “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 
dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (nr. 12, datë 5.3.2018)
Ligji “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” (nr. 59/2014)
Ligji “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes”  (nr. 65/2014)
Kodi Doganor (ligji nr. 102/2014, datë 31.7.2014, ndryshuar me ligjin nr. 32, datë 2.4.2015)
Ligji “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë” (nr. 57/2019)
Ligji “Për sigurimet shoqërore”, (nr. 7703, datë 11.5.1993, i ndryshuar) 
Ligji “Për strehimin social” (nr. 22/2018)
Ligji “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” (nr. 111/2017)
Ligji, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” (nr. 121/2016)
Ligji “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” (nr. 18/2017)
Ligji “Për rininë” (ligji nr. 75/2019)
Ligji “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” (nr. 43/2016)

AKTET NËNLIGJOREAKTET NËNLIGJORE

VKM “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve përgjegjëse për referimin e 
rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, si dhe procedimin e tij për mbështetjen e rehabilitimin e 
viktimave të dhunës” (nr. 327, datë 2.6.2021);
VKM “Për miratimin e Rregullores së Policisë së Shtetit” (nr. 750, datë 16.9.2015, ndryshuar me VKM nr. 
1143/2020) 
VKM për miratimin e rregullores “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, (nr. 839, datë 14.10.2015)
VKM “Për miratimin e llojeve të armëve dhe mënyrën e përdorimit të tyre nga Policia e Burgjeve” (nr. 471, 
datë 6.5.2009)
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VKM “Për miratimin e llojeve të armatimit, të lëndëve neuroparalizuese dhe të mjeteve të tjera të përdorimit 
të forcës nga Policia e Shtetit” (nr. 293, datë 8.4.2015)
VKM “Për procedurat e shqyrtimit të kërkesave, dokumentacionin, afatet e shqyrtimit dhe kriteret e 
veçanta të licencimit të veprimtarive të lejuara me armët” (nr. 421, datë 13.5.2015);
VKM nr. 94, datë 4.2.2015 “Për procedurat për armët, në rastet e deklarimit të vdekjes, deklarimit të 
mbylljes ligjore të aktivitetit, për qëllime studimore, të humbjes së armës, vjedhjes së saj apo 
dokumentit/autorizimit”.
VKM nr. 31, datë 22.1.2020 “Për organizimin, funksionimin dhe statusin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror 
të Eksporteve, përcaktimin e procedurave të koordinimit ndërinstitucional dhe përcaktimin e procedurave 
për lëshimin e garancive dhe kryerjen e kontrollit shtetëror”. 
VKM nr. 972, datë 2.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e përcaktimin e kompetencave të Qendrës së 
Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”
VKM nr. 348, datë 29.4.2015 “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të 
shtetasve shqiptarë e të huaj me armë të kategorisë “B” dhe “C” në territorin e Republikës së Shqipërisë”
Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm “Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen 
me autorizim për armë të subjekteve juridikë e fizikë, formatin e regjistrit për armët, për subjektin e 
licencuar për veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e 
realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash” (nr. 277/2015, i 
ndryshuar përmes Udhëzimit nr. 123/2018) 
Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shëndetësisë “Për llojet e vizitave dhe 
përmbajtjen e raportit mjekësor” (nr. 88/2015); 
Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave standarde të 
veprimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore nga 
punonjëset/punonjësit e shërbimeve të kujdesit shoqëror, në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të 
Mekanizmit të Koordinuar të Referimit” (nr. 100, datë 21.2.2020)
Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave standarde të 
veprimit për punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, për zvogëlimin e rrezikut të përjetimit të 
dhunës në familje e të dhunës me bazë gjinore, në situata të emergjencave civile” (nr.102, datë 21.2.2020);
Urdhri i DPPSH “Forma dhe përmbajtja e vërtetimit të besueshmërisë” (nr. 417, datë 2.5.2018);
Urdhri i DPPSH, “Forma dhe përmbajtja e vërtetimit të besueshmërisë” (nr. 417, datë 2.5.2018);
Udhëzim i përbashkët i MB-së dhe MShMS-së “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për masat paraprake 
të mbrojtjes së menjëhershme (UMPMM)” (nr. 912, datë 27.12.2018);
Udhëzim i përbashkët i MB-së dhe MShMS-së “Për procedurat dhe modelin e vlerësimit të riskut për rastet 
e dhunës në familje” (nr. 866, datë 20.12.2018)
Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për miratimin e procedurave standarde të 
veprimit (PSV) për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore nga 
punonjëset/punonjësit e shërbimeve shëndetësore, në kuadër të bashkëpunimit si anëtarë të Mekanizmit 
të Koordinuar të Referimit” (nr. 101, datë 21.2.2020);
Urdhri i DPPSH “Për procedurën standarde për trajtimin e rasteve të dhunës në familje” (nr. 1118, datë 13.11.2017);
Urdhri i MB-së nr. 144, datë 31.01.2019, i ndryshuar, “Për miratimin e kritereve të veçanta për pranimin në 
Policinë e Shtetit të shtetasve që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të Arsimit të Lartë”; 
Urdhri i Ministrit të Drejtësisë “Për procedurat e pranimit të kandidatëve në Policinë e Burgjeve” (nr. 7375, datë 
24.11.2015)
Urdhri i Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave dhe procedurave 
për marrëdhëniet e punës, trajnimin, ecurinë në karrierë dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit 
e Policisë së Burgjeve” (nr. 3125/1, datë 4.9.2009)
Urdhri nr. 984 i DPPSH, datë 17.12.2015 “Për procedurën standarde për pranimin në Akademinë e Sigurisë, 
afatet dhe procedurat e shqyrtimit të dokumentacionit, verifikimit dhe ankimit të aplikantëve”; Urdhri i 
DPPSH nr. 138/7, datë 4.7.2019 “Për procedurat e vlerësimit për pranimin në Akademinë e Sigurisë, të 
qytetarëve që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë”
Urdhri nr. 1014, datë 22.5.2017 i MM “Për politikat dhe procedurat e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të 
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rinj në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” dhe Udhëzimi nr. 9, datë 31.12.2018 i MB “Procedurat 
dhe kriteret për rekrutimin e ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura”
Urdhri nr. 69, datë 22.05.2017, “Për ngritjen e një Komisioni Kombëtar për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL)” 
 

MATERIALE TË TJERA REFERENCË TË PËRDORURA

Vrojtimi Kombëtar me Bazë Popullatën - Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri (2018) e botuar 
nga INSTAT në vitin 2019 
UNDP SEESAC, Gjinia dhe AVL-të në Evropën Juglindore, 2016; 
UNDP SEESAC, Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në dhunën në familje në Evropën Juglindore, 2019; 
UNDP SEESAC, Burrat dhe armët e zjarrit në Evropën Juglindore, 2019; 
UNDP SEESAC, Gjinia dhe armët e vogla: Fakte të shpejta, 2019; 
UNDP SEESAC, Mbajtja e armëve të zjarrit dhe dhuna në familje në Ballkanin Perëndimor: Një 
studim krahasues i legjislacionit dhe mekanizmave të zbatimit, 2007
Gjinia dhe armët e vogla në Shqipëri: Fakte të shpejta, 2019; UNDP SEESAC.
“Dhuna ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri” – Një Vrojtim me Bazë Popullatën, INSTAT, Tiranë, 
2018. http://www.instat.gov.al/media/6123/publication-violence-against-ëomen.pdf; 
Anketa e udhëhequr nga OSBE për dhunën ndaj grave: Shqipëri. Mirëqenia dhe siguria e grave, 
© OSCE 2019, https://www.osce.org/projects/survey-on-the-well-being-and-safety-of-women.
Raporti i Vlerësimit Fillestar të GREVIO-s për Shqipërinë, https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-
report-on-albania/16807688a7.
Manuali i trajnimit për integrimin gjinor në kontrollin e armëve të vogla, 2020 (i pabotuar) Lebrun 
(botimi). 2019. Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve të vogla. Një udhëzues praktik. 
Gjenevë: Anketa për armët e vogla, f. 24. 
Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve të vogla në Dekadën e Masave për OZhQ-të, 
Pionierët për paqe, shoqëri të drejta dhe gjithëpërfshirëse, shkurt 2020.
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