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LEGE  Nr. 05/L-022 
 
 
                                                                    LEGEA ARMELOR 
 
 
 

Parlamentul Republicii Kosovo; 
 
 

În baza art.  65 (1) din Constituţia Republicii Kosovo 

adoptă 

 
 
                                                                     LEGEA ARMELOR 
 
 
                                                                          CAPITOLUL i 
                                                                 PREVEDERI GENERALE 
 

Art. 1. 
                                                              Scopul şi domeniul aplicării 
 
 

1. Prezenta lege reglementează cumpărarea, deţinerea armelor, depozitarea, fabricarea, 
dezactivarea, service, import, tranzit, vânzare, transport şi marcare arme şi muniţie pentru 
persoanele fizice şi juridice pe teritoriul Republicii Kosovo  precum şi exportul din Republica 
Kosovo destinate pentru utilizare civilă.  

 
 

2. Prezenta lege este în conformitate cu Ordinele (EU) Nr. 258/2012 ale Parlamentului şi  
Consiliului Euroepan  14 martie 2012  prin care se implementează  art. 10. Protocol al 
Naţiunilor Unite privind fabricarea şi traficul ilicit de arme,  piese şi ansambluri ale acestora şi 
muniţie care întruneşte Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate 
transnaţionale (Protocol Naţiunilor Unite privind armele de foc) şi stabilirea autorizaţiilor  de 
export, import şi măsurilor pentru tranzit  de arme şi piese şi componente a acestora  şi 
muniţie şi Directiva Consiliului   91/477/KEE privind controlul recepţiei şi deţinerii armelor 
completată cu Directiva   2008/51/EK   a Parlamentului  şi  Consiliului European din   21 mai 
2008. 

 
3. Comerţul cu armament, echipamente, muniţie şi piese de  arme şi muniţie pentru scopuri 
militare supuse Legii privind comerţul cu mărfuri strategice.   

 
4. Prevederile prezentei legi se referă la armele militare, echipamente, arme, piese de arme şi 
muniţie, destinate pentru necesităţile Forţelor de Securitate Kosovo şi altor instituţii abilitate în 
domeniul securităţii.  

 
Art. 2. 

Definiţii 
 

1. Pentru necesităţile prezentei legi, termenii, expresiile şi abrevierile au 
semnificaţie cum: 

 
 

1.1. “Instituţii  abilitate ale statului în Securitate” includ Forţele de Securitate Kosovo, : 
Inspectoratul de Poliţie Kosovo, Poliţia Kosovo, Agenţiile de Informaţii Kosovo. 
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Academia de Securitate Publică Kosovo. Serviciul de Corecţii, Vama Kosovo, Agenţia 
Forestieră, Agenţia de Medicină Legală Kosovo şi alte instituţii abilitate  care se pot 
constitui prin lege specială. 

 
1.2. Licenţa -  document eliberat persoanei juridice de către Organul competent stabilit 
prin prezenta lege, persoanei juridice prin care se autorizează să  desfăşoare activitate  
referitoare la arme, piese de arme şi muniţie.   

 
1.3. Permis – document eliberat persoanelor juridice şi fizice de către Organul 
competent  în conformitate cu prezenta lege  prin care persoanelor juridice se confer 
dreptul  la deţinere, colecţie, service, comerţ, transport  de arme,    piese de arme şi 
muniţie, iar persoanelor fizice permisul pentru categoria D, de vânătoare, tir,  colecţie   şi 
deţinere de arme de foc.  

 
1.4. Aviz/acord – document eliberat persoanei fizice sau juridice, de către Organul 
competent pentru cumpărare arme, piese de arme şi muniţie; 

 
1.5. Certificat – document eliberat   pentru persoane juridice şi fizice de către Organul 
competent, prin care se atestă starea faptică definită prin prezenta lege. 

 
1.6. Permisul pentru circulaţie cu armă   - document eliberat persoanelor fizice şi 
juridice de către Organul competent în conformitate cu prezenta lege, care persoanei 
juridice conferă dreptul la circulaţie din deposit la locul de vânătoare, tir sau service şi 
transport de arme pentru colecţie sau expoziţie, în timp ce persoana fizică are dreptul la 
circulaţie de la domiciliul persoanei fizice până la locul de vânătoare şi tir sau reparaţie 
şi transport  de arme de colecţie pentru expoziţie.  

 
1.7. Armă – se consideră orice mijloc sau dispozitiv fabricat  astfel că sub presiunea 
gazelor eliberează pe parcursul arderiii materialelor explozive, energiei electrice, gazelor 
comprimate sau a altor energii potenţiale    sub formă de grenade,  cărtuşi turnaţi, alice,  
gaz lichid, săgeţi sau alte componente, care este proiectat şi se utilizează să provoace 
vătămări corporale, prejudicii fizice,  prejudicii pshilogice, precum şi oricare alt dispozitiv 
a cărui scop este să execute atac asupra integrităţii fizice a persoanei şi a patrimoniului.     

 
1.8. Arme de foc – fiecare armă portabilă care elimină proiectile din ţeavă şi care este 
astfel  proiectată  sau se poate transforma să arunce proiectile, alice sau diabolă sau 
prin arderea încărcăturii. Obiectul se consideră capabil pentru transformare dacă 
întruneşte următoarele condiţii: are aspectul de armă de foc sau ca rezultat al 
construcţiei sau datorită structurii materialului se poate transforma în armă de foc.     

 
1.9. Arme de foc scurte – arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte treizeci (30) cm sau 
a căror lungime totală nu depăşeşte şaizeci (60) cm; 

 
1.10. Arme de foc lungi – fiecare armă de foc, exceptând armele de foc scurte de la 
subalineatul 1.9 din prezentul articol; 

 
1.11. Arme cu ţevi ghintuite – arme de foc a căror ţeavă este ghintuită în interior care 
cu ocazia percutării are influenţă asupra vitezei şi direcţiei proiectilului.;  

 
1.12. Arme cu ţevi neghintuite – arme de foc care nu au ţevi ghintuite;. 

 
1.13. Aume de foc automate – arme de foc care, după fiecare cărtuş tras, se reîncarcă 
automat şi trag o serie de mai multe cărtuşe prin o singură apăsare pe trăgaci:
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1.14. Arme de foc semiautomate – arme de foc care, după fiecare cărtuş tras, se 
reîncarcă automat, dar poate trage numai un cărtuş cu o singură apăsare pe trăgaci;   

 
1.15. Arma dirijată cu energie (OUE) – tip de arme care descarcă energie spre ţinta 
dorită fără proiectil.  Aceasta transmite energia spre ţintă cu intenţia efectului dorit;   

 
1.16. Arme de foc cu repetiţie – arme de foc  care este prevătzută ca după fiecare tras 
de cărtuş, se reîncarcă manual  din încărcător sau cilindru; 

 
1.17. Arme de foc cu o singură lovitură  -  armă de foc fără încărcătoir, care este 
încărcată prin introducerea manuală a cărtuşului în camera de încărcare sau într-un 
lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă, înainte de fiecare tragere; 

 
1.18. Arme pneumatice - arme cu care se trage cărtuşul sub presiunea aerului sau 
compresiunea gazelor.  Acestea, în funcţie de  forţa sursei, se împart în trei tipuri:  cu 
Bioxid de carbon (CO2) armă puternică, care utilizează armament de fragmentat, care 
utilizează casete cu bioxid de carbon compresat, cu forţa de arc care foloseşte arc 
pentru comprimarea aerului în camera de aer şi pompă pneumatică  cu forţa barei, care 
comprimează aerul în camera de aer; 

 
1.19. Arme pentru utlizarea mijloacelor chimice  - toate tipurile de armă şi alte 
mijloace care sub presiunea gazelor de praf  de puşcă împrăştie într-o direcţie gaze 
iritante cu impact asupra sănătăţii oamenilor.   

 
1.20. Arme de foc cu semnalizare luminoasă şi acustică  - arme de foc care de 
obicei servesc ca semnal în caz de vreun accident şi pentru alte destinaţii de 
semnalizare pe mare, între nave aeriene şi oameni pe teren, inclusiv şi toate tipurile de 
arme şi alte obiecte care sub presiunea prafului sau a gazelor care percutează şi 
elimină într-o direcţie tiruri de semnalizare sau dispersează proiectile, cu excepţia 
pistoalelor iluminante pentru uz militar.   Semnalizarea acustică se utilizează din arme 
albe ceea ce înseamnă  că aceste arme nu aruncă proiectile; 

 
1.21. Arme explozive - tip bombe, mine, rachete, grenade şi alte mijloace conţinând 
substanţe explozive sau  materii inflamabile, care datorită proceselor interioare şi 
exterioare (greutate, influenţă,  fricţie, reacţie chimică, energie electrică ş.a.)  cauzează 
descărcarea şi generarea energiei şi exploziei.  Arme explozive se consideră de 
asemenea şi piesele explozive,  detanotorii, mijloacele inflamabile şi alte piese la care 
se vede clar că sunt prevăzute pentru prepararea armelor explozive.    Această definiţie 
este prevăzută pentru arme termobarice, care se deosebesc de  armele explozive 
convenţionale fiincă funcţionează cu oxigen din atmosferă şi nu conţin oxidanţi în 
explozia lor.  Armele termobarice cu impuls înalt (TIL) exploziv combustibil-aer (EKA sau 
FAX) precum şi câteodată  poartă denumirea de muniţie combustibil-aer, arme cu 
căldură şi presiune sau bombă-vacuum; 

 
1.22. Rachete şi sisteme  militare de lansare   subînţeleg rachete pentru utilizare 
militară  care sunt proiectate din sisteme de lansare dar care sunt portabile; 

 
1.23. Arme cu săgeată, sfoară sau alice  - săgeţi şi alte mecanisme care funcţionează 
sub presiunea sfoarei sau alicei încordate care aruncă săgeţi sau alte proiectile;  

 
1.24. Arme albe – fiecare obiect care se poate folosi pentru atac sau pentru cauzare de 
vătămări corporale, cu folosirea forţei fizice a atacantului, în ocaziile când se deţin la 
manifestaţii publice, în obiective publice sau locuri similare. Clasificarea se va stabili  
prin act sublegislativ, emis de Organul competent; 

 
 

1.25. “Arme electroşoc” -  arme care se utilizează pentru neutralizarea provizorie a 
persoanei sau a animalului prin lovitură electroşoc cu scopul disturbării funcţiei 
muşchilor superficiali; 

 
 

1.26. Arme cu destinaţie industrială – arme proiectate pentru sacrificare animale sau 
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pentru pescuit cu harpon cu destinaţie industrială sau în scopuri tehnice sub condiţia de 
a fi folosite doar în scopurile menţionate; 

 
 

1.27. Arme de vânătoare – arme proiectate sau utilizate pentru vânat de animale în 
conformitate cu legislaţia privind vânătoarea, care se deosebesc de armele din 
categoria A sau de armele care preponderant  se folosesc în scopuri militare, dar care 
aparţin categoriei B, C şi D; 

 
 

1.28. Arme de tir (sportive) -  arme fabricate şi utilizate în primul rând pentru anumite 
manifestaţii sportive şi arme  aparţinând categoriei B , C i D care este în conformitate cu 
legislaţia  care reglementează activităţile sporttive de tir; 

 
 

1.29. Arme de colecţie sau relicve –  arme din categoria B, C şi D şi care trebuie 
incluse în cel puţin una din următoarele trei categorii:  

 
 

1.29.1. Arme fabricate cel puţin acum  cincizeci ( 50 )  ani în raport cu data de 
moment fără să cuprinda imitarea lor; 

 
 

1.29.2. Arme, inclusiv categoria  A, certificată de curatorul muzeului care expune 
armele ca o curiozitate sau relicve din cauza interesului de muzeu în conformitate 
cu Legea privind patrimoniul cultural, şi  

 
 

1.29.3. Fiecare armă din care reiese partea semnificativă a valorii sale monetare 
datorită faptului că sunt noi, rare, bizarre sau din cauza  asocierii lor la  vreo figură 
istoricăp, perioadă sau eveniment.   Dovada clasificării unei anumite arme în 
categoria respectivă se poate face în baza dovezilor că astfel de arme nu sunt 
accesibile, cu excepţia  cazurilor  ca exponat al colecţionarului, sau că valoarea  
armelor similare care sunt accesibile prin canalele comerciale ordinare este mult 
mai mică.  Această valoare se determină prin act sublegislativ emis de  Organul 
competent.    

 
 

1.30. Arme decorative  - arme care sunt fabricate în scopuri decorative, neputând să 
fie utilizate ca arme; 

 
1.31. Imitare arme – dispozitiv, al cărui aspect exterior este similar armelor, dar care nu 
poate fi folosit ca armă de foc şi nu aparţine categoriei  A;B;C şi D; 

 
 

1.32. Arme de foc vechi – fiecare armă de foc produsă înainte de anul  1899  care 
percutează cu cremene sau capsulă sau de tip asemănător  pentru percutare.  

 
1.33. Reluarea producţie de arme de foc vechi  - copia mecanismului  de foc vechi , 
modificat  prin tehnologie modernă; 

 
1.34. Piese de arme de foc  - fiecare element sau substitut, fără a se limita la, care este 
special proiectat pentru arme de foc şi esenţial pentru funcţionarea sa, inclusiv ţeava 
sau receptorul, capul sau cilindrul,  mecanismul de închidere, lăcaşul, acul percutor; sau 
oricare alt dispozitiv proiectat sau adaptat pentru a amortiza sunetul care se provoacă în 
timpul tragerii din arma de foc; 
 
1.35. Piese cheie ale armei de foc  -  piese separate ale armei de foc, astfel cum este 
mecanismul pentru deschiderea patului, camera şi ţeava armelor incluse în categoria de 
arme de foc pe care sunt montate;; 

 
 

1.36. Echipament special pentru armele de foc  - fiecare mecanism care este produs 
şi menit pentru ameliorarea performanţelor şi calităţii utilizării armelor de foc, exceptând 
cele optice; 
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1.37. Amortizor – dispozitiv conectat la ţeavă sau partea acesteia pentru reducere 
zgomot şi flacără generată la percutarea armei; 

 
 

1.38. Înălţător optic – echipament pentru arme care se produce ca echipament 
accesoriu pentru ţintire sau dispozitiv optic folosit ca sprijin pentru determinarea ţintei;   

 
 

1.39. Încărcător – echipament mecanic care se pune în ţeavă sau cameră pentru a se 
schimba tipul de ţeavă sau calibru;   

 
 

1.40. Arme dezactivate -  arme de foc din categorija A, B, C şi D, piese cheie care au 
devenit  permanent inutilizabile, prin dezactivare asigură ca toate piesele esenţiale ale 
armei să fie dezactivate pentru permanent şi imposibil de a le deplasa, muta sau 
modifica pentru ca arma să fie din nou activată. Procedurile tehnice şi cerinţele de 
marcaj pentru dezactivare trebuie să fie atestate de către Organul competent.     

 
 

1.41. Muniţia –  fişec, diabole şi alte cărtuşe împreună cu siguranţa şi fitiluri. Definiţia  
include, fără a se limita la: 

 
 

1.41.1. fişec este unitate de muniţie pentru arme de foc care reprezintă 
combinaţie de trăgaci, încărcător, tub de cărtuşi şi grenade într-o singură  unitate; 

 
 

1.41.2. cărtuş fişec cu alice este unitate de muniţie pentru arme de foc care 
reprezintă combinaţie de alice (un element mic de formă sferică), capsă, 
încărcător şi tub de cărtuş într-o singură unitate; şi     

 
 

1.41.3. diabola este proiectil nesferic prevăzut pentru tragere din arme 
pneumatice. 

 
 

1.42. Muniţie cu pătrundere de înalt nivel – muniţie cunoscută ca proiectil pătrunzător 
pentru mijloace blindate şi alte echipamente armurate unde proiectilul este plin şi are 
grad înalt de pătrundere.   

 
 

1.43. Muniţie cu cărtuşe explozive – muniţie pentru utilizare militară, unde proiectilul 
conţine încărcătură care explodează în momentul tamponării;  

 
 

1.44. Muniţie cu proiectil incendiar – muniţie pentru utilizare militară, unde proiectilul 
conţine amestec chimic care explodează în flacără în contact cu aerul sau la tamponare;  

 
 

1.45. Muniţia trasatoare  - tip de muniţie care trasează urme în aer în cursul traiectoriei 
sale sub forma de urmă de fum sau flacără, pentru a se facilita localizarea ţintei.  Ca  
muniţie care lasă urme se folosesc proiectile speciale care sutn modificate pentru a 
accepta încărcătură pirotehnică mică în baza lor;   

 
1.46. Muniţia de arme pentru utilizare agenţi chimici   - muniţia care conţine 
încărcătură chimică de cărtuşi cu impact asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor; 

 
1.47. Organul competent  - Ministerul Afacerilor Interne; 

 
1.48. DJB -  Departmanentul cu atribuţii în Securitatea Publică în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne;  

 
1.49. Port arme – toate modalităţile de port arme prin care armele sunt pregătite pentru 
utilizarea de moment;  
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1.50. Producerea de arme şi muniţie – fiecare activitate de cercetare, dezvoltare, 
producere, reproducere şi montaj de arme, piese de arme şi muniţie, exceptând 
activităţile realizate de către proprietarul  armelor de vânătoare şi sportive,  cu scopul 
încărcării cu muniţie pentru utilizare personală care se folosesc ca arme de vânătoare 
sau arme sportive;   

 
1.51. Reparare arme – înlăturarea defectelor în scopul întreţinerii armelor, înlocuirea 
pieselor nefuncţionale şi învechite sau defectate cu alte piese originale, pentru ca 
armele să devină  funcţionale,  conform funcţiei şi necesităţii;. 

 
1.52. Brokeraj -  activitatea persoanelor juridice licenţiate pentru prestarea de servicii în 
timpul negocierilor  sau acordurilor privind tranzacţiile de cumpărare, vânzare sau 
aprovizionare cu arme, piese de arme şi muniţie, de la ţări terţe altei ţări terţe  sau 
vânzare şi cumpărare arme, piese de arme şi muniţie care se află în terţe ţări pentru 
transferul lor în alte terţe ţări; 
 
1.53. Comerţ –   furnizarea şi distribuţia de arme, piese de arme şi muniţie în vederea 
vânzării, brokerajului, transferului şi depozitării de arme, piese de arme şi muniţie. 
Comerţ se consider de asemenea exportul, importul şi tranzitul  de arme, piese de arme 
şi muniţie; 

 
1.54. Import – formalităţi aplicate la intrare marfă inclusiv şi proceduri de politică 
comercială unde aceasta este necesar din cauza taxelor vamale de import potrivit 
reglementărilor vamale; 

 
1.55. Export – aplicare formalităţi la marfă, inclusiv şi procedure de politică comercială 
în cazurile obligaţiilor corespunzătoare  de import în conformitate cu reglementările 
vamale; 

 
1.56. Export  temporar – circulaţia de arme care părăsesc teritoriul vamal al Republicii 
Kosovo şi destinate pentru export în termen care nu depăşeşte  douzeci şi patru (24) 
luni.  

 
1.57. Reexport – export din Kosovo de arme piese de arme şi muniţie care anterior au 
fost importate în Kosovo;  

 
1.58. Cercetarea armelor, pieselor de arme şi a muniţiilor – urmărirea sistematică a 
armelor de foc şi, unde aceasta este posibil, piesele de arme şi muniţie de la producător  
până la cumpărător în scopul acordării de asistenţă organelor competente în detectarea, 
cercetarea şi analiza producţiei şi comerţului illicit; 
1.59. Arme de foc combinate -  arme de foc cu mai multe ţevi, când combinaţia ţevilor 
se face cu ţevi de diverse calibre la aceaşi armă; 

 
1.60. Sechestru -  oprirea temporară a mijloacelor de către autoritatea competentă, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 

 
 

1.61. Confiscare – ridicare permanentă  subînţelege hotărârea defitivă a instanţei 
judecătoreşti competente sau a altui organ competent, potrivit legislaţiei în vigoare;  

 
 

1.62. Retragere -  revocarea  forţei juridice a actului administrative până la eliberarea 
următorului act administrative potrivit legislaţiei în vigoare; 

 
 

1.63. Certificat de utilizator final  - document care se foloseşte pentru transfer 
internaţional în vederea verificării dacă cumpărătorul este şi destinatarul final al 
materialelor şi  că nu planifică transferul acestor materiale la vreo altă parte; 

 
 

1.64. Tranzit – marfa care părăseşte zona vamală a Republicii Kosovo şi trece prin 
teritoriul altei ţării sau al mai multor terţe ţări având destinaţia finală în ţară terţă sau a 
intrat în zona vamală a Republicii Kosovo din altă ţară şi trece în altă ţară; 
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1.65. Transbordare- tranzit care include operaţii fizice de descărcare marfă transportată 
pentru reîncărcare  în scopul reexportului, în principiu în alt mijloc de transport.   

 
1.66. Comerţ ilicit – import, export, vânzare, livrare, mutare sau transport de arme de 
foc,  piese de arme şi muniţie din piese esenţiale sau muniţie din, în sau peste alte 
teritorii în tertioriul Republicii Kosovo, în sau  din ţări terţe, dacă  apare vreuna din 
următoarele  situaţii, atunci se  aplică: 

 
 

1.66.1. terţe ţări sau Republica Kosovo aceasta nu aprobă în  potrivit prevederilor 
legale din ţară; 

 
 

1.66.2. arma nu este marcată în conformitate cu legea, sau în conformitate cu 
Directiva   BE- së 91/477/EEC  modificată şi completată prin Directiva  
2008/51/EC; sau 

 
 

1.66.3. arme importate nu sunt marcate în timpul importului cu marcaj unic de 
identificare al primei ţări de import, după caz, sau când armele nu conţin astfel de 
marcaj  unic de identificare a armelor importate. 

 
 

1.67.  Marcaj  -   aplicare de marcaj unic, inclusive fără a se limita la: numele 
producătorului, locul fabricaţiei, numărul de serie, anul de fabricaţie dacă nu face parte 
din numărul de serie sau conţine orice fel de însemne evidente alternative pentru 
utilizator cu număr sau cod alphanumeric  care facilitează indentificarea de moment a 
ţărilor terţe, exceptând ţara de fabricaţie;     

 
 

1.68. “Autorizaţie unică” -  autorizaţie eliberată de către Organul competent pentru o 
persoană juridică, de export sau import trimitere, pentru una sau mai multe arme, piese 
de arme şi muniţie de către un destinatar identificat, din terţă ţară; 

 
 

1.69. ADR  - Acordul Eurapean referitor la transportul internaţional rutier de mărfuri 
periculoase;  
 
1.70. Persoană responsabilă – persoană fizică în cadrul persoanei juridice unde îi este 
încredinţată îndeplinirea unor  sarcini sau atribuţii pentru acţionarea în numele 
persoanei juridice; 

 
 

1.71. Producere nelegală – producere sau colectare de arme de foc, piese şi muniţie; 
 
 

1.71.1.  oricare componentă de bază  de armă de foc  comercializată nelegal; 
 
 

1.71.2. fără autorizaţia eliberată de către Organul competent al Republicii Kosovo  
în care se derulează producerea sau colectarea;  

 
 

1.71.3. fără marcarea armelor colectate în timpul producţiei în conformitate cu 
legea 

 
 

1.72. Muniţie cu cărtuşe din cauciuc pentru utilizarea în scopuri de gestionare  a 
maselor  -  muniţie cu cărtuşi din cauciuc de formă sferică cu masă omogenă, care se 
utilizează de instituţiile abilitate pentru controlul şi managementul maselor. 

 
 

1.73. Arme şi muniţie pentru pasivizarea provizorie a animalelor – arme neletale 
utilizate de instituţii specializate, după cum sunt organizaţiile pentru îngrijire animale, 
instituţii veterinare şi alte persoane juridice licenţiate pentru controlul animalelor, care 
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neutralizează provizoriu animalele n scopul tratării (captării sigure). Muniţia folosită 
poate fi sub forma de spray sau injecţie cu conţinut de compoziţie chimică pentru 
tranchilizarea, anestezic sau paralizator provizoriu. Spray sau injecţia se lansează cu 
ajutorul săgetei, ţeavă cu compresiune sau armă pneumatică, precum şi folosirea 
fişecului fără glonţ; 

 
 

1.74. Verificare trecutului- proces derulat de Poliţia Kosovo pentru culegerea datelor 
criminale, comerciale şi financiare referitoare la persoana juridică şi conform art. 13 alin 
3 subalin. 3.6 din prezenta lege. 

 
 

Art.  3  
Tipuri de arme 

1. Conform prezentei lege ca arme se consideră:   
 
 

1.1. arme de foc; 
 
 

1.2. colecţie arme; 
 
 

1.3. pistol pneumatic; 
 
 

1.4. arme de împrăştiere gaze iritante  
 
 

1.5. arme explozive (exploziv); 
 
 

1.6. arme cu arc, sfoară (alice) 
 
1.7. Arme albe; 

 
 

1.8. Arme de semnalizare luminoasă si acustică; 
 
 

1.9. Arme electroşoc  (paralizator electric) 
 
 

1.10. Arme cu dirijare energetică  (OEU). 
 
 

2. Armă se consideră şi muniţia, adaptorii şi piesele principale de armă,  cu excepţia dacă prin 
lege este stabilit altfel.  

 
 

3. Ca arme în înţelesul prezentei legi se consideră: 
 
 

3.1. arme pentru utilizare industrială; 
 
 

3.2. arme decorative; 
 
 

3.3. imitaţii de arme; 
 
 

3.4. Arme care au devenit inutilizabile (dezactivate) permanent, prin aplicarea 
procedurilor tehnice stabilite de Organul competent, şi  

 
 

3.5. Harpoon pentru pescuitul subacvatic. 
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Art. 4 
Categorizare arme 

 
 

1. Conform prezentei legi, armele sunt categorizate cum urmează:  
 
 

1.1. Categoria A-  Arme de foc interzise pentru utilizare civilă  sunt: 
 
 

1.1.1. proiectile militare explozive şi sisteme de lansare (A1); 
 
 
1.1.2. arme automate (A2); 
 
 
1.1.3. arme de foc deghizate în alte mijloace  (A3); 
 
 
1.1.4. muniţie de grad înalt de pătrundere, muniţie cu proiectile fragmentate, 
muniţie cu proiectile incendiare, precum şi proiectile pentru muniţie similară cu 
cărtuşi de cauciuc pentru managementul în masă (A4); 
 
 
1.1.5. munţie pentru proiectile fragmentate şi proiectile pentru astfel de muniţie, 
cu excpeţia armelor de vânătoare şi tir pentru persoanele care au dreptul să le 
folosească  (A5); 
 
 
1.1.6. pistol cu amortizor montat  (A6); 
 
1.1.7. arme de foc cu ţeavă ghintuita peste  12,7 mm (A7); 
 
1.1.8. mijloace explosive şi piesele acestora   (A8); 
 
 
1.1.9. arme pentru utilizare agenţi chimici şi muniţia acestora (A9); 
 
 
1.1.10. echipament special pentru arme de foc care fac posibilă modificarea 
armelor de foc în altă categorie decât originalul (A10); 
 
 
                          1.1.11. arme electroşoc  (paralizator electric) (A11); 
 
 
1.1.12. muniţie (A12); 
 
 
1.1.13. muniţie cu acţiune dublă (A13); 
 
 
1.1.14. muniţie  cu capacitate de  penetrare şi echipament de 
protecţie (A14); 
 
 
1.1.15. arme cu dirijare energetică  (OEU) (A15), şi 
 
 
1.1.16. arme de foc cu ţeavă poligonală (A16 ); 

 
 

1.2. Categoria B – arme pentru care se solicită permis: 
 
 

1.2.1.  arme de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie (B1); 
 
 
1.2.2. arme de foc scurte pentru o tragere, cu percutare centrală (B2); 
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1.2.3. arme de foc scurte cu percutarea pe ramă pentru o tragere, de lungime nu 
sub  28 cm (B3); 
 
 
1.2.4. arme de foc semiautomate a căror magazia şi camera poate fi încărcată cu 
mai multe  de  trei (3)  cărtuşe  (B4);  
 
 
1.2.5. arme de foc semiautomate  a căror magazie şi camera împreună pot  fi 
încărcate cu până la trei (3) cărtuşe şi încărcător care se schimbă, sau când nu 
este sigur că această armă nu se poate converti, cu ajutorul uneltei simple, într-o 
armă cu magazine şi cameră cu această ocazie  care poate fi încărcată cu până 
la trei (3)  cărtuşe (B5); 
 
 
1.2.6. arme de foc lungi semiautomate cu repetiţie, cu ţeava lisă lungime de 60 
cm (B6). 

 
 

1.3. Categoria  C – arme de calitate tehnică redusă pentru care se solicită permis sunt:   
 
 

1.3.1. arme de foc cu repetiţie, menţionate la pct. 1.2.6 categorie B (C1) ; 
 
 
1.3.2. Arme de foc lungă cu o ţeavă ghintuita  (C2); 
 
 
                                   1.3.3. arme de foc lungi semiautomate, care nu sunt incluse 
în alineatele 1.2.4, 
 
1.2.5  şi  1.2.6 Categoria B (C3); 
 
 
1.3.4. arme de foc scurte cu o ţeavă cu percutare laterală de lungime totală nu 
sub 28 cm (C4); 
 
 
1.3.5. arme de foc  cu  ţeavă ghintuită    (C5); 
 
 
1.3.6. arme pneumatice cu energia cărtuşului  de peste  7.5 J şi calibru 4.5 mm (C6); 
 
 
1.3.7. arme pentru semnalizare luminoasă şi acustică  (C7); 
 
 
1.3.8. arme şi muniţie pentru pasivizarea provizori e animalelor  (C8) i 
 
 
1.3.9. adaptor (C8). 

 
 

1.4. Categoria D – arme care trebuie declarate şi pentru care se eliberează  
       permis : 

 
 

1.4.1. arme de foc vechi (D1); 
 
 
1.4.2. arme pneumatice cu energia cărtuşului până la  7.5 J şi calibru  până la  4.5 mm 
(D2) 
 
 
1.4.3. arme cu săgeată, sfoară sau alice D3); şi 
 
 
1.4.4. arme albe (D4). 
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2. Armele de foc combinate se vor clasifica în categoria de arme de foc cu ţeava ghintuită şi de 
calibru mare cu ţeava neghintuită, în caz că nu are ţeavă ghintuită.   

 
 

3. Indiferent de subalineatul  1.1 din prezentul  articol, ca arme de foc interzise nu se consideră 
armele de vânătoare şi sportive cu înălţător optic.  

 
 

4. Echipament special din categoria  A10  şi arme pentru pasivizarea provizorie a animalelor  
din categoria C8 va fi stabilit prin actul sublegislativ al organului competent.   

 
 

CAPITOLUL II 
CUMPĂRARE ŞI DEŢINERE ARME  

 
 

   Art. 5. 
                Aprobare 

1. Armele, piesele de arme şi muniţia se pot cumpăra  doar în baza aprobării eliberate de către 
Organul competent  în conformitate cu categoriile de arme  B şi C  din art. 4 al prezentei legi.   

 
2. Organul competent trebuie să stabilească tipurile de armă care se pot cumpăra în baza 
aprobării.   

 
                                                           Art. 6. Limitarea aprobării 
 

1. Persoana fizică care este cetăţean sau străin cu domiciliul permanent în Republica Kosovo   
sau persoană juridică înscrisă în Registrul agenţilor economici al  Republicii Kosovo trebuie să 
solicite aprobare  pentru achiziţia armelor din categoria  B şi C din prezenta lege care va fi 
eliberată de către Organul competent.   

 
2. Piesele principale ale armelor şi muniţiei pentru armele cu ţevi ghintuite trebuie să se 
cumpere în baza aprobării în conformitate cu tipul de arme de foc pentru care este eliberat 
permis.   

 
3. Aprobarea pentru achiziţie arme de foc şi piese de arme de foc şi muniţie din alin.  1 si 2 din 
prezentul articol, este valabilă şase (6) luni de la eliberare.   

 
4. Muniţia pentru armele de foc cu ţevi ghintuite se poate cumpăra sub condiţia deţinerii 
permisului pentru arme de foc, pentru care nu este necesară aprobare. 

 
5. Persoana fizică poate poseda muniţie pentru arme cu ţeava ghintuită maxim două sute 
(200)  cărtuşe,  cu excepţia probelor,  există temeiuri pentru cumpărare şi posedare cantităţi 
mai mari, cum sunt vânătoarea, tirul  şi activităţi asemănătoare.  

 
6. Persoana fizică sau juridică înregistrată ca subiect la asociatia de vânătoare sau tir,sau 
centrul de instructaj poate poseda până la trei (3) kg praf negru în scopul încărcării din nou a 
muniţiei pentru arme cu ţeavă ghintuiită pentru aceia care posedă permis.    

 
7. Persoana fizică sau juridică poate poseda muniţie nelimitată pentru armele pneumatice 
pentru care deţin permis.  

 
8. Persoana juridică care are licenţă pentru desfăşurarea activităţii în domeniul serviciilor 
private de pază,  asigurând banii şi alte bunurie de valoare în decursul transportului trebuie să 
posede muniţie în cantităţi limitate potrivit spaţiului de depozitare, în timp ce angajatul licenţiat 
la persoana licenţiată  angajată la persoana juridică poate deţine până la cincizeci (50) bucăţi 
cărtuşe pentru fiecare armă  permisă pentru deţinere.     

 
 

Art. 7. 
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Cererea persoanei fizice pentru 
cumpărare arme  

 
 

1.  Aprobarea pentru cumpărare arme se poate elibera la cererea persoanei fizice, dacă 
îndeplineşte următoarele condiţii:  

 
 

1.1. a împlinit vârsta de douzeci şi unu (21) ani; 
 
 
1.2. posedă capacitate juridică deplină; 
 
 
1.3. capacităţi  psiho - fizice  proprii; 
 
 
1.4. dacă există pericol pentru el,  pentru ordinea  şi securitatea publică; 
 
 
1.5. promovată proba  teoretică şi practică  pentru folosirea armeilor de foc; 
 
 
1.6. are cetăţenia Republicii Kosovo sau are aprobată şederea permanentă pentru 
străini pe teritoriul Republicii Kosovo, întrucât nu este altfel stabilit prin acorduri 
internaţionale; 
 
1.7. deţine dovadă privind statutull de membru regular certificată de asociaţia 
vânătorilor.  Acest criteriu este valabil doar pentru cazurile când cumpărarea are scop 
ca scop vbânătoarea;   
 
1.8. să menţioneze motivul pentru cumpărarea armelor, ceea ce este în conformitate 
cu art. 11 din prezenta lege.     

 
 

Art.  8 
Dovada privind capacitatea  deplină de 

exerciţiu    
 
 

1.  Centrul de protecţie socială eliberează certificat prin care se dovedeşte că un candidat nu 
este privat de capacitate de exerciţiu prin hotărâre judecătorească. 

 
 

2. Certificatul din alin. 1 al prezentului articol nu poate fi mai vechi de şase (6) 
luni.  

 
Art. 9 

Dovada aptitudinilor fizice şi psihice  
 
 

1. Capacitatea pentru posedare armă de foc se dovedeşte prin certificat medical, care nu 
poate fi mai vechi de un (1) an. 
 
2. Cheltuielile examinării medicale revin în sarcina  

                   persoanei fizice.  
 

3. Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Organul competent stabileşte felul şi modalitatea de 
executare examinare medicală pentru verificarea aptitudinilor fizice şi psihice pentru posedare 
şi port de armă. . 

 
4. Examinarea medicală a persoanei fizice menţionată din prezentul articol trebuie să verifice 
aptitudinile psiho-fizice relaţionate la posedarea armelor şi portul armelor,  trebuie  efectuată 
de  instituţiile medicale corespunzătoare stabilite de Ministerul Sănătăţii  în colaborare cu 
Organul competent.    
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Član 10. 
Risc pentru ordinea şi siguranţa 

publică  
 

1. Riscul pentru ordinea şi siguranţa publică în sensul art. 7 subalin. 1.4  din 
prezenta lege se consideră prezent, dacă: 
  

1.1. persoana fizică este condamnată prin sentinţă definitivă pentru 
infracţiune; 
 
1.2. persoana fizică este codamnată prin sentinţă definitivă pentru infracţiunea de 
disturbare ordine şi pace publică ca o consecinţă a elementelor de violenţă; 
 
1.3. alte îmrepjurări care indică să se poate face abuz de arme, în mod deosebit dacă 
persoana  este înregistrată în evidenţa organelor competente pentru consum  excesiv a 
de alcool sau narcotice, substanţe psihotroopice, pentru violenţa în familie, în instituţiile 
educaţionale sau la locul de muncă, şi   
 
1.4.persoana fizică care este sub cercetare penală.  
 

2. Certificat pentru persoana fizică de la subalineatul A.1. şi 1.2 şi alin. 1 din prezentul articol 
eliberează instanţa judecătorească iar pentru persoana fizică de la subalineatul  1.3 şi 1.4 alin. 
1 din prezentul articol eliberează Poliţia Kosovo  

 
 

3. Organul competent va suspenda procedura de eliberare aprobare pentru cumpărare arme. 
întrucât împotriva  persoanei fizice se derulează procedura   pentru vreo infracţiune sau vreo 
contravenţie de disturbare ordine şi linişte publică, posedarea neautorizată a armelor, ca 
urmare a elementului de violenţă, până la deliberarea unei hotărâri definitive.   

 
 

Art. 11. 
Motivele cumpărării armelor pentru 

persoana fizică   
 
 

1. Motivele pentru cumpărare arme, piese de arme şi muniţie de către persoana fizică,sunt 
doar  purtarea armei, vânătoarea, tirul sau colecţia armelor,  pentru care este dată aprobarea.. 

 
 

2. Portul de armă de la alin 1 al prezentului articol este permis pentru cazuri speciale de 
siguranţă publică care este definit prin actul sublegislativ  emis de  Organul competent.  

 
 

Art.  12. 
       Examenul de specialitate 

 
1. Testarea cunoştinţelor de specialitate pentru folosirea şi întreţinerea armei pentru categoria 
B şi C şi cunoştinţelor  privind prevederile prezentei legi sunt prevăzute prin promovarea 
examenului professional stabilit de Organul competent.    
 
2. Examenul de specialitate este compus din probă teoretică şi probă practică: 

 
 

2.1. proba teoretică a examenului pentru verificarea cunoştinţelor teoretice: 
 
 

2.1.1. posedare şi depozitare arme şi muniţie; 
 
2.1.2. utlizare arme; şi 
 
2.1.3. acordare prim ajutor. 

 
2.2. proba practică a examenului cuprinde: 
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2.2.1. testarea cunoştinţelori pentru  folosirea în siguranţă a armelor de foc şi muniţiei,  

 
2.2.2. tragere la ţintă. 

 
3. Instructajul practic privind folosirea armelor de categoria B şi C  pentru persoanele care 
solicită aprobare pentru achiziţie arme de categoria B şi C  va fi organizat de către persoana 
juridică licenţiată.  Persoana juridică licenţiată eliberează adeverinţă după absolvirea cu 
success a instructajului practic. 
 
4. Licenţa  pentru  persoane juridice din alin. 3. al prezentului  eliberează Organul competent.  
 
5. Instructajul practic de la  alin.  3.  al prezentului articol  îl realizează instructorii autorizaţi.   
 

 
6. Organul competent va stabili prin act sublegislativ   condiţiile minime tehnice şi de securitate  
care trebuie îndeplinite de persoana juridică,  licenţiată pentru furnizarea instructajul practic  şi  
teoretice şi cunoştinţelor practice.    

 
7. Organul competent prin act sublegislativ va stabili tipul şi modalitatea de instructaj teoretic şi 
practic, examenul de specialitate precum şi verificarea calificărilor instructorilor angajaţi la 
persoana juridică care este este licenţiată  pentru furnizare training. 

 
8. Cheltuielile promovării examenului de specialitate suportă 
solicitantul.   

 
 

Art. 13 
                                   Cererea persoanei juridice pentru cumpărare arme  
 
 

1. Aprobarea pentru cumpărare arme persoanei juridice se poate elibera la cererea care se 
înaintează organului competent.    

 
 

2. Prin persoane juridice de la alin.  1  al prezentului articol, fără a se limita la,  
se înţelege:   

 
 

2.1. centre de instructaj pentru arme; 
 
 

2.2. asociaţii de vânătoare; 
 
 

2.3.asociaţii de tir; 
 
 

2.4. persoana juridică care este licenţiată pentru desfăşurarea  activităţii în domeniul 
serviciilor private de securitate, va permite purtarea armelor, conform legislaţiei în 
vigoare.    

 
 

2.5. Instituţiile care se ocupă cu cercetare ştiinţifică sau controlul animalelor;   
 
 

2.6.  muzee; 
 
 

2.7.  aeroporturi  
 
 

2.8.  industria de filme. 
 
 

3. Persoanele juridice de la alin.  2  din prezentul articol, obţin  aprobare după ce îndeplinesc  
următoarele criterii: 
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3.1. certificate de înrefistrare; 

 
3.2. adeverinţă judiciară că activitatea persoanei juridice nu este interzisă sau 
suspendată prin sentinţă definitivă a instanţei judecătoreşti  competentă; 

 
3.3. adeverinţa  de la Organul competent   că posedă spaţiu pentru depozitare şi 
aplicare în siguranţă a armelor, pieselor de arme şi muniţiei; 

 
3.4. dovezi relevante pentru desfăşurarea activităţii. 

 
3.5. dovada privind cifra anuală de afaceri de cel puţin  treizeci mii  (30.000) euro în anul 
calendarsitic precedent sau bugetul iniţial de  treizeci mii (30.000) euro cu ocazia 
constituirii activităţii pentru persoanele juridice  de la alin. 2  subalineat  2.1, 2.4, 2.7 i 2.8 
mai mult de cinci  (5.000) euro pentru persoanele juridice de la subalineatul   2.2; 2.3; şi 
2.6 din prezentul articol.  Acest criteriu nu se aplică la persoanele juridice din 
subalineatul  2.5 alin. 2 din prezentul articol.   

 
 

3.6. verificarea trecutului trebuie să se facă la entitatea solicitantului, fondatorii acesteia, 
proprietari şi persoanele responsabile.  

 
 

Art. 14 
Motivele persoanelor juridice pentru 

cumpărare arme  
 
 

1.  Persoanei juridice care face instructajul, se poate elibera aprobare pentru achiziţie arme 
pentru realizarea activităţii în baza licenţei pe care o deţine.  Persoana juridică din alineatul 1 
poate poseda arme pentru oricare linie de foc şi două arme de foc pentru poligon de înlocuire.   

 
2. Subiecţii de vânătoare şi tir, care deţin locuri pentru vânătoare şi tir, pot să obţină aprobare 
pentru cumpărare arme în vederea exercitării activităţilor lor. 

 
3. Institutele ştiinţifice, organele publice sau persoanele juridice care participă în cercetări 
ştiinţifice pot obţine aprobare pentru  cumpărare arme, piese de arme şi muniţie. În timp ce 
instituţiile sau subiecţii care se ocupă cu controlul animalelor pot obţine aprobarea pentru arme 
din categoria C8.   

 
4. Persoana juridică care prestează servicii în conformitate cu art. 13 alin. 2, subalineat 2.4 din 
prezentul articol trebuie să fie licenţiată.  Posedarea armelor de foc se limitează la nu mai mult 
de o armă pentru un agent de securitate autorizat  precum şi până la 15% pentru scopuri  de 
înlocuire în caz de deteriorare sau reparare. Armele care nu se folosesc  în decursul 
contractelor regulare vor fi păstrate în casete speciale metalice sau seifuri sigilate de către 
Organul competent. Gestionarea armelor se reglementează prin act sublegislativ al organului 
competent.   
5. Persoanei juridice se poate da aprobare pentru colecţie şi expoziţie de arme.  

 
6. Muzeelor se poate elibera aprobare în baza Legii privind patrimoniul cultural şi altor legi 
relevante.  

 
7. Aeroporturilor se poate  da aprobare pentru îndepărtarea animalelor. 
 
8. Industriei de filme  se poate elibera aprobare pentru producţia de filme.  

 
 

Art.  15. 
                                        Procedura şi termenul pentru examinarea cererii 
 
 

1.  Cererile pentru cumpărare, posedare, purtare, depozitare, dezactivare, service, vânzare, 
transport, marcare arme şi muniţie ale persoanelor fizice şi juridice, se examinează şi 
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deliberează  de DPS ca prima instanţă.   
 

2. DPS  deliberează asupra cererii din alin. 1 al prezentului articol  fiecărei persoane fizice şi 
juridice în termen de treizeci (30) zile de la depunerea cererii, respectiv în cazuri complexe 
până la nouzeci (90) zile, când cu această ocazie DPS este dator să  informeze partea 
solicitantă  despre motivele  cazului  special.   

 
3. Partea nemulţumită de hotărârea DPS de la alin. 2  poate introduce plâbgere către Comisia 
de plângeri  organ de a doua instanţă în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea 
hotărârii.   

 
4. Comisia pentru plângeri în termen de  treizeci (30) zile deliberează asupra plângerii de la 
alin. 3 din prezentul articol. Hotărârea Comisiei de plângeri este definitivă. Partea nemulţumită  
de această hotărâre o poate contesta  în faţa judecătoriei competente.   

 
 

5. Cererile pentru comerţ, inclusiv import, export, tranzit, transport, de asemenea şi cererile 
care reies din Legea privind regimul armelor, muniţie şi echipament corespunzător de 
securitate pentru instituţiile de stat autorizate cu securitatea, se examinează şi deliberează 
asupra lor în termen de nouzeci (90) zile de către Comisia pentru examinare numită de 
Organul competent în prima instanţă.  Hotărârea Comisiei pentru examinare este defintivă. 
Partea nemulţumită  de hotărâre se poate adresa judecătoriei competente.   

 
 

6. Organul competent prin act sublegislativ va stabili componenţa şi regulamentul Comisiei de 
Revizie şi Comisiei de plângeri.   

 
 

Art.  16. 
                                                             Termen pentru înregistrare 
 
 

1. Persoana fizică sau juridică  căreia I s-a eliberat aprobare pentru cumpărare arme,  are un 
termen de cincisprezece (15) zile de la data cumpărării armelor să formuleze cerere către 
Organul competent pentru înregistrare armelor  în vederea obţinerii permisului corespunzător 
pentru armă.    

 
 
2.  Persoana juridică licenţiată care comercializează arme în termen de cinci (5) zile  de la data 

înstrăinării armei, trebuie să înainteze raport organului competent pentru vânzare şi 
prezentare tub de cărtuş de la  tragerea din percutarea de probă.    

 
3. Raportul de la alin. 2 al prezentului articol conţine date privind persoana juridică sau fizică 

care a cumpărat arme, informaţii despre  persoana juridică care a vândut arme, date precise 
privind vânzarea armelor şi cel puţin două (2) tuburi şi două (2) trageri din percutarea de 
proba se înaintează împreună cu raportul.  

 
4. Organul competent atribuie pentru fiecare armă un număr unic de 

identificare.   
 
 

Art. 17 
Tip de permise pentru persoane fizice 

 
1.  Permise pentru persoane fizice sunt: 

 
1.1.  Permis pentru port armă de foc;  

 
1.2.  Permis pentru armă de colecţie; 

 
1.3.  Permis pentru armă de vânătoare; 

 
1.4.  Permis pentru armă de tir i 
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1.5.  Permis pentru arme de categoria  D. 

 
Art.  18. 

Permis pentru port armă de foc  
 
 

1. Persoana fizică poate depunere cerere pentru permis de purtare armă de foc numai dacă 
îndeplineşte condiţiile:   

 
 

1.1. muncitorul certificat şi angajat la persoana juridică în bază de contract, licenţiat 
conform art. 13 subalineat 2.4 poate purta armă de foc în conformitate cu legislaţia în 
vigoare la locul de muncă, în timpul programului de lucru, după cum este stabilit prin art. 
19 din prezenta lege;   

 
1.2. persoana fizică care a îndeplinit condiţiile conform art. 7 din prezenta Lege, precum 
şi alte condiţii stabilite prin actul sublegislativ al organului competent; şi  

 
 

1.3. agenţii de securitate care lucrează în misiunile diplomatice din Republica Kosovo. 
Pentru punerea în aplicare a prezentului subalineat, este competent organul emitent al 
actului sublegislativ.  

 
 

Art.  19. 
Permis de port armă pentru angajaţi în companiile pentru activităţi de securitate 

 
 

1.  Persoanele juridice care posedă arme în baza permisului de port armă, dau armele spre 
folosire doar angajaţilor certificaţi în baza art. 18 alin. 1, subalineat 1.1 care îndeplinesc 
condiţiile stabilite prin art. 7 din prezenta lege.     

 
2. La cererea persoanei juridice din alin. 1 al prezentul articol, Organul competent  eliberează 
utilizatorilor de permis de deţinere armă cu valabilitate de un (1) an. 

 
3. Perioada valabilităţii permisului pentru deţinere armă din alin. 2 se va prelungi la cererea 
persoanei juridice dacă persoana pe numele căreia este eliberat permisul şi în continuare 
îndeplineşte condiţiile din alin. 7 al prezentei legi.   

 
4. Persoana juridică formulează cerere pentru prelungirea termenului pentru armă cel puţin 
şaizeci (60) zile înainte de expirarea termenului.  

 
5. De la persoana căreia încetează raportul de muncă la persoana juridică, la data încetării 
raportului de muncă,  se pretinde predarea armei,  licenţei de port armă persoanei juridice 
responsabile.   

 
6. Persoana juridică este  obligată, în termen de cinci (5) zile de la data încetării raportului de 
muncă,  să notifice în scris în scris să notifice  Organul competent şi să predea arma şi 
permisul. 

 
Art.  20 

Permis pentru arme de colecţie   
 

1. Permisul pentru colecţionari este permis care face posibil persoanei fizice să deţină colecţie 
de arme potrivit acestei legi.  
 
2. Aprobarea pentru colecţie şi achiziţie de arme se eliberează persoanei fizice, dacă 
îndeplineşte condiţiile din art.  7, 41 şi 42  din prezenta lege. . 
 
3. Dacă colecţia armelor este compusă din mai mult de douzeci şi cinci  (25) arme, în 
conformitate cu cerinţele de la alin. 2 al prezentului articol, colecţionarul trebuie să depună 
cerere scrisă cu declaraţia că va face posibil fără deranjamente controlul  acestor arme de  de 
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către organele competente şi că va satisface criteriile pentru depozitarea armelor.  
 
4. Colecţionarul căruia se eliberează aprobare pentru cumpărarea armelor este dator, ca în 
termen de cincisprezece (15) zile de la data cumpărării armelor să înainteze depună cerere la 
Organul competent pentru înregistrarea armei şi eliberarea permisului pentru arma de colecţie.     
 
5. Permisul de la alin. 4 al prezentului articol  se eliberează pe durata de  
zece (10) ani. 
 
6. După eliberarea primului permis pentru colecţie de arme de la alin. 4 din prezentul articol, 
aprobarea pentru cumpărarea încă unei arme se va elibera numai dacă colecţionarul 
îndeplineşte condiţiile stipulate în art. 7 subalineat 1.4 din prezenta lege. 
 
7. Armele aferente acestui permis nu se pot purta dar se pot trimite la service, sau la expoziţii  
doar cu  permis de circulaţie  arme, eliberat de către Organul competent. Nu este permis să se 
cumpere muniţie pentru astfel de arme.  

 
 

Art.  21. 
Permis pentru arme de vânătoare 

 
 

1. Permisul  pentru arme de vânătoare se eliberează persoanei fizice pentru deţinerea armelor 
din categoria B, C şi D, doar în scopuri de vânătoare. 

 
2. Arma poate circula  de la locul de şedere până la poligonul de tir, terenul de vânătoare sau 
până la locul de reparare a armelor cu  permis de circulaţie cu arma autorizată până la postul 
de poliţie.   

 
3. Persoana fizică depune cerere pentru circulaţia cu arme la postul de poliţie cinci (5) zile 
înainte de circulaţia armei. 

 
4. Membrul activ de vânătoare care deţine permis de vânătoare poate împrumuta armă de 
vânătoare de la asociaţia regională de vânătoare. Asociaţia regională de vânătoare eliberează 
certificat privind împrumutarea, respectiv   închirierea armei membrului activ de vânătoare, 
pentru durata de timp în care va poseda arma închiriată.  

 
 

Član 22 
Permis pentru arme de tir 

 
 

1. Permis de tir este permis eliberat persoanei fizice pentru posedare arme din categoria B, C 
şi D  dar numai pentru  tir. 

 
 

2. Arma se poate transporta  de la locul de şedere la poligonul de tir sau locul de reparare  cu 
permisul de circulaţie cu arma autorizată până la postul de poliţie. 

 
 

3. Cerere  pentru deplasare cu arma, persoana fizică depune la postul de poliţie cinci (5) zile 
înainte de circulaţia cu arma.   

 
 

4. Membrul activ al asociaţiei de tir care deţine permis de tir poate sa închirieze pentru o zi 
arma de tir  de la poligonul de tir.   Asociaţia va elibera confirmare  de închiriere membrului 
activ, pentru timpul cât va poseda arma închiriată. 
 
5. Permisul de la alin. 1 al prezentului articol are valabilitatea de cinci ani.  

 
 

 
 
 

Art. 23. 
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                                                   Permisul pentru arme din categoria D 
 
 

1. Persoana fizică poate cumpăra arme din categoria D numai dacă îndeplineşte condiţiile din 
art. 7 alin.  1.1 şi 1.6 din prezenta lege. 

 
2. Armele care aparţin categoriei D trebuie doar să se transporte până la rezervatul de 
vânătoare,  locul de tir sau instructaj, reparaţie în baza permisului de circulaţie aprobat  de la 
postul de poliţie.  
 
3. Persoana fizică care a cumpărat arme conform prezentului articol înregistrează arma la 
postul de poliţie competent în termen de cincizeci (15) * zile de la data procurării armei.   

 
4. Permisul de la alin. 1 din prezentul articol are valabilitatea de  
cinci  (5) ani. 

 
Art.  24 

Tipuri de permise pentru persoane juridice  
1. Permise pentru persoane juridice  sunt:  

 
1.1. permis de posedare a armelor  de foc; 

 
1.2. permis pentru producere de arme, piese de arme şi muniţie de categoria  A ; 

 
1.3. permis pentru repararea armelor de categoria A; 

 
1.4. permis pentru colecţie de arme; 

 
1.5. autorizaţie pentru comerţul cu arme şi muniţie ; 

 
1.6. permis pentru  transport  de arme; şi 

 
1.7. permis de arme din categoria  D . 

 
2. Procedurile şi termenul pentru examinarea cererii de către  DPS, Comisia de revizie, 
Comisia de plângeri sunt stabilite în conformitate cu art. 15 din prezenta lege. 

 
Art.  25 

Permis de posedare arme 
 

1. Permisul de posedare a armelor de foc este permis care permite persoanei juridice să 
posede arme din categoria  B, C şi D. 

 
2. Persoana juridică din art.  13  alin. 2  din prezenta lege poate să obţină permis pentru 
posedare arme dacă îndeplineşte criteriile din art. 13  şi alin. 3 din prezenta lege. 
 
3.  pentru posedarea armelor de foc se eliberează persoanei juridice permis cu termen de 
valabilitate de  (5) ani. 

 
4. Permisul pentru posedare arme de foc se poate prelungi la cererea în scris a persoanei 
juridice cu cel puţin şaizeci (60) zile de la expirarea termenului acestuia. 

 
5. Persoana juridică va anexa cererii de prelungire  a permisului de deţinere armă  dovada că 
îndeplineşte condiţiile din art. 3  al prezentei legi.  

 
 

Art. 26 
Permis pentru producere arme prevăzute în 

categoria  A 
 
 

1. Permisul pentru producerea armelor permite persoanei juridice producerea armelor, pieselor 
de arme şi a muniţiei prevăzute în categoria A.  
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2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberare permisului pentru 
producerea armelor,  pieselor de arme şi a muniţiei categoria A. şi cuprinde documentaţia din 
art. 13 alin. 3 subalin.: 3.1, 3.2 , 3.3, 3.5 şi 3.6  din prezenta lege şi licenţă pentru repararea 
armelor, pieselor de arme şi muniţiei.  

 
3. Persoana juridică căreia îi este eliberată licenţa conform art. 51 din prezenta lege 
informează Organul competent în termen de cincisprezece (15) zile de la data începerii 
producerii a armelor, pieselor de arme şi a muniţiei.   

 
4. Organul competent în colaborare cu Ministerul pentru Forţele de Securitate Kosovo, emite 
act sublegislativ cu condiţiţii tehnice minime de securitate care trebuie îndeplinite, unde se vor 
produce, repara sau circulaţia şi depozitarea armelor şi muniţiei.    

 
5. Permisul din prezentul articol  se eliberează de către Organul competent, după obţinerea 
aprobării de la Ministerul Forţelor de Securitate Kosovo. 

 
6. Pentru punerea în aplicare a alin.  5 din prezentul articol, Organul competent 
va emite act sublegislativ.    

 
Art.  27. 

Permis pentru repararea armelor prevăzute în categoria A  
 

1.  Permisul pentru repararea care  permite  persoanei juridice sa repare arme pevăzute în 
categoria A.   

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent  pentru eliberarea permisului pentru 
repararea armelor din categoria A. Cuprinde documentaţia din art. 13 alin. 3 subalin.: 3.1, 3.2 , 
3.3, 3.5 şi 3.6  din prezenta lege  şi licenţa pentru repararea armelor. 

 
3. Persoana juridică căreia licenţa este eliberată conform art. 51 din prezenta lege trebuie să 
înştiinţeze Organul competent în termen de cincisprezece (15) zile de la data începerii 
reparaţiei armelor, pieselor de arme şi muniţiei.   

 
4. Organul competent va emite actul sublegislativ privind condiţiile tehnice minime de 
securitate care trebuie îndeplinite, unde se vor produce, repara sau circula şi depozita armele 
şi muniţia.  

 
5. Permisul în baza prezentului articol se eliberează de către Organul competent, după 
obţinerea  aprobării de la Ministerul Forţelor de Securitate Kosovo.  

 
6. Pentru punerea în aplicare a alin. 5 din prezentul articol, Organul competent va 
emite act sublegislativ.   

 
Art.  28. 

Permis pentru colecţia de arme 
 
 

1. Autorizarea colecţionarul de arme este un permis care permite persoanei să posede colecţia 
de arme în conformitate cu prezenta lege.  

 
 

2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberarea permisului pentru colecţia 
de arme. Cuprinde documentaţia din art. 13 alin. 3 subalin.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, şi 3.6  din 
prezenta lege.  

 
3. Dacă colecţia armelor este compusă din mai mult de douzeci şi cinci  (25) arme,  în 
conformitate cu cererea de la alin. 2 din prezentul articol,  colecţionarul poate să anexeze 
cerere scrisă prin care declară că va facilita controlul fără deranjamente a acestor arme de 
către organele competente şi va satisface criteriile pentru depozitare arme.  

 
4. Obligaţiile de înregistrare din art. 16 al prezentei legi se aplică,  exceptând tuburile  şi 
gloanţele trase din percutarea de  probă.   
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5. Permisul din alin. 1 al prezentului articol poate fi valabil zece (10) 
ani.    

 
 

Art.  29. 
                                Permis pentru comerţul cu arme, piese de arme şi muniţie  
 

1. Permisul pentru comerţul cu arme, piese de arme şi muniţie pentru persoane juridice 
eliberează Organul competent.   

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberare permis pentru  comerţul cu 
arme, piese de arme şi  muniţie.  

 
 

3. Organul competent eliberează patru (4) tipuri de de permise pentru comerţ, câte un permis 
fiecare transacţie: 

 
3.1. permis de comerţ -import; 

 
 

3.2. permis de comerţ cu brokeraj; 
 
 

3.3. permis de comerţ  – export; şi 
 
 

3.4. permis de comerţ interior 
 
 

4. Cerere pentru permis de comerţ – import şi permis de export intern trebuie să conţină 
următoarele date:  

 
4.1.  denumirea firmei,  numărul commercial de control,  numele persoanei 
responsabile,  adresa expedientului şi destinatarului, numele  persoanei tehnice la 
persoana juridică; 
 
4.2. denumirea întreprinderii pentru producerea armelor, pieselor de arme şi muniţiei; 

 
4.3. tip, marcă, model, calibru, cantitatea armelor, pieselor de arme şi muniţiei; 

 
4.4. certificat de utilizator final, 

 
 

4.5. contract sau alt document oficial privind cantitatea armelor, pieselor de arme şi muniţiei.  
 

5. Cererea de autorizare pentru  activităţi de  brokeraj în comerţ trebuie să conţină 
următoarele date:   

 
5.1. denumirea firmei, numărul comercial de control, numele persoanei responsabile, 
adresa şi identificarea expedientului şi destinatarului şi numele persoanei tehnice la 
persoana juridică;  

 
5.2. denumirea  întreprinderii  de fabricaţie, ţara de fabricaţie a armei a armelor, pieselor de 
arme şi muniţiei;  

 
5.3. tip, marcă, model, calibru,  cantitate de arme, piese de arme şi muniţie; 

 
5.4. ţăra de export şi import;  

 
5.5. Certificat de utilizator final, dacă aceasta pretinde ţara respectivă; 

 
5.6. Autorizaţie de import eliberată de către Organul competent al ţării importatoare; 

 
5.7.  Autorizaţie de export eliberată  de către Organul competent din ţara exportatoare ; 
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5.8. contract sau alt document oficial privind contractarea cantităţii de arme, piese de arme şi 
muniţie. 

 
6. Cerere pentru autorizare comerţ -  export conţine următoarele date: 

 
6.1. denumirea firmei, numărul comecial de control, numele persoanei responsabile, 
adresa expeditorului şi destinatarului şi numele persoanei tehnice şi juridice;  

 
6.2. denumirea întreprinderii de producţie, ţara de producţie arme, piese de arme şi muniţie; 

 
6.3. tip, marcă, model, număr de srie, calibru şi cantitate de arme, piese de arme şi muniţie;  

 
6.4. certificat de utilizator final, dacă este aplicabil; 

 
6.5. contract sau alt document oficial privind cantitatea contractată de arme, piese de arme şi 
muniţie;   

 
6.6. certificat sau autorizaţie de tranzit sau alte documente necesare de către statul prin 
care se va face tranzitul de transport marfă. 

 
6.7. autorizaţie de import eliberată de către  Organul competent al ţării exportatoare care 
cuprinde datele necesare după cum urmează; 

 
6.7.1. data eliberării şi expirării; 
 
6.7.2. ţara emitentă; 
 
 
6.7.3. ţara de export; 
 
 
6.7.4. ţara de import; 
 
 
6.7.5. când este aplicabil, tara terţă sau ţara de tranzit; 
 
6.7.6.destinatarul mărfii; 
 
6.7.7. ultimul destinatar, dacă este cunoscut în timpul 
livrării;  şi 
 
6.7.8. datele care fac posibilă identificarea armelor, pieselor , pieselor esenţiale şi 
muniţiei, cuprinzând cantitatea lor, trebuie communicate înainte de livrare.  
Armele trebuie marcate.  

 
7. Fiecare cerere de autorizare pentru export va fi verificată înainte de deliberarea Comisiei de revizie 
conform Legii privind comerţul cu mărfuri strategice . 

 
8.  Reexportul nu este permis fără aprobarea  organului competent în consultanţă cu organelle 
relevante din ţara exportatoare. 

 
9. Exportul temporar pe termen nu mai lung de şase (6) luni se poate permite în scopul de 
reparare, evaluare sau expunere, dar fără posibilitate de vânzare.   

 
10. Permisul de comerţ cu arme, piese de arme şi muniţie se eliberează pe termen de nouă (9) luni 
însă nu trebuie să depăşescă  termenul de valabilitate al autorizaţiei de import.   

 
11. Permisul de la alin. 1  din prezentul articol se poate  revoca în cazul dacă în perioada  
valabilităţii acestuia, sunt impuse măsuri comerciale restrictive  de organizaţii internaţionale 
pentru  a se opri comerţul.  

 
12. Organul competent eliberează autorizaţie în termen de treizeci (30) zile  pentru tranzit peste 
teritoriul Republicii Kosovo, la cererea solicitantului. 

 
13. Cererea de autorizaţie pentru tranzit trebuie să conţină: 
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13.1. licenţă de comerţ cu arme eliberată de către Organul competent;   
 
13.2. specificarea mărfurilor în tranzit de arme, piese de arme şi muniţie, inclusiv tip, model, 

calibru, număr de serie, număr de lot, producătorul şi ţara de producţie;   
 
13.3. denumirea şi adresa transportatorului, telefon de contact, mijloace de transport, detalii  

privind mijloacele de transport; 
 
13.4. utilizatorul final şi destinaţia finală ; 
 
13.5. punctul vamal de intrare şi ieşire; şi 
 
13.6. timpul aproximativ de sosire şi plecare;  

 
 

14. Tehniceanul de arme la persoana juridică care desfăşoară comerţ cu arme trebuie  să fie 
vertificat în chestiuni tehnice referitoare la arme şi muniţie. 

 
Art.  30. 

Permis pentru transport arme, piese de arme şi 
muniţie  

 
 

1. Pentru fiecare transport de arme, piese de arme şi muniţie, este necesar permis emis de 
către Organul competent.   

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberare a permisului pentru 
transport  de arme, piese de arme şi muniţie.  

 
 

3. Cerera trebuie să cuprindă următoarele date: 
 

3.1. denumirea companiei, numărul certificatului business, numele persoanei 
responsabile, adresa  expeditorului,  transportatorului şi destinatarului;  
 
3.2. denumirea producătorului şi ţara de producţie a armelor, pieselor de 
arme şi muniţiei;   
 
3.3. tip, marcă, număr de serie, model, calibru şi cantitate de arme, piese de arme şi 
muniţie;  
 
3.4. ora aproximativă, data,  trasa marşrutei şi locul de 
predare;  
 
3.5. măsurile de securitate pe care transportatorul le 
întreprinde în decursul transportului:  
 
3.6. punctul de  trecere a frontierei  pe unde se face transportul armelor, pieselor de 
arme şi muniţiei, şi data sosirii la trecerea de frontieră în caz de  export şi import;   
 
3.7. contract sau alt focument oficial privind cantitatea contractată de arme, piese de 
arme şi muniţie;  
 
3.8. licenţa pentru transport de arme, pese de arme şi muniţie eliberată de către 
Organul competent;    
 
3.9. licenţa pentru transport de la Ministerul Transportului;; 
 
3.10. copia permisului de transport; 
 
3.11. copia documentului personal, ,buletinului de identitate sau a paşaportului în caz de 
transport rutier şi în caz de transport al muniţiei certificatul ADR  pentru vehiculul de 
transport, vagon şi număr de tren în caz de transport feroviar şi număr de zbor în caz de 
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transport aerian;   
 
3.12. în caz de certificat de import se va prezenta permisul de comerţ; şi 
 
3.13.  caracteristicile care  facilitează identificarea armelor şi controlului armamentului, 
conform standardelor internaţionale.  

 
4. Înaintre de data transportului, compania pentru export trebuie să informeze ţările 
exportatoare care vor efectua transportul despre caracteristicile specificate la alin. 3 subalin. 
3.13 din prezentul articol. Organul ţării exportatoare trebuie să realizeze inspecţia, oride cţte 
ori aceasta este posibil în ţara exportatoare, să verifice informaţiile de de aprobare de la 
vânzător şi caracteristicile actuale ale transportului.  

 
5. Fiecare transport în tranzit prin Republica Kosovo trebuie să fie autorizat de către Organul 
competent. Procedura pentru sarcina de transport se va reglementa prin act sublegislativ emis 
de către Organul competent.   

 
6. Autorizarea pentru transport arme, piese de arme şi muniţie se elibeerează pentru 
perioada de nouzeci (90) zile.   

 
7. Organul competent va determina măsuri speciale de securităţii pentru transportul de arme şi 
muniţie.   

 
Art.  31 

Permis de arme categoria  D pentru persoane 
juridice  

 
1. Permisul de arme prevăzute în categoria D este autorizarea eliberată de către Organul 
competent pentru persoane juridice conform art. 13 alin. 2 subalin.: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 şi 2.8 din 
prezenta lege. 

 
2. Armele înregistrate din prezentul permis se pot transfera în locuri de vânătoare, poligoane 
de tir,  de antrenament, expoziţie, centre de video înregistrări pentru industria de filme şi  
pentru reparaţii în baza permisului pentru circulaţie a armelor eliberat de către Organul 
competent.   

 
3.  Persoana juridică care a cumpărat arme în baza prezentului articol trebuie să prezinte 
armele la Organul competent în termen de cinci (5) zile de la data cumpărării armelor.  

 
4. Prevederile prezentului articol se aplică  companiilor private autorizate  pentru securitatea  
echipamentelor care aparţin în categoria D4. 
 

Art.  32. 
Respingerea cererii de autorizare pentru toate 

tipurile de arme 
 

Organul competent respinge cererea pentru eliberare permis pentru armele de vânătoare, tir, 
permisul  pentru deţinere arme, port arme, colecţie de arme, permisul pentru arme prevăzute 
în categoria D, dacă  pentru aceste arme nu se poate face dovadă privind ultimul utilizator 
legal, dacă nu este marcată în modul stipulat prin lege, sau dacă procedura de înregistrare a 
confirmat existenţa motivelor respingerii cererii de înregistrare a armelor. 

 
CAPITOLUL III 

AUTORIZĂRI PENTRU ÎNREGISTRARE, LEGALIZARE ŞI PREDARE 
A ARMELOR 

Art.  33. 
Card de de înregistrare arme, card de legitimare arma şi alte autorizări relevante  

 
1. Perioada provizorie de valabilitate pentru carduri de înregistrare arma, card de legitimare şi 
alte permise relevante este de  doi (doi) ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi..  
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2. Organul competent prin act sublegislativ va stabili procedurile pentru perioada provizorie de 
la alin. 1 al prezentului articol.  

 
Art.  34.  

Legalizarea şi predarea armelor 
 

Legalizarea armelor se va reglementa prin lege special. 
 
 

Art.  35. 
Predarea şi dezactivarea armelor 

 
Persoanele fizice şi judiciare care posedă arme prevăzute în categoria A , B, C şi D, dar pentru 
care este eliberat card de înregistrare arme sau card de legitimizare arme sau oricare alt 
document al organului competent, dar sunt interzise prin prezenta lege, trebuie în termen de 
şase (6) luni de la data intrării prezentei legi în vigoare, să livreze armele din categoria  A, B, C 
şi D  persoanei juridice din art. 54 alin. 2 din prezenta lege, pentru a le dezactiva sau să le 
predea organului competent pentru eliminare sau depozitare temporară.  

 
CAPITOLUL IV 

SECHESTRAREA, REVOCAREA ŞI RETRAGEREA LICENŢEI ŞI 
PERMISULUI  

 
 

Art. 36. 
   Sechestru 

 
 

1. Licenţa, autorizaţia, permisul de armă şi muniţie, se sechestrază în cazul când persoana 
fizică sau juridică nu au respectat criteriile stabilite prin prezenta lege.   

 
 

2. Organul competent sechestrează permisul de armă şi muniţie întrucât în timpul valabilităţii 
permisului  arma este în astfel de măsură uzată sau deteriorată întrucât folosirea acesteia ar 
putea periclita securitatea publică sau proprietarul nu mai poate repara arma. 

 
 

3.  Proprietarul poate ataca hotărârea  prin plângere către  Comisia de plângeri în termen de 
cincisprezece  (15) zile de la primirea hotărârii din atin. 1 şi 2 din prezentul articol.  plângerea 
nu suspendă executarea prezentei hotărâri. 

 
 

Art.  37.  
Revocarea permisului sau 

licenţei  
 

1. Permisul eliberat în baza art. 17 din prezenta lege persoanei fizice se poate revoca în  
următoarele situaţii:: 

 
 

1.1. a expirat termenul licenţei şi dacă aceasta nu a fost prelungită ; 
 

1.2. Hotărârea este definitvă pentru revocarea permisului; 
 

1.3. aprobarea de şedere permanent ăpentru străini pe teritoriul Republicii Kosovo a 
încetat în conformitate cu prevederile Legii privind persoanele străine; 

 
1.4. titularul licenţei a decedat. 

 
2. Licenţa şi permisul eliberate,  în conformitate cu prevederile prezentei legi,  unei persoanei 
juridice încetează să fie valabile dacă:   
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2.1. Pentru licenţă şi permis a expirat termenul de valabilitate; 

 
 

2.2. este deliberată hotărârea  defintivă pentru  revocarea licenţei sau permisului; şi 
 
 

2.3. persoana juridică a încetat să existe. 
 
 

3. Dacă este revocată licenţa  persoanei juridice care posedă armă de foc, atunci trebuie 
anulat şi permisul de port armă.   

 
4. În cazul când  permisul din alin. 1 şi 2 a fost anulat, armele, piesele de arme şi muniţia 
trebuie ridicate.  

 
5. Partea nemulţumită poate ataca  decizia de ridicare prin introducere plângere către Comisia 
de plângeri în termen de cincisprezece (15) zile de la data primiri deciziei.  

 
6.  Plângere împotriva deciziei din alin. 1 şi 2 al prezentului articol cu suspend 
executarea hotărârii.    

 
7. În cazul  în care licenţa şi permisul eliberate persoanei fizice şi juridice se anulează, o nouă 
cerere nu se poate depune în termen de cinci (5)  ani de la data deliberării hotărârii de 
revocare, exceptând cazul dacă este altfel stabilit de către instanţa judecătorească 
competentă. 

 
8. Cererii noi nu se va da curs întrucât persoana juridică a încălcat sancţiunile şi embargoul 
internaţional pentru import arme şi muniţie.    

 
 

Art.  38. 
Ridicarea licenţei, permisului şi armei 

l 
 

1. Organul competent va recurge la ridicarea permisului eliberat în conformitate cu prevederile 
prezentei legi  şi de la persoanele fizice în baza hotărârii judecătoreşti  prin care s-a stabilit că 
persoana:   

 
1.1. a pierdut capacitatea juridică din art. 8 al prezentei legi;  
 
1.2. a pierdut capacitatea psiho-fizică pentru posedare sau purtare de armă în 

conformitate cu art. 9 din prezenta lege;  
1.3. prin hotărâre definitivă este condamnat pentru infracţiune  sau contravenţie din art. 

10 alin. 1 al prezentei legi; şi 
 
1.4. nu a respectat criteriile stabilite prin lege.   

 
2. Organul competent ca efectua ridicarea licenţei şi permisului eliberate în conformitate cu 
prevederile prezentei legi  de la persoana juridica în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
stabilit că:   

 
2.1. nu există motive pentru eliberarea licenţei şi permisului; şi 

 
2.2. nu a respectat criteriile stabilite prin prezenta lege. 

 
3. Organul competent radiază arma din evidenţă şi o distruge după ce hotărârea rămâne 
definitivă. Pentru distrugerea armei, proprietarul armei nu are drept la recompensă. 

 
 

Art. 39. 
                                                             Vânzarea armelor sechestrate 
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1. Dacă arma, piesele armei şi muniţia au origine legală, Organul competent eliberează a 
adeverinţă de ridicare şi va pretinde de la persoana fizică sau juridică ca în termen de nouzeci 
(90) zile să vândă armele şi muniţia după ce va fi finalizată procedura căii de atac. 

 
2. Termenul din alin. 1 al prezentului articol se poate prelungi în cazurile când compania a 
bancruptat, sau este în faliment.  

 
3. Întrucât proprietarul sau persoana juridică în termenul stabilit din alin. 1 al prezentului articol 
nu vinde armele şi muniţia, Organul competent intentează procedura în baza Legii privind 
gestionarea bunurilor sechestrate sau  confiscate.   

 
4. Dacă armele nu se vând pe cale de licitaţie publică, atunci armele vor fi tratate conform art. 
40 din prezenta lege.    

 
Art.  40. 

Proceduri pentru armele, piesele de arme şi muniţia 
sechestrate 

 
Armele, piesele de arme şi muniţia sechestrate în procedura penală sau contravenţională vor fi 
tratate în baza Codului procedură penală Kosovo. 

 
CAPITOLUL V  

OBLIGAŢIILE PRIVIND ARMELE ŞI 
MUNIŢIA 

 
 

Art.  41. 
Obligaţia de întreţinere arme, piese de arme şi muniţie  

 
1. Proprietarul sau utilizatorul armelor, pieselor de arme şi muniţiei este dator să le întreţină în 
condiţii adecvate, să le folosească şi păstreze, pentru a se contracara accesul persoanelor 
neautorizate.   

 
2. Proprietarul sau utilizatorul armelor, pieselor de arme şi muniţiei nu trebuie să şteargă sau 
modifice semnele de identitificare armă gravate de către producătorul armelor sau semnele 
adiţionale aplicate pe armă de către alte organe de stat competente.    

 
Art.  42. 

Obligaţia de a se asigura armele, piesele de arme şi 
muniţia   

 
1. Proprietarul şi utilizatorul armelor, pieselor de arme şi muniţiei trebuie să ţină armele în 
modul care nu periclitează securitatea lui personală dar şi securitatea altor persoane.   

 
2. Proprietarul sau utilizatorul armelor este obligat să efectueze  transportul armelor astfel ca 
armele, dacă aceasta este tehnic posibil,  să fie desmontate, respective ţeava separată de 
mecanismul de închidere.  
 
Dacă aceasta nu este posibil, atunci muniţia trebuie separată de 
arme. 

 
3. Utilizarea armei de către proprietar sau utilizatorul de arme sub influenţa alcoolului, 
drogurilor sau  altor condiţii  care-l determină să conceapă semnificaţia procedărilor  sale  

 
4. Este interzis portul de armă exceptând cazurile prevăzute prin prezenta lege.  

 
5. Este interzis a utiliza arme de vânătoare sau de tir sportiv în afara rezervatului de vânătoare 
sau a poligonului  pentru tragere civilă. Întrucât proprietarul sau utilizatorul vreunei arme de 
vânătoare o transportă în afara locului de vânătoare sau arme civile de tir,  proprietarul sau 
utilizatorul sunt datori să ţină armele de vânătoare în teacă corespunzătoare iar muniţia 
separat de arme.   
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6. Este interzis portul de arme din colecţie în afara domiciliului sau reşedinţei colecţionarului.  
Armele din colecţie se pot purta în afara domiciliului sau reşedinţ’ei în vederea reparaţiei, 
expoziţiei  sau vânzării colecţiei  cu permis eliberat de către Organul competent, la cerere.    

 
7. Se interzice deţinerea şi producţia de muniţie pentru arme de colecţie. 

 
8. Prevederile din alin.  4 al prezentului artiicol se 
referă la: 

 
8.1. participanţii în producţia de filme, spectacole de teatru şi alte manifestaţii culturale 
care pretind utilizarea armelor descărcate sau armelor cu muniţie şcolară de manevrare, 
muniţie pentru utilizarea cinematografică şi 

 
8.2. pistolul pentru  semnalizare sonoră la manifestaţii sportive.  

 
 

9. Organul competent trebuie să fie informat privind evenimentele din alin. 8 al prezentului 
articol cel puţin patrusprezece (14)  zile înainte de eveniment.  Organizarea trebuie să obţină 
aprobare de la Organul competent înainte de eveniment.   

 
10. Pistolul pneumatic şi arme independente cu sfoară sau arc  este interzis să se utilizeze în 
afara poligonului de tir sau în vreun alt spaţiu licenţiat şi asigurat.  

 
11.  Armele sportive se pot utiliza şi de către persoane de şasiprezece (16) ani până la 
douzeci şi unu  (21) ani,  şi armele pneumatice şi armele de tir cu sfoară sau arc pot fi folosite 
şi de  persoane de zece (10) pânăî la douzeci şi unu (21) ani doar în cadrul poligonul civil 
licenţiat  de tir  sau în alte zone sigure determinate pentru competiţii de tir, numai sub 
supravegherea persoanei autorizate, cu excepţia  dacă este altfel reglementat prin regulile 
Uniunii Mondiale de Tir Sportiv sau Federaţiiei Mondiale de Tir. 

 
12. Este interzisă modificarea armei din o categorie în alta, exceptând cazul dacă există 
permis pentru aceasta.  

 
Art. 43. 

Datoria de a se prezenta permisul de port şi transport de arme  
la cererea funcţionarului autorizat  

 
 

1. Persoana care transportă sau poartă armă trebuie să aibă asupra sa şi permis 
corespunzător pentru armă. 

 
2. La cererea funcţionarului autorizat, persoana din alin. 1 al prezentului articol trebuie să 
prezinte permisul corespunzător pentru armă. 

 
Art.  44. 

Păstrarea armelor, pieselor de arme şi 
muniţiei 

 
 

1. Persoana fizică şi juridică care posedă armă permisă este datoare ca arma, piesele de armă 
şi muniţia să păstreze separate una de alta în cutie închisă sau în  seif sau în local tehnic 
special asigurat.  

 
2. Persoana juridică este datoare să ţină evidenţa armelor, pieselor de arme şi muniţiei şi să 
determine persoana responsabilă pentru supravegherea armelor, pieselor de arme şi muniţiei. 
Persoana juridică obligator trebuie să informeze Organul competent privind identitatea 
persoanei responsabile.  Despre fiecare schimbare a persoanei responsabile, persoana 
juridică este datoare să informeze Organul competent în cinci (5) zile de la intervenirea 
schimbării.    

 
3. Persoana responsabilă trebuie să fie în stare să ţină sub control modul de păstrare a 
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armelor, pieselor de arme şi muniţiilor, precum şi evidenţa acestora.   
 

4. Muzeele şi unităţile de vânzare   trebuie să păstreze armele, piesele de arme şi muniţia în 
localuri  şi localuri  care sunt tehnic asigurate pentru a se asigura inaccesibilitatea neautorizată 
la arme, piese de arme şi muniţie.   

 
5.  Organul competent în baza actului sublegislativ prescrie condiţiile tehnice minime pentru 
depozitarea armelor şi muniţiei.    

 
Art. 45. 

Vânzarea armelor, pieselor de arme şi a 
muniţiei  

 
1. Armele, piesele de arme şi muniţia pot să se vândă persoanelor juridice şi fizice care deţin 
aprobare pentru de arme, eliberat în conformitate cu prezenta lege.  

 
2. Vâzarea armelor între persoane fizice şi juridice care nu sunt licenţiate pentru comerţ, va fi 
încheiată pe bază de contract, legalizat de către notar  care include, dar nu se limitează la tip, 
model, număr de serie şi calibru, date privind producătorul, date privind aprobarea şi 
autorizarea.     

 
3. Schimbul de arme, piese de arme şi muniţie, vânzarea şi procedurile de vânzare a armelor, 
pieselor de arme şi muniţie se realizează în conformitate cu alin. 2 din prezentul articol.   

 
4. Târgurile pentru expunerea armelor se pot organiza în conformitate cu actul sublegislativ 
emis de către Organul competent.   

 
5. Persoana fizică sau juridică din alin.  2  al prezentului articol care a cumpărat sau înlocuit 
arma, piesele de armele şi muniţia în conformitate cu alin. 2 şi 3 din prezentul articol,  în 
termen de cinci (5) zile de la data încheierii  contractului de vânzare-cumparare, trebuie să  
predea armele de foc  şi piesele de arme cumpărate  organelor competente  sau postului de 
poliţie spre tragerea de probă. 

 
6.  Se interzice vânzarea şi cumpărarea armelor, pieselor de arme şi muniţie 
prin internet. 

 
 

Art.  46. 
Dispariţia, pierderea sau furtul armelor, pieselor de arme şi muniţiei  

 
 

1. În cazul dispariţiei, pierderii sau furtului armelor, pieselor de arme şi muniţiei, persoana 
fizică sau juridică Trebuie să trimită dosarul organului competent sau celui mai apropiat post 
de poliţie imediat când  a observat dispariţia, pierderea sau furtul armelor.   

 
 

2. În cazul dispariţiei sau furtului documentelor eliberate de către Organul competent, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, persoana fizică sau juridică trebuie să notifice 
Organul competent la care este înregistrată arma, piesele de arme şi muniţia, sau cel mai 
apropiat post de poliţie. Proprietarul trebuie să depună cerere pentru copiile acestor 
documente şi Organul competent va elibera astfel de copii în termen de opt (8) zile. 

 
 

Art.  47. 
Arme, piese de arme şi muniţie găsită 

 
 

1. Armele, piesele de arme şi muniţia găsită trebuie  imediat declarate la cel mai apropiat post 
de poliţiei. 

 
 

2. Dacă proprietarul armelor, pieselor de arme şi muniţiei, nu poate fi găsit în termen de 
nouzeci (90) zile de la data livrării, atunci se ia hotărâre în conformitate cu art. 40 din prezenta 
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lege.     
 
 

 
Art.  48.  Schimbare de domiciliu 

 
Dacă persoana fizică sau juridică care deţine act valabil eliberat de către Organul competent în 
conformitate cu prevederile prezentei legi, schimbă domiciliul, reşedinţa sau sediul, trebuie să 
înştiinţeze despre aceasta cel mai apropiat post de poliţie, în termen de treizeci (30)  zile.    

 
 

Art.  49.   
                                                                       Succesiunea armelor 
 

1. U caz de deces al proprietarului de arma, membrii adulţi ai familiei sale sau alte persoane 
adulte, care au trăit în aceaşi căsnicie cu defunctul,  sunt datori ca în termen de treizeci (30) 
zile de la decesul persoanei,  să depună armele şi muniţia la Organul competent sau la cel mai 
apropiat post de poliţie cu adeverinţă de predare. În cazurile când membri adulţi ai familie 
defunctului nu ştiu unde se află arma, dar sunt siguri că defunctul a avut arma, trebuie să  
notifice Organul competent. 

 
2. Armele şi muniţia trebuie păstrate de către Organul competent în timpul deliberării asupra 
succesiunii.  

 
3. Organul competent prin actul sublegislativ va determina modul de livrare, recepţie şi 
păstrare a armelor şi muniţiei în cazul de deces al proprietarului, precum şi forma şi conţinutul 
dovezilor despre predarea armei eliberate de către organul competent.      

 
4.  Persoana care a moştenit armele şi îndeplineşte condiţiile din art. 7 al prezentei legi, în 
termen de şaizeci (60) zile după încheierea succesiunii poate să înainteze cerere pentru 
eliberarea permisului de arme. Persoana care a moştenit arme şi nu îndeplineşte condiţiile din 
art. 7 al prezentei legi, sau nu doreşte permis, va înştiinţa Organul competent să intenteze 
procedura în conformitate cu alin. 3 din prezentul articol.  

 
5. Dacă cererea de la alin. 4  din prezentul articol nu se prezintă la termen sau dacă cererea 
este respinsă, armele şi muniţia vor fi ridicate în baza art. 40 din prezenta lege.   
6. În cazul când defunctul nu are moştenitori, atunci se procedează în baza art. 40 din 
prezenta lege.   

 
CAPITOLUL  VI 

PRODUCEREA, REPARAREA ARMELOR ŞI 
MUNIŢIEi 

 
 

Art.  50 
Licenţa pentru producerea armelor, pieselor de arme şi 

muniţiei  
 
 

1. Producerea armelor, pieselor de arme şi a muniţiei prevăzute în categoria  B , C şi D  
definită prin prezenta lege,  poate fi realizată de către persoana juridică înregistrată în 
Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo şi care dispune de licenţă pentru 
desfăşurarea activităţii respective.  

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberarea licenţelor pentru 
producerea armelor.  Cererea cuprinde documentaţia  din art.   13 alin. 3 subalin. 3.1, 3.2 , 3.3, 
3.5 şi 3.6 din prezenta lege.  

 
3.  Organul competent va delibera hotărâre în termen de treizeci (30) zile privind cererea de la 
alin. 2 din prezentul articol, în conformitate cu procedurile din art. 15 al prezentei legi.  
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4. Organul competent va emite act sublegislativ privind condiţiile tehnice şi de securitate 
minime care trebuie îndeplinite, unde se va desfăşura producerea, vânzarea,  cumpărarea, 
precum şi depotitarea armelor şi muniţiei.  

 
5. Persoana juridică care intenţionează să producă arme din categoria A, trebuie să procedeze 
în baza art. 26 din prezenta lege.  

 
6. Licenţa se poate elibera pentru producerea tuturor tipurilor de arme, piese de arme şi 
muniţie, care se poate obţine în baza  permisului, sau pentru categorii determinate de arme şi 
muniţie.     

 
 

Art.  51. 
Licenţa pentru reparaţii de 

arme 
 
 

1. Acitivtăţi de service  pentru arme din categoria  B, C şi D definite prin prezenta lege,  poate 
presta persoana juridică înscrisă în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo şi care 
dispune de licenţă pentru desfăşurarea acestei activităţi.   

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberarea licenţelor pentru 
reaparaţii de arme.  Cererea cuprinde documentaţia din art. 13. alin. 3 subalin. 3.1, 3.2 , 3.3 
3.5, şi 3.6  din  prezenta lege. 

 
3. Organul competent poate delibera asupra cererii  din alin. 2 al prezentului  articol, în termen 
de treizeci (30) zile, în conformitate cu proceurile din art. 15 al prezentei legi.  

 
4. Persoanele juridice care realizează reparaţii trebuie să repare doar armele 
înregistrate.   

 
5. Persoanele juridice din alin. 4 al prezentului articol,  eliberează adeverinţă pentru 
fiecare armă care a fost reparată.   

 
6. După reparaţia pieselor  importante ale armelor,  persoanele juridice din alin. 5 al 
prezentului articol sunt datoare să testeze armele prin  percutare de proba.   

 
7.  Persoanele juridice din alin. 6 al prezenteului articol sunt datoare ca în termen de cinci (5) 
zile de la efetuarea testului de percutare  a armei inaintează organului competent  raportul 
privind tragerea  de probă.  

 
8. Raportul din alin.  7 al prezentului articol conţine date privind persoana fizică sau juridică 
care deţine arme. evidenţa armelor de foc, cum este marca, tip, ţara producătoare, numărul de 
serie, calibrul, piesele-cheie reparate şi percutarea de probă.  Cel puţin două (2) cărtuşe şi 
proiectil de la percutarea de probă trrebuie anexate raportului.    

 
9. Proprietarul armelor de foc reparate trebuie să declare armele reparate la postul de poliţie în 
termen de cinci (5) zile, când au fost reparate piesele esenţiale ale armei de foc.  

 
 

Art.  52.  
                                                             Obligaţia persoanei juridice   
 

1.În timpul procesului de reparaţii,  armele şi muniţia pot fi folosite doar de către persoanele 
calificate. 

 
2. Persoanele juridice au obligaţia să asigure protecţie fizico-tehnică permanentă a spaţiului 
unde se află armele şi muniţia.     

 
3. Organul competent determină condiţiile tehnice minime şi de siguranţă ale obiectivului 
pentru producerea şi reparaţia armelor.  
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Art. 53. 
Armele în timpul duratei reparaţiilor 

 
 

1. Armle, predate la reparaţii, nu este permis să fie purtate în afara obiectivului de către 
persoana juridică,  cu excepţia tragerii de probă.  

 
2. Pentru controlul  asupra reparaţiilor de arme, persoana juridică care are licenţa din art.  51  
al prezentei legi, poate să cumpere şi  întreţină  tipuri şi cantităţi de muniţie corespunzătoare în 
baza  aprobării de la poliţie pentru procurarea muniţiei.  

 
 

Art.  54. 
Licenţa pentru dezactivarea  

permanentă a armelor 
 
 

1. Dezactivarea permanentă a armelor din categoria A, B, C şi D  se realizează de către 
întreprinderi prin proceduri tehnice stabilite prin act sublegislativ emis de Organul competent, 
sub condiţia dezactivării armelor din art. 2 alin. 1 subalin. 1.40 din prezenta lege. 

 
 

2. Dezactivarea armelor  execută persoana juridică înscrisă în Registrul agenţilor economici al 
Republicii Kosovo şi care au licenţă pentru producerea armelor, pieselor de arme şi muniţiei 
sau armamentului şi sunt licenţiate de către Organul competent  pentru dezactivarea armelor.    

 
3.  Solicitantul înaintează cerere organului competent pentru eliberare de licenţă permis pentru 
dezactivare. Cererea cuprinde documentele din art. 1 alin.  3 subalin.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 şi 3.6 
din prezenta lege şi dovada de deţinere licenţă pentru producţie şi reparaţii de arme.  

 
4. Organul competent poate delibera hotărâre în termen de treizeci (30) zile cu privire la 
cererea din alin. 3 al prezentului articol, prin procedura  din art. 15 al prezentei legi.    

 
5. După aplicarea procedurilor tehnice din alin. 1 al prezentului articol, persoana juridică 
trebuie să elibereze adeverinţă privind procedura tehnică aplicată şi dezactivarea finalizată a 
armei de foc şi despre aceasta trebuie să înştiinţeze Organul competent în termen de două (2) 
zile.   

 
6. Proprietarul armei dezactivate este dator ca în termen de cinci (5) zile să trimită arma şi 
certificările din alin. 5 al prezentului articol, la postul de poliţie, iar DSP va elibera adeverinţă că 
arma este dezactivată.  Persoana juridică trebuie să aplice semnul de identificare pentru arme 
dezactivate care cuprinde  litere din condificarea internaţională oficială a Republicii Kosovo, 
anul dezactivării şi semnul dezactivării  D.  
 
7. Este interzisă reactivarea armelor dezactivate pentru a fi folosite. 
 
8. Este interzis exportul de arme dezactivate.  
 
9. Se interzice scoaterea armelor dezactivate din locul unde sunt ţinute. 

 
CAPITOLUL  VII 

COMERŢUL CU ARME ŞI MUNIŢIE   
 

Art.  55. 
Licenţa pentru comerţul de arme, piese de arme şi 

muniţie  
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1. Comerţul cu arme, piese de arme prevăzute în categoria  B, C şi D  desfăşoară persoana 

juridică înscrisă în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo şi care este licenţiată 
pentru desfăşurarea acestei activităţi.   

 
 

2. Solicitantul înaintează cerere la Organul competent pentru eliberarea licenţelor pentru 
comerţ. Cererea cuprinde documentaţia din art.   13 alin. 3 subalin. : 3.1, 3.2 , 3.3, 3.5 şi 3.6 
din prezenta lege, iar subalin. 3.3. nu se aplică la brokeraj.  

 
3.  Organul competent poate delibera hotărâre în termen de treizeci (30) zile  privind cererea 
din alin. 2 al prezentului articol, procedura din art. 15 al prezentului articol.    

 
4. Comerţul cu arme, piese de arme şi muniţie din categoria A,  este reglementat prin Legea 
privind regimul armelor, muniţiei şi  echipamentul aferent al instituţiilor abilitate ale statului 
pentru  securitate.    

 
5. Persoanele juridice din alin. 1 al prezentului articol pot vinde arme, piese de arme şi muniţie 
doar persoanelor  fizice şi juridice care posedă  aprobare pentru achiziţie de arme, piese de 
arme şi muniţie.  

 
6. Este interzis pentru angajaţi în cadrul organelor de stat să fei implicaţi în societăţile 
autorizate pentru comerţul cu arme, piese de arme şi muniţie. 

 
 

Art.  56.  
Marcajul armelor 

 
1. Doar armele, piesele de arme şi muniţia care este marcată corect, se pot vinde.   

 
2. Organul competent,  eliberează act sublegislativ referitor la arme, piese de arme şi muniţie.   

 
Art. 57. 

                                                                                Păstrarea 

 
Depozitele si obiectivele pentru producerea şi comerţul armelor, pieselor de arme şi muniţiei 
trebuie să îndeplinească condiţiile pentru depozitare materii explozibile în conformitate cu 
prezenta lege şi Legea privind explozivele pentru uz civil precum şi alte legi prin care se 
reglementează domeniul respectiv.   

 
 

Art.  58  
Marcarea armelor importate 

 
1. Persoana juridică din art. l 55 alin. 1 al prezentei legi care importă arme, piese de arme , are 
obligaţia să aplice marcaj cu indicative de import.  

 
2. Însemnele de la alin.  1 din prezentul articol vor fu aplicate pe arme în locul unde se află şi 
alte însemne de marcaj aplicate de către producător.   

 
3.  Însemnele de la alin.1 din prezentul articol prezintă un cerc dcu diametru de 6 mm cu 
adâncime de cel puţin 0,8 milimetri. 

 
4. Însemnele din alin.  1 al prezentului articol conţine condul oficial internaţional al Republicii 
Kosovo şi anul de import arme.  

 
5. Armele în tranzit peste teritoriul Republicii Kosovo, importul temporar de arme şi arme de 
colecţie de mare valoare, cu aporbarea organului competent nu vor fi marcate cu însemnul de 
import.    
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CAPITOLUL VIII 
CIRCULAŢIA ARMELOR, PIESELOR DE ARME ŞI MUNIŢIEI PESTE FRONTIERA 

DE STAT  
 

Art.  59 
Licenţa pentru transport de arme, piese de arme şi 

muniţie   
 

1. Transportul de arme, piese de arme pentru categoria B, C şi D şi muniţiei efectuează 
persoana juridică înscrisă în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo şi care deţin 
autorizaţie  pentru desfăşurarea activităţii respective.   

 
2. Solicitantul depune cerere la Organul competent pentru eliberarea licenţei pentru transport. 
Cererea cuprinde documentele din art. 13 alin. 3 subalin. : 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 i 3.6 din prezenta 
lege şi licenţele corespunzătoare de la Ministerul Transporturilor.  

 
3.  Organul competent trebuie să delibereze hotărâre în termen de treizeci (30) zile referitor la 
cereerea de la alin. 2 din prezentul articol în conformitate cu procedurile din art. 15 al prezentei 
legi.  

 
Art.  60 

Transportul de arme, piese de arme şi muniţie de către persoană 
fizică 

 
 

1. Cetăţeanul Republicii Kosovo sau străinul cu şedere permanent sau în tranzit poate purta 
doar tipul de armă, piese de arme şi muniţie care sunt premise potrivit prezentei Legi.  

 
2. În decursul transferului de arme. piese de arme şi muniţie de la alin. 1 din prezentul articol, 
cetăţeanul Republicii Kosovo sau străinul  au obligaţia să prezinte arma, piesele de armă şi 
muniţia, precum şi permisul eliberat   de către Organul competent, funcţionarului autorizat la 
trecerea de frontieră. 

 
3. Dacă funcţionarul autorizat la trecerea de frontiră cu ocazia controlului găseşte arma şi 
muniţia care nu a fost declarată şi pentru arma şi muniţia respectivă nu a prezentat 
permisul/licenţa, funcţionarul autorizat trebuie să sechestreze arma şi muniţia până la 
definitivarea procedurii pentru infracţiune sau procedurile penale, prin hotărâre definitivă.    

 
4.  Organul competent în conformitate cu actul sublegsilativ prin care se reglementează modul 
de purtare arme şi muniţie la trecerea de frontieră  

 
 

Art.  61. 
Transportul armelor de vânătoare de către 

persoana fizică 
 
 

1. Cetăţenii Republicii Kosovo, care au reşedinţa în străinătate, au posibilitatea ca pentru 
scopuri de vânătoare să transporte armele de vânătoare şi muniţie aferentă în Republica 
Kosovo, dacă au permis pentru deţinere arme de foc pentru vânătoare şi asigurare de 
sănătate şi invitaţie pentru vânătoare prealabil aprobată de către Organul competent de la 
destinaţia finală.   

 
2. Persoanele de la alin.  1 din prezentul articol sunt oblgate să declare armele de foc de 
vânătoare şi muniţia funcţionarului autorizat.  
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3. Funcţionarii autorizaţi în decursul inspecţiei la frontier eliberează petrsoanelor de la alin. 1 
din prezentul articol, aprobare pentru transport de arme pentru vânătoare în decursul 
activităţilor de vânătoare pe teritoriul Republicii Kosovo.   

 
 

 
Art.  62 

Transportul armelor de ctre membrii asociaţiilor de tir  
 
 

1. Membri asociaţiilor de tir, indivizi sau grupuri care se deplasează în străinătate pentru 
participarea la competiţii de tir sau în cadrul pregătirilor pentru astfel de competiţii pot să 
poarte peste frontier armele, piesele de arme şi muniţia pentru necesităţile stabilite prin 
aprobarea organului competent.  

 
 

2. Membbrii asociaţiilor străine de tir pot să poarte arme de pentru sport în Republica Kosovo 
pentru a participa la competiţii  de tir sau pentru pregătirea pentru astfel de competiţii, cu 
aprobarea organului competent al Republicii Kosovo şi în conformitate cu alte documente 
relevante eliberate de către Organul competent din ţara respectivă.     

 
 

3.  Autorităţile abilitate la frontiera de stat eliberează aprobare pentru persoanele de la alin.  
2 din prezentul articol.    

 
4.  Membrii asociaţiilor de tir de la alin. 2 din prezentul articol trebui să aibă siguranţă de 
sănătate.  

 
Art.  63.  

Tratate internaţionale 

 
Armele şi muniţia se pot transporta peste punctual de trecere frontier conform prevederilor 
prezentei legi, cu excepţia dacă nu este altfel determinat prin acord internaţional.  

 
CAPITOLUL IX 

POLIGOANE DE TIR 
Art.  64. 

Licenţa pentru tir civil 
 
 

1. Poligoanele civile de tir prezintă obiective destinate sportului recreativ de tragere şi  
training pentru  uzul corect şi în siguranţă a armelor de foc, armelor pneumatic şi armelor 
cu arc, coardă sau săgeţi care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de securitate pentru 
utilizarea armei de foc, armelor pneumatice şi armelor cu arc, coardă sau săgeţi.  

 
 
2.   Pogoane civile cu arme din categoria  B, C şi D pot deschide persoane juridice care sunt 

înscrise în Registrul agenţilor economici al Republicii Kosovo şi care dispun de autorizare 
pentru această activitate.  

 
3.   Solicitantul se adresează organului competent pentru eliberare licenţe pentru poligoanele 

civile de tir. Cererea cuprinde documentele din art. 13 alin. 3 subalin. 3.1, 3.2 , 3.3, 3.5 şi 
3.6 din prezenta lege. 

 
4.   Organul competent deliberează hotărâre în termen de treizeci (30) zile cu privire la cererea 

din alin. 3 al prezentului articol, în conformitate cu procedurile din art. 15 all prezentei legi. 
 
5.  Prevederile prezentei legi pentru poligoanele civile de tir constituite  în conformitate cu 

prevederile Legii privind activitatea de vânătoare.   
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6.  Organul competent stabileşte prin act sublegislativ condiţiile tehnice şi de securitate care 
trebuie să întrunească obiectivul din alin. 1 al prezentului articol.  

 
 

 
 
 

Art.  65. 
Folosirea poligonului de tir 

 
 

1. Poligonul de tir  au dreptul să-l folosească persoanele care deţin pesmis valabil pentru 
arme, aceia care sunt în proces de training practice, precum şi aceia care au certificat de 
promovare a examenului de specialitate pentru arma corespunzătoare,   eliberat de către 
Organul competent   

 
2.  Persoana fizică din alin. 1 al prezentului articol este datoare ca în timpul tragerii să respecte 

regulile de securitate stabilite pentru poligonu de tir.   
 

Art. 66. 
Muniţia pentru poligoanele de tir 

 
 

1. Poligoanele civile de tir pot fi aprovizionate cu  cantitate de amuniţie în funcţie de tipul 
poligonului,  destinaţie şi capacitatea lor, în confomitate cu  aprobarea  prealabilă a organului 
competent.   

 
2. Muniţia menită pentru tir la poligon nu trebuie să se utilizeze în afara spaţiului poligonului în 
alte scopuri.    
 

CAPITOLUL X 
EVIDENŢA 

 
Art.  67. 

Ţinerea evidenţei de către Organul competent 
 
 

1. Organul competent ţine evidenţa privind toate cererile înaintate de către solicitanţi, 
documentele publicate şi alte informaţii legate de punerea în aplicaţie a prevederilor prezentei 
legi şi trebuie să colaboreze cu alte organe competente.  

 
2. Organul competent întreţine sistemul de calculatoare care facilitează accesul organelor 
competente la date privind armele, piesele de arme şi muniţia, unde sunt cuprinse dar fără a 
se limita la:   categorie, tip, model, producţie, calibru, număr de serie, denumirea 
exportatorului, importatorului şi ultimului utilizator cunoscut. Datele vor facilita identificarea şi 
urmărirea armelor.  Datele se păstrează nu mai puţin de 30 ani.   

 
 

Art.  68. 
Obligaţia de ţinere evidenţă  de către persoana juridică 

 
 

1. Persoana juridică trebuie să deţină registrul  cu totalitatea armelor, pieselor de arme şi 
muniţie, precum şi datele privind recepţia şi înstrăinarea lor,  autorizată conform prezentei legii.   

 
2. Datele din alin. 1 al prezentului articol 
conţine cum urmează: 

 
2.1.  date care facilitează identificarea şi urmărirea, inclusive categoria, tipul, 
producătorul, locul de producţie, calibrul şi numărul de serie şi   
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2.2. datele persoanei juridice, inclusiv numele şi adresa vânzătorului, cumpărătorului şi 
al ultimului utilizator cunoscut.   

 
3.  Datele trebuie obligator păstrate nu mai puţin de treizeci (30) ani, şi ele trabuie să fie 
comunicate organului competent în termen de cincisprezece (15) zile, dacă persoana juridică a 
intrerupt activitatea sa.  

 
4. Asociaţiile de vânătoare şi tir, centrele de instructaj, persoanele juridice beneficiare aie 
rezervatelor de vânătoare şi alte persoane juridice care deţin arme în baza licenţei de deţinere  
arme sunt datoare  să ţină evidenţa privind armele şi muniţia, precum şi datele privind 
persoanele  cărora se dau armele şi muniţia spre folosinţă. 

 
5. Persoanele juridice au obligaţia să ţină evidenţa privin tragerea de probă (cărtuşe şi 
glonţuri) pentru fiecare armă.   

 
6.  Poligoanele civile de tir sunt datoare să ţină evidenţa privind muniţia eliberată şi 
folosită. 

 
CAPITOLUL  XI 

         SUPRAVEGHERE 
 

Art. 69. 
                                               Supravegherea de către Organul competent 
 
 

1.  Organul competent supraveghează condiţiile pentru punerea în aplicare a prezentei legi, 
inclusive culegerea Informaţiilor privind  fiecare ordin sau transacţie care include arme, piese 
de arme şi muniţie. 

 
2. Persoanele fizice şi juridice sunt datoare să ofere posibilitatea pentru urmărire, control  al 
armelor şi muniţiei, să pună la dispoziţie documentaţia corespunzătoare şi informaţiile şi 
rapoartele necesare. Aceasta include şi forţa organului competent să intre în spaţiile 
personalului în interesul  transacţiei sau activităţii derulate privind armele, piesele de arme şi 
muniţia.   

 
3. Organul competent autorizează pe inspector pentru supravegherea punerii în aplicare a 
prezentei legi.  

 
 

CAPITOLUL XII 
PREVEDERI DE SANCTIONARE 

 
Art. 70.  

Prevederi  de sanctionare 

 
1. Persoanele fizice şi juridice care procedează contrar prezentei legi vor fi pedepsite:  

 
2. În ceea ce priveşte contravenţiile cu arme,  sunt valabile prevederile Codului Penal al 
Republicii Kosovo.  

 
 

3. Persoana fizică sau juridică care  este pedepsită potrivit alin. 1  dar nu este condamnată 
potrivit alin. 2 din prezentul articol, cererea lor pentru aprobare, permis sau licenţă va fi 
respinsă pe un (1) an de la data deliberării hotărârii.    

 
 

4. Persoanei fizice sau juridice sancţionate din art. 1 şi 2 al prezentului articol,  va fi respinsă 
cererea lor pentru aprobare, permis sau licenţă va fi respinsă pentru un termen stabilit de  
instanţa judecătorească, dar în baza Codului Penal al Republicii Kosovo. 
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Art.  71. 

                                                                                 Sancţiuni 
 

1. Se va pedepsi cu amendă de una mie (1.000) până la zece mii (10.000) euro persoana 
juridică care încalcă prevederile art.  12, 16, 44, 62, 64 şi 66 din prezenta lege şi nu respectă 
condiţiile pentru tragerea de probă, conform prezentei legi. 

 
 

2.  Se va pedepsi cu amendă de cinci sute (500) până la  cinci (5.000) euro persoana fizică 
care încalcă prevederile art. 16, 44, 46, 47 şi 66  din prezenta lege, nu  respectă termenele 
definite prin prevederile corespunzătoare din prezenta lege, şi nu respectă condiţiile pentru 
tragerea de probă, conform prezentei legi. 

 
 

Art.  72.  
                                                                        Venituri de la lege 

 
Toate sumele încasate în baza prezentei legi revin bugetului Republicii Kosovo.   

 
CAPITOLUL  XIII  

PREVEDERI TRANZITORII ŞI 
FINALE 

 
Art. 73. 

Implementarea actelor sublegislative în vigoare şi emiterea de alte acte sublegislative   
 
 

1. Sub condiţia că nu sunt în conflict cu legea,  până la emiterea actelor sublegislative pentru 
punerea în aplicare a prezentei legi,  în continuare vor fi aplicate; 

 
1.1. Instucţiune administrativă  nr. 06/2010 – MAI  (MUP) catalog  arme 
de foc; 

 
1.2. Instrucţiune administrativă nr. 07/2010 - MAI  privind tipul şi modalitatea de training 
teoretic şi practic, precum şi verificarea calificărilor instructorilor angajaţi la persoanele 
juridice trebuie să deţină licenţă pentru training şi formare educaţională; 

 
1.3. Instucţiune administrativă nr. 08/2010 - MAI pentru constituirea comisiei pentru 
examinare  plângerii ; 

 
1.4.  Instrucţiune administrativă nr. 09/2010 - MAI pentru depozitarea  minimă a armelor 
şi muniţiei; 

 
1.5.  Instrucţiunea administrativă   b’nr.  10/2010  -  MAI  pentru condiţii tehnice şi de 
securitate minime care trebuie îndeplinite în spaţiile poligoanelor de tir; 

 
1.6. Instucţiunea administrativă  nr. 11/2010 - MAI premise 
speciale; 

 
1.7. Instrucţiune administrativă nr. 12/2010 – MAI privind condiţiile tehnice  şi de 
securitate  minime  pentru obiectivul care se foloseşte pentru intractaj teoretic şi practic 
în manipularea armelor;    

 
1.8. Instrucţiune administrativă nr. 13/2010 – MAI  pentru colecţia de 
arme;   

 
1.9. Instrucţiune administrativă nr. 14/2010 – MAI pentru arme 
albe; 
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1.10. Instrucţiune administrativă nr  15/2010 – MAI pentru legalizarea armelor prevăzute 
în categoria B, C şi D1; 

 
1.11. Instrucţiune administrativă nr. 24/2010 - MAI proceduri pentru succesiunea 
armelor de foc în caz de deces al proprietarului armei;   

 
1.12. Instrucţiune administrativă nr . 25/2010 - MAI urmărirea armelor de foc, pieselor şi 
muniţiei aferente. 

 
1.13. Instrucţiune administrativă nr 26/2010 - MAI pentru marcarea armelor de foc, 
pieselor şi muniţiei aferente. 

 
1.14. Instrucţiune administrativă nr. 27/2010 - MAI privind armele de foc, piesele şi 
muniţia aferentă peste frontieră; 

 
1.15. Ordonanţa  Nr. 04/2012 pentru port armă în  Republika Kosovo. 

 
 

2. Pentru punerea în aplicare a prezentei legi Organul competent va emite act sublegislativ pentru:  
 

2.1. echipament  şi arme speciale pentru pasivizarea temporară a animalelor, conform 
art. 4 alin. 4 din prezenta lege;   
 
2.2. deţinerea armelor de foc conform art.  11 alin. 2 din prezenta lege; 

 
2.3. obiectivele în care se va executa producerea, repararea, depozitarea şi vânzarea 
cumpărarea armelor prevăzute în categoria A  în conformitatea cu  art.  26 alin.  4 şi art. 27 alin.  
4  şi în categoria  B, C şi D  în conformitate cu art. 50 şi 52 din prezenta lege; 

 
2.4.  aprobare pentru producere, reparare de arme din categoria A conform art.  26 alin.  
6 şi conform  art.  27,  alin.  6  din prezenta lege; ; 

 
2.5. stabilirea procedurilor pentru perioada de tranziţie înregistrare arme, cardul pentru 
arma autorizată şi alte autorizări relevante din art. 33 alin. 2 al prezentei legi;   

 
2.6. târguri şi expoziţii de arme din art.  45 alin.  4 din prezenta lege; 

 
2.7. procedure tehnice pentru dezactivarea armelor din categoria A, B, C şi D, în 
conformitate cu articolul 54  alin. din prezenta lege; 

 
3. Ministerul în colaborare cu alte organe de stat poate emite şi alte acte sublegislative  pentru 
punerea în aplicare a prezentei legi  în termen de un (1) an de la intrare în vigoare a prezentei 
legi.   

 
 

Art.  74. 
Se abrogă 

1. Prin intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă:: 
 

1.1. Legea ‘Nr. 03/L-143  privind armele; 
 

1.2. Toate prevederile care pot fi în conflict cu prezenta lege.  
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Art.  75.  
Intrare în vigoare 

 
Prezenta lege intră în vigoare cincisprezece (15) zile de la publicarea în Monitorul oficial al Republicii 
Kosovo.   

 
 
 

Lege nr. 05/L-022 
23 iulie 2015 

 
 

Proclamată prin Decret Nr. DL-022-2015, la data 11.08.2015 de către  
Preşedintele Republicii Kosovo   
Atifete Jahjaga 


