
LPC130/2012 

Numri i brendshëm unik identifikues 345127  Dosja e aktit juridik 

 Версия на русско м 

 

 
Republika e Moldavisë 

 

PARLAMENTI 

 

LIGJI Nr. 130 

i datës 8.7.2012 

 

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

 

Publikuar në datën: 26.10.2012 në Fletoren Zyrtare Nr. 222-227 me Nr. Rendor: 721 Data e hyrjes në 

fuqi: 26.10.2013 

 

  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&amp;view=doc&amp;lang=1&amp;id=345127
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&amp;view=doc&amp;id=345127&amp;lang=2


Parlamenti miraton ligjin organik si vijon. 

Kapitulli I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
Neni 1. Fusha e zbatimit 

(1) Ky ligj përcakton kategoritë e armëve dhe të municioneve për përdorim civil, si dhe kushtet në 

të cilat lejohet të kryhet blerja, tjetërsimi, posedimi, mbajtja dhe përdorimi i këtyre armëve dhe 

municioneve si dhe kushtet në të cilat lejohen të kryhen veprimtaritë me to në territorin e Republikës së 

Moldavisë. 

(2) Ky ligj nuk rregullon regjimin e armëve ushtarake me të cilat pajisen punonjësit e autoriteteve 

të administratës publike që ushtrojnë kompetencat e tyre në fushën e mbrojtjes kombëtare, të sigurisë 

së shtetit dhe të rendit publik, regjimi i të cilave rregullohet nëpërmjet ligjeve dhe akteve normative të 

veçanta.  

(3) Në rastin kur traktatet ndërkombëtare në të cilat Republika e Moldavisë është palë 

parashikojnë rregulla të ndryshme nga ato të parashikuara në legjislacionin kombëtar për sa i përket 

armëve dhe municioneve, përparësi do të kenë parashikimet e traktateve ndërkombëtare. 

Neni 2. Përkufizime kryesore 

Në kuptim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

përkufizime themelore: 

armë nënkupton çdo objekt ose mjet, i konceptuar ose i përshtatur, nëpërmjet të cilit një plumb, një 

saçme ose një tjetër predhë ose një substancë e dëmshme e gaztë, e lëngshme ose në një tjetër gjendje, 

mund të shkarkohet me ndihmën e një presioni shpërthyes, të gaztë ose atmosferik ose nëpërmjet 

agjentëve të tjerë shtytës, për aq sa të lartpërmendurat bëjnë pjesë në njërën prej kategorive të 

parashikuara në Shtojcën nr. 1;  

armë e ftohtë nënkupton çdo objekt ose mjet i cili mund të rrezikojë shëndetin ose integritetin fizik 

të personave nëpërmjet goditjes, prerjes, shpimit, i tillë si: bajoneta, kama, shpata, shpata e përdorur 

në skermë, thika, harku me sistem gjuajtës dhe harku;  
armë zjarri nënkupton armën e transportueshme me tytë e cila është konceptuar për të realizuar ose 

mund të modifikohet për të realizuar të shtëna me një saçme, me një plumb ose me një predhë 

nëpërmjet një lënde plasëse. Konsiderohet se një objekt mund të modifikohet për të shtënë një saçme, 

një plumb ose një predhë nëpërmjet veprimit të një lënde plasëse nëse ka pamjen e një arme zjarri dhe, 

si pasojë e strukturës së tij ose si pasojë e materialit nga i cili është ndërtuar, mund të modifikohet për 

këtë qëllim. Në kuptim të këtij ligji, në përkufizimin e armëve të zjarrit nuk janë përfshirë armët e 

parashikuara në kategoritë C dhe D të Shtojcës nr. 1;  

përdorimi i armës së zjarrit nënkupton realizimin e shkrepjes me armë zjarri; 

pjesa kryesore e armës së zjarrit nënkupton mekanizmin e këmbës së shkrepjes, folenë e fishekut 

dhe/ose tytën e armës së zjarrit të cilat, në cilësinë e objekteve të ndara, përfshihen në kategorinë e 

armëve në të cilat janë montuar ose për të cilat janë konceptuar të montohen; 

çaktivizimi i armëve nënkupton tërësinë e veprimtarive të kryera me armët nga një subjekt i 

licencuar në fushën e riparimit të armëve për t’i modifikuar dhe për t’i transformuar ato në mënyrë të 

pakthyeshme në armë të përhershme jofunksionale;  

prodhimi i paligjshëm i armëve të zjarrit nënkupton prodhimin ose montimin e paregjistruar të 

armëve të zjarrit, të pjesëve ose municioneve përkatëse të tyre nga secila pjesë kryesore e trafikuar në 

mënyrë të paligjshme, pa një autorizim të lëshuar sipas mënyrës së përcaktuar nga një autoritet 

kompetent i shtetit në të cilin ndodh prodhimi ose montimi i paregjistruar apo i pamarkuar i armëve të 

zjarrit të montuara në datën e prodhimit të tyre në përputhje me kërkesat e përcaktuara; 

markimi nënkupton tërësinë e elementeve të kodit simbolik të shtypur në mënyrë të veçantë mbi 

sipërfaqen e metalit, duke siguruar mbrojtjen e informacionit të tij në formën e një matrice të 

pariprodhueshme; 

municion nënkupton bashkimin e komponentëve të formuar nga gëzhoja, kapsolla, baruti shtytës 

dhe, sipas rastit, nga predha;  

homologimi nënkupton procedurën e vlerësimit të përputhshmërisë nëpërmjet të cilës përcaktohet 

respektimi i kërkesave thelbësore të sigurisë, të përcaktuara me anë të normave ligjore, me anë të 

standardeve ose me anë të rregullimeve teknike;  

veprimtari me armë dhe me municione nënkupton importin, eksportin, rieksportin, transitin, hyrjen 

në vend, daljen nga vendi, prodhimin, përpunimin e pjesëve përbërëse, montimin, eksperimentimin, 



shitjen, blerjen, transportin, transferimin, transportin ndërkufitar, magazinimin, ruajtjen, asgjësimin dhe 

shkatërrimin e armëve dhe të municioneve, kontrollin periodik të gjendjes teknike të armës, përpunimin, 

plotësimin, testimin, çaktivizimin dhe riparimin e armëve;  

pjesë përbërëse e armës së zjarrit nënkupton çdo element ose element zëvendësues, i konceptuar 

në mënyrë të veçantë për një armë zjarri, thelbësor për funksionimin e saj dhe respektivisht konsiston 

në: tytën, mekanizimin e shkrepjes, shulin dhe shtratin e shulit, sustën paraprurëse ose gjilpërën 

goditëse si dhe çdo mjet të konceptuar ose të përshtatur për të zvogëluar zhurmën e shkaktuar nga e 

shtëna me armë zjarri;  

regjistri shtetëror i armëve nënkupton tërësinë e të dhënave të sistemuara për sa u përket armëve 

për përdorim civil në territorin e Republikës së Moldavisë dhe për sa u përket titullarëve të ligjshëm të 

këtyre armëve; 

riparimi i armëve nënkupton tërësinë e veprimtarive të kryera me armët që paraqesin defekte me 

qëllim për t’i risjellë ato në gjendjen që bën të mundur funksionimin sipas qëllimit të tyre, pa modifikuar 

strukturën ndërtuese të tyre; 

poligon qitjeje nënkupton një sallë ose ambient të jashtëm, të sistemuar në mënyrë të veçantë, ku 

kryhen ushtrime, zbatime dhe kryhen prova qitjeje me armë zjarri të gjata ose të shkurtra apo me ajër të 

ngjeshur, me hark ose me hark me sistem gjuajtës, të autorizuar për të funksionuar nga nënnjësitë 

territoriale të Ministrisë së Punëve të Brendshme; 

trafik i paligjshëm me armë zjarri dhe me municionet përkatëse nënkupton blerjen, shitjen, 

dorëzimin, zhvendosjen ose transferimin e armëve të zjarrit, të pjesëve ose të municioneve përkatëse 

nga/apo nëpërmjet territorit të një shteti në drejtim të territorit të një shteti tjetër nëse secili prej 

shteteve përkatëse nuk e autorizon këtë veprim në përputhje me procedurën e përcaktuar ose nëse 

armët e zjarrit të montuara nuk janë markuar në përputhje me kërkesat e përshkruara; 

Përkufizime për kategoritë e armëve dhe të municioneve: 

armët dhe municionet e ndaluara nënkuptojnë armët dhe municionet e kategorisë A, sipas Shtojcës 

nr. 1, blerja, posedimi, mbajtja dhe përdorimi i të cilave nuk lejohet për personat fizikë dhe juridikë; 

armë dhe municione vdekjeprurëse nënkuptojnë armët dhe municionet e kategorisë B germat a-l 

dhe n sipas Shtojcës nr. 1, nëpërmjet përdorimit të të cilave mund të shkaktohet vdekja ose plagosja e 

rëndë e personave fizikë dhe juridikë; 

armë dhe municione jovdekjeprurëse nënkuptojnë armët dhe municionet e kategorisë B germa m 

dhe të kategorisë C, sipas Shtojcës nr. 1, të cilat përdoren në rast nevoje ose janë për qëllim argëtimi ose 

vetëmbrojtjeje, të ndërtuara në mënyrë të tillë që, kur përdoren, nuk shkaktojnë vdekjen e personave; 

përkufizime për klasifikimin e armëve sipas qëllimit të tyre: 

armë ushtarake nënkuptojnë armë për përdorim ushtarak, çdo tip arme që përdoret nga organet 

kompetente për mbrojtjen kombëtare, për sigurinë e shtetit dhe për rendin publik, si dhe nga njësitë që 

janë në varësi të tyre, të krijuara nëpërmjet akteve normative; 

armë civile nënkuptojnë armë, objekte, mjete materiale në pronësi private ose shtetërore që kanë 

për qëllim (janë përshtatur) për përdorim civil, të afta nga këndvështrimi teknik për të lënduar apo për 

të imobilizuar një person ose një kafshë, për të praktikuar sportin ose gjuetinë, për vetëmbrojtje, për 

mbrojtjen dhe për ruajtjen e sigurisë së të mirave dhe të vlerave ose për të imituar karakteristikat e tyre 

të luftës;  

përkufizime për klasifikimin e armëve civile nga këndvështrimi i qëllimit të tyre; 

armë për mbrojtje dhe për ruajtjen e sigurisë nënkuptojnë një armë zjarri të shkurtër, e njohur si e 

tillë në kushtet e parashikuara nga ligji, që ka për qëllim mbrojtjen e jetës, të integritetit dhe të lirisë së 

personave fizikë, si dhe të të mirave që u përkasin personave fizikë apo juridikë; 

armë për vetëmbrojtje nënkuptojnë një armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse (me përjashtim të 

armës me ajër të ngjeshur), e njohur si e tillë në kushtet e ligjit, veçanërisht e projektuar për përhapjen e 

gazrave të dëmshëm, irrituese, neutralizuese ose predha prej kauçuku ose plumbi, me qëllim 

vetëmbrojtjeje; 

armë hedhëse nënkupton një armë të projektuar për shkatërrimin me predha të objektivave në 

distancë, lëvizja e orientuar e të cilave bëhet e mundur duke përdorur forcën muskulore të njeriut ose 

forcën e një mjeti veçanërisht të përshtatur; 

armë trullosëse nënkupton armën me veprim të menjëhershëm, e përdorur për imobilizimin e 

kafshëve duke ju shkaktuar këtyre një shok mekanik me qëllim therjen e tyre në vazhdim; 

armë koleksioni nënkupton një armë të përcaktuar për të qenë pjesë e muzeut, si dhe armët që 



ndodhen ose jo në gjendje pune të cilat janë të rralla në llojin e tyre ose të cilat kanë vlerë historike, 

dokumentare, shkencore ose artistike;  

armë artistike nënkupton një armë të projektuar, të prodhuar në mënyrë të veçantë ose e cila është 

bërë e padëmshme si pasojë e ndryshimit të saj nga një subjekt i autorizuar në fushën e riparimit të 

armëve, të cilat përdoren në veprimtarinë e institucioneve të specializuara në fushën artistike 

(kinematografike ose kulturoro-artistike); 

armë zjarri dekoruese nënkupton një armë zjarri e cila është bërë jofunksionale si pasojë e 

çaktivizimit të saj si pasojë e shkallës së lartë të prishjes, e verifikuar nga një subjekt i licencuar në këtë 

fushë sipas ligjit; 

armë sinjalizuese nënkupton një armë të projektuar vetëm për dërgimin e sinjaleve të shndritshme, 

tymuese ose akustike;  

armë qitjeje (sportive) nënkupton një armë të projektuar për praktikimin e sportit të qitjes, e 

homologuar ose e klasifikuar sipas ligjit; 

armë gjahu nënkupton një armë të projektuar për praktikimin e gjuetisë, me një ose me më shumë 

tyta, e cila përdor municione me plumb dhe/ose saçme, e homologuar ose e njohur sipas ligjit;  

armë e çaktivizuar nënkupton një armë e cila përfundimisht është bërë jofunksionale si pasojë e 

ndryshimit ose e transformimit të saj në mënyrë të pakthyeshme nga një subjekt i licencuar në fushën e 

riparimit të armëve; 

armë për qëllime industriale nënkupton armë zjarri të menjëhershme, gjysmëautomatike, të 

projektuara për qëllime industriale me përdorim civil, të cilat kanë pamjen e një armë zjarri automatike; 

armë me substanca qetësuese nënkupton një armë me veprim të menjëhershëm, që ka për qëllim 

imobilizimin e kafshëve nëpërmjet injektimit tek këto të fundit të substancave qetësuese;  

armë e papërdorshme nënkupton një armë të prishur përdorimi i së cilës tejkalon masën 50% dhe e 

cila ka një ose më shumë defekte të dukshme, të konfirmuara, sipas rregullimeve teknike, nga organi 

përgjegjës ose nga personi i licencuar në këtë këndvështrim; 

armë të dobishme nënkupton një armë që ka për qëllim të sigurojë zhvillimin e duhur të disa 

veprimtarive në fushën e industrisë, bujqësisë, peshkimit, në fushën mjeko-veterinare, në fushën e 

mbrojtjes së mjedisit dhe në fushën e mbrojtjes kundër dëmtuesve, si dhe të sigurojë zhvillimin, nga ana 

e shoqatave të specializuara për ruajtjen e sigurisë së objekteve, të mirave dhe vlerave ose të 

transportimit të disa vlerave të rëndësishme;  

armë antike nënkupton një armë zjarri të prodhuar përpara vitit 1877 ose riprodhimi i saj me qëllim 

për t’u ruajtur në koleksione; 

pajisje elektroshoku nënkupton një mjet të veçantë për vetëmbrojtje ngarkesa elektrike e të cilit me 

tension të lartë paralizon organizmin e njeriut dhe të kafshëve për një periudhë të shkurtër kohore; 

spërkatës me gaze lotsjellëse ose irrituese nënkupton një mjet të veçantë për vetëmbrojtje i cili 

përmban gaz të lëngshëm me cilësi irrituese ose paralizuese të përkohshme; 

përkufizime për klasifikimin e armëve sipas ndërtimit të tyre: 

armë e ftohtë me teh nënkupton një armë e cila përmbledh kriteret si më poshtë vijon: tehu i cili ose 

është një trup i vetëm me dorezën, ose është pajisur me një sistem që i lejon të krijojë një trup të vetëm 

me dorezën; ka dy tehe përgjatë të gjithë gjatësisë së saj; gjatësia është më e madhe se 15 cm; gjerësia 

është më e madhe ose e barabartë me 0,4 cm; doreza është e pajisur me mbrojtëse;  

armë me ajër të ngjeshur ose me gaze nën presion (pneumatike) nënkupton një armë, e cila, për 

shkrepjen e predhës, përdor forcën e presionit të ajrit të ngjeshur ose të gazrave nën presion që ndodhen 

në një gyp pneumatik; 

armë me gaz nënkupton një armë të konceptuar ose të përshtatur, nëpërmjet së cilës substanca e 

dëmshme e gaztë, e lëngshme ose në një gjendje tjetër (irrituese ose lotsjellëse), e vendosur në predhën e 

saj, transportohet drejt objektivit me ndihmën e forcës shpërthyese të gazrave që e kanë origjinën nga 

shpërthimi i barutit ose nga djegia e një sasie të tij, ose nëpërmjet agjentëve të tjerë shtytës; 

armë me tytë të vjaskuar nënkupton një armë tyta e së cilës ka, përgjatë të gjithë gjatësisë së 

sipërfaqes së brendshme të kanalit, zinxhirë homogjenë spiralë (vjaska) për t’i ofruar predhës një lëvizje 

rrotulluese për ruajtjen e qëndrueshmërisë së saj në trajektoren e fluturimit;  

armë me tytë të pavjaskuar nënkupton një armë tyta e së cilës është e butë të paktën në dy të tretat 

përgjatë të gjithë gjatësisë së brendshme të kanalit, duke filluar nga foleja e fishekut; 

armë zjarri automatike nënkupton një armë zjarri e cila, pas secilit fishek të shtënë, mbushet 

automatikisht dhe shkrep një seri me më shumë fishekë duke e mbajtur dorën në mënyrë të 



vazhdueshme tek këmbëza; 

armë zjarri me një qitje të vetme nënkupton një armë zjarri pa karikator, e cila mbushet përpara çdo 

shkrepjeje, përmes futjes manualisht të fishekut në fole apo në hapësirën e parashikuar për këtë qëllim 

në hapjen për mbushje në të prerën e tytës; 

armë zjarri me përsëritje nënkupton një armë zjarri e cila, pas secilës shkrepje, mbushet përmes 

futjes manualisht në hapjen e tytës të një fisheku të marrë nga karikatori me anë të një mekanizmi; 

armë zjarri e gjatë nënkupton një armë zjarri gjatësia e tytës së të cilës ose gjatësia e përgjithshme 

tejkalojnë përmasat maksimale të armëve të zjarrit të shkurtra, të përcaktuara nga ky ligj; 

armë zjarri të shkurtra nënkupton një armë zjarri tyta e së cilës nuk i kalon 30 cm ose gjatësia e 

përgjithshme e së cilës nuk i tejkalon 60 cm; 

armë zjarri gjysmëautomatike nënkupton një armë zjarri e cila, pas secilit fishek të shkrepur, 

mbushet automatikisht, por nuk mund të shkrepë një seri me shumë fishekë duke e shkrepur vazhdimisht 

këmbëzën; 

Përkufizime për kategoritë e personave: 

subjekt i licencuar nënkupton çdo person fizik ose juridik të licencuar, sipas këtij ligji, për të 

ushtruar veprimtari me armët dhe me municionet; 

koleksionues armësh nënkupton një person i cili ka përfituar, sipas ligjit, një autorizim 

koleksionuesi, të lëshuar nga autoriteti kompetent, dhe i cili posedon ose ka për qëllim të posedojë një 

koleksion armësh të cilat duhet të autorizohen ose të deklarohen sipas këtij ligji, me qëllim 

vlefshmërinë historike të tyre: 

rezident i një shteti të huaj nënkupton një person i cili ka një dokument identifikimi të lëshuar nga 

një shtet i huaj, si për shembull pasaportë ose kartë identiteti, me anë të të cilit konfirmon faktin që në 

atë shtet ai ka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij; 

qitës dhe trajnues në poligon qitjeje nënkupton sportistët dhe trajnuesit e licencuar nga organi 

qendror përgjegjës në fushën e edukimit fizik dhe të sportit, të cilët janë atashuar pranë një strukture me 

profil sportiv, statusi i së cilës parashikon veprimtarinë sportive të qitjes dhe të argëtimit, si dhe 

zhvillimin e këtij sporti;  

gjuetar nënkupton një person fizik i cili ka një autorizim të vlefshëm për gjueti sipas ligjit që i 

referohet mbrojtjes së kafshëve;  

Përkufizime për llojet e dokumenteve: 

pasaportë për armët e zjarrit – dokument, i lëshuar, mbi bazën e një kërkese, sipas ligjit nga 

autoriteti përgjegjës, i cili konfirmon të drejtën e titullarit për të udhëtuar në territorin e shteteve të 

tjera, mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura me to, për armët e zjarrit dhe për municionet e shkruara në 

të; 

autorizim poseduesi nënkupton një dokument, i lëshuar sipas ligjit nga autoriteti përgjegjës, 

nëpërmjet të cilit vërtetohet fakti që titullari e ka përmbushur procedurën ligjore për regjistrimin e 

armës pranë autoritetit përgjegjës; 

autorizim për armë nënkupton një dokument, i lëshuar sipas ligjit nga autoriteti përgjegjës, 

nëpërmjet të cilit një person fizik ose juridik vërteton të drejtën për të poseduar dhe/ose, sipas rastit, për 

të mbajtur dhe për të përdorur armë vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse kategoria, marka, modeli, 

kalibri dhe numri i serisë së të cilave janë të shënuara në këtë dokument; 

autorizim për të blerë armën nënkupton një dokument, të lëshuar sipas ligjit nga autoriteti 

përgjegjës, nëpërmjet të cilit vërtetohet e drejta e titullarit për të blerë dhe për të poseduar armë; 

autorizim për të transferuar armët nënkupton një dokument, të lëshuar nga autoritetet përgjegjëse, 

nëpërmjet të cilit bëhet i mundur ushtrimi i disa veprimtarive të transferimit të armëve dhe të 

municioneve nga territori i Republikës së Moldavisë në drejtim të një shteti tjetër; 

autorizim për transportin e armëve nënkupton një dokument, të lëshuar sipas ligjit nga autoriteti 

përgjegjës, nëpërmjet të cilit vërtetohet e drejta e titullarit për të transportuar armë dhe municione nga 

një vend ku ruhen këto të fundit tek një tjetër vend ose nga një person juridik tek një person tjetër i tillë 

brenda territorit të Republikës së Moldavisë ose e drejta për të futur dhe për të nxjerrë nga vendi, ose e 

drejta për importin dhe transitin e këtyre armëve. 

Neni 3. Përcaktimi i kompetencave 

(1) Rregullimi juridik i kontrollit ndaj armëve dhe i municioneve është një kompetencë që i përket 

Parlamentit.  

(2) Qeveria, në bazë të kompetencave të saj: 



a) miraton aktet normative për zbatimin e këtij ligji; 

b) përcakton politikën shtetërore për sa i përket qarkullimit dhe përdorimit të armëve 

vdekjeprurëse, armëve jovdekjeprurëse dhe të municioneve për përdorim civil; 

c) vendos për blerjen e armëve dhe të municioneve, përfshirë edhe ato që janë pjesë e qarkullimit 

civil, për autoritetet e administratës publike që kanë kompetenca në fushën e mbrojtjes kombëtare, 

sigurisë së shtetit dhe të rendit publik; 

d) harton dhe miraton rregulloren e Komisionit shtetëror për vlerësimin, kompensimin dhe 

nxjerrjen nga qarkullimi të armëve. 

(3) Ministria e Punëve të Brendshme është autoriteti kompetent i cili lëshon autorizimin, 

regjistron të dhënat, ushtron kontrollin dhe mbikëqyr veprimtaritë për posedimin, mbajtjen dhe 

përdorimin e armëve dhe të municioneve, si dhe veprimtaritë e kryera me armët, duke qenë autoriteti i 

vetëm kompetent i cili përfaqëson Republikën e Moldavisë për sa i përket transferimeve dhe 

njoftimeve që i referohen armëve dhe municioneve sipas kushteve të përcaktuara të këtij ligji. Në 

kryerjen e veprimtarive për lëshimin e autorizimeve, regjistrimit të të dhënave, ushtrimit të kontrollit 

dhe të mbikëqyrjes për sa i përket qarkullimit të armëve dhe të municioneve, Ministria e Punëve të 

Brendshme ushtron këto funksione: 

a) harton udhëzime për regjimin e armëve dhe të municioneve, për formën dhe përmbajtjen e 

dokumenteve që lëshohen në bazë të këtij ligji; 

b) lëshon autorizime, regjistron të dhënat, ushtron kontrollin dhe mbikëqyr blerjen, tjetërsimin, 

posedimin, ruajtjen, mbajtjen dhe përdorimin e armëve dhe të municioneve, si dhe veprimtaritë që 

kryhen me to, në përputhje me parashikimet e këtij ligji; 

c) kryen ekzaminimin balistik, qitjet eksperimentale me armët përfshirë këtu kapsollat e 

fishekëve dhe plumbat e shkrepur që bëjnë pjesë në koleksionin e gëzhojave të fishekëve dhe të 

plumbave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të organizuara sipas kategorisë, markës, modelit, 

kalibrit, serisë, numrit të regjistrimit, në varësi të vitit të prodhimit dhe sipas lotit të tyre; 

d) njofton autoritetet përgjegjëse përkatëse të shteteve të huaja dhe organizatat ndërkombëtare për 

transferimin e armëve dhe të municioneve të kryer nga territori i Republikës së Moldavisë në drejtim 

të tyre; 

e) administron regjistrin shtetëror të armëve; 

f) lëshon, rinovon, pezullon dhe revokon autorizimet; 

g) nxjerr udhëzime për të mënjanuar shkeljen e kushteve të veprimtarisë së licencimit. 

Neni 4. Aspekte të përgjithshme për regjimin e armëve dhe të municioneve 

(1) Armët vdekjeprurëse mund të posedohen ose, në varësi të kategorisë dhe të klasifikimit të tyre 

sipas këtij ligji, ato mund të mbahen dhe të përdoren nga personat fizikë mbi bazën e autorizimit për 

armë, ndërsa nga personat juridikë – mund të posedohen dhe të përdoren mbi bazën e autorizimit për 

posedim të lëshuar sipas këtij ligji. 

(2) Armët jovdekjeprurëse mund të posedohen dhe në varësi të kategorisë dhe të klasifikimit të 

tyre sipas këtij ligji, mund të mbahen dhe të përdoren nga persona fizikë dhe juridikë me kushtin që 

personat e përmendur duhet të përmbushin procedurat për dhënien e autorizimit ose të regjistrimit të 

armëve, sipas rastit, pranë organeve përgjegjëse në kushtet e parashikuara nga ky ligj. 

(3) Të dhënat e regjistruara të poseduesve të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, të 

dhënat e regjistruara të mbajtura nga këta të fundit si dhe të dhënat e dokumenteve në bazë të të cilave 

jepet e drejta për posedim, për mbajtje dhe për përdorim mbahen, në nivel lokal, nga organet e 

policisë kompetente juridiksionale të cilat i kanë lëshuar këto dokumente, ndërsa në nivel qendror, për 

armët e ftohta me tytë të vjaskuar - nga shërbimi kompetent në varësi të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme. 

(4) Poseduesit e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse janë të detyruar të njoftojnë 

menjëherë, por jo më vonë se 24 orë, organin më të afërt të policisë për zhdukjen, humbjen ose 

vjedhjen e këtyre armëve. 

(5) Personi i cili merr dijeni për ekzistencën e një arme ushtarake, të një arme vdekjeprurëse, të 

një arme jovdekjeprurëse ose të municioneve të poseduara në mënyrë të paligjshme, të humbura ose të 

braktisura është i detyruar të njoftojë menjëherë organin më të afërt të policisë. 

(6) Personi i cili gjen një armë ushtarake, një armë vdekjeprurëse, një armë jovdekjeprurëse ose 

municione është i detyruar t’i dorëzojë ato sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 24 orë, 

në organin më të afërt të policisë. 



(7) Të afërmit ose personat të cilët jetojnë së bashku me një person i cili posedon ligjërisht armë 

ose municione janë të detyruar që, në rastin kur poseduesi vdes ose është deklaruar i zhdukur, të 

dorëzojnë armët dhe municionet përkatëse në organin më të afërt të policisë brenda 15 ditësh nga data 

e vdekjes ose, sipas rastit, nga data që vendimi i gjykatës për shpalljen e personit si të zhdukur ka 

marrë formë të prerë, me qëllim për t’i ruajtur këto armë dhe municione deri në momentin e 

përcaktimit të trashëgimtarit, sipas legjislacionit në fuqi. 

(8) Armët e poseduara nga personat fizikë dhe juridikë sipas këtij ligj duhet të ruhen në 

vendbanimin ose në selinë e personave fizikë ose juridikë. 

(9) Personat fizikë dhe juridikë të cilët kanë të drejtën për të poseduar, për të mbajtur, për të 

përdorur, për të tregtuar ose, sipas rastit, për të riparuar armë janë të detyruar të marrin masa për 

sigurinë e tyre. Kushtet për sigurinë e armëve përcaktohen me normat ligjore për zbatimin e këtij ligji. 

(10) Armët e poseduara në vendbanimin e personit fizik ose në selinë e personit juridik mbi 

bazën e dokumenteve të parashikuara nga ligji mund të transferohen nga pronari i tyre në një tjetër 

ambient përveç atij të shënuar në dokumentet përkatëse mbi bazën e miratimit me shkrim të policisë, 

në përputhje me procedurën e përcaktuar nga normat ligjore për zbatimin e këtij ligji. 

(11) Hyrjet në territorin e Republikës së Moldavisë ose daljet prej këtij të armëve dhe të 

municioneve për të cilat do të lëshohet autorizim dhe/ose do të deklarohen pranohen nga organet e 

Shërbimit Doganor vetëm nëse shoqërohen nga autorizimi për transferim ose nga autorizimi për 

transportin e tyre. 

(12) Gjatë tjetërsimit të armëve të zjarrit, municionet përkatëse të papërdorura duhet të 

dorëzohen në organin kompetent më të afërt të policisë me qëllim për t’u shkatërruar. 

(13) Personat e autorizuar sipas këtij ligji kanë të drejtën të mbajnë vetëm një armë 

vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse, me përjashtim të rasteve kur ndodhen në vende ku praktikohet 

gjuetia e autorizuar, si dhe në poligonet e qitjeve të autorizuara për funksionim. 

(14) Është e ndaluar mbajtja e armëve vdekjeprurëse ose jovdekjeprurëse: 

a) në vendet e populluara, të tilla si: stadiumet, institucionet arsimore, gjykatat, vendet e shenjta, 

sallat e spektakleve dhe të grumbullimeve publike, si dhe në vende të tjera ku përdorimi i këtyre 

armëve ndalohet nga ligji; 

b) nëse poseduesi është nën efektin e pijeve alkoolike, të produkteve ose të substancave 

narkotike, të barnave me efekte të ngjashme me të mësipërmet ose përkohësisht është në një gjendje 

që mund të shkaktojë rrezik në kushtet kur personi në fjalë e mban armën me vete; 

c) nëse këto nuk shoqërohen nga dokumenti i cili vërteton të drejtën për mbajtje dhe për 

përdorimin e armës. 

Neni 5. Ndalime dhe kufizime në regjimin për armët dhe municionet 

(1) Është e ndaluar blerja, posedimi, mbajtja, përdorimi, importi, eksporti dhe tregtimi nga 

personat fizikë dhe juridikë, me përjashtim të organeve me kompetenca në fushën e mbrojtjes 

kombëtare, të sigurisë shtetërore dhe të rendit publik, e armëve dhe e municioneve, mekanizmave dhe 

objekteve për to si më poshtë vijon: 

a) armëve dhe municioneve të cilat bëjnë pjesë në kategorinë A sipas Shtojcës nr. 1; 

b) armëve të krijuara nëpërmjet ndryshimit të armëve ushtarake automatike; 

c) mekanizmave të ndriçimit dhe të sistemeve të shënjestrimit të cilat funksionojnë mbi bazën e 

laserit ose që kombinohen me të, që kanë për qëllim montimin e tyre në armë; 

d) mekanizmave të shënjestrimit gjatë natës; 

e) objekteve që kanë për qëllim apo janë përshtatur për të zvogëluar zhurmën e krijuar nga 

shkrepja e një karikatori; 

f) gëzhojave me plumb; me mbushje me materiale të forta; me gjysmëveshje dum-dum; me efekt 

gjurmues, shpues, zjarrvënës, diametri i të cilave është më i vogël se kalibri i tytës; me hapësirë boshe 

në brendësi, si dhe i gëzhojave me saçme për armët e shkurtra dhe për armët me gaz. 

(2) Është e ndaluar mbajtja e armëve e kategorisë D germat a-g, të parashikuara në Shtojcën nr. 1. 

(3) Është i ndaluar përdorimi në vende publike i armëve me ajër të ngjeshur ose i armëve me gaz 

nën presion (pneumatike), si dhe me qëllim të ndryshëm nga argëtimi dhe për praktikimin e sportit të 

qitjes, në hapësira të kufizuara në të cilat nuk lejohet prania e publikut ose në hapësira të sistemuara 

veçanërisht, me qëllim për të mos krijuar rrezik për integritetin fizik dhe për jetën e personave. 

(4) Është i ndaluar transferimi ose dhënia e armës dhe e municioneve që i nënshtrohen marrjes së 

autorizimit një personi të paautorizuar në mënyrë specifike, me përjashtim të rasteve kur këto armë 



dhe municione i dorëzohen një personi të licencuar ose dorëzohen në polici si rrjedhojë e një dhurimi 

ose një pengu, si dhe në përputhje me rastet e tjera të parashikuara nga ligji. 

(5) Është i ndaluar hipotekimi i armës ose lënia si barrë hipotekare e saj në cilëndo mënyrë si 

pasojë e transferimit të disa të drejtave mbi armën në favor të të tretëve. 

(6) Është e ndaluar mbajtja e armëve të ftohta, me përjashtim të thikave të gjuetisë të cilat mund 

të mbahen vetëm në vendet specifike të autorizuara për kryerjen e gjuetisë. 

(7) Përcaktohen kufizimet si më poshtë vijon për armët dhe për municionet: 

a) kalibri maksimal i armëve të zjarrit me tytë të vjaskuar nuk duhet të jetë më i madh se 12,7 

mm; 

b) gjatësia maksimale e tehut të mos jetë më e madhe se 90 mm tek armët tehu i të cilave del në 

mënyrë automatike nga doreza dhe fiksohet në mënyrë të ngurtë pas shtypjes së butonit ose të levës 

ose del si pasojë e gravitetit dhe e lëvizjeve të përshpejtuara dhe fiksohet në mënyrë automatike; 

c) është i ndaluar tregtimi i pajisjeve të tipit elektroshok parametrat e të cilave nuk përputhen me 

kërkesat e sigurisë dhe me kërkesat e normave ligjore të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë; 

d) është i ndaluar tregtimi i armëve hedhëse parametrat e të cilave nuk përputhen me kërkesat e 

sigurisë të përcaktuara në standardet ose rregulloret teknike përkatëse; 

e) është i ndaluar tregtimi i harqeve me sisteme gjuajtëse për përdorimin e të cilave është e 

nevojshme të zbatohet një forcë më e madhe se 70 kg si dhe përdorimi i shigjetave që e kanë 

diametrin e konit (majës) më të madh se sa diametri i shigjetës ose përdorimi i shigjetave me gjuhëza 

të lëvizshme; 

f) është e ndaluar vendndodhja dhe sistemimi i depove të armëve dhe të municioneve në prani të 

ndërtesave të banimit; 

g) është i ndaluar tregtimi i municioneve mbi bazën e komisionit; 

h) është i ndaluar, deri në momentin e krijimit të një laboratori testimi të pavarur dhe kompetent, 

importi i armëve dhe i municioneve të cilat nuk mbartin vulën e organizmave testuese të shteteve 

anëtare të Komisionit të Përhershëm Ndërkombëtar për testimin e armëve dhe të municioneve, të 

njohur nga Republika e Moldavisë, ose të certifikatave të vlerësimit të përputhshmërisë të lëshuara 

nga shtetet me të cilat Republika e Moldavisë ka nënshkruar marrëveshje për njohjen reciproke të 

rezultateve të certifikimeve ose të testimeve të kryera. 

Kapitulli II 

BLERJA, TJETËRSIMI, POSEDIMI, MBAJTJA DHE PËRDORIMI I ARMËVE 

VDEKJEPRURËSE DHE JOVDEKJEPRURËSE DHE I MUNICIONEVE PËRKATËSE NGA 

PERSONAT FIZIKË SHTETAS TË REPUBLIKËS SË MOLDAVISË PËR TË CILËT ËSHTË I 

NEVOJSHËM LËSHIMI I AUTORIZIMIT 

Neni 6. Dhënia e së drejtës për blerje, për tjetërsim, për posedim, për mbajtje dhe për përdorim të 

armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse dhe i municioneve përkatëse të cilat i 

nënshtrohen autorizimit 

(1) Personat fizikë të cilët përmbushin kushtet e parashikuara nga ky ligj mund të blejnë, të 

posedojnë, të mbajnë dhe të përdorin armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse si dhe municionet 

përkatëse të cilat i nënshtrohen autorizimit. 

(2) E drejta për blerje, për posedim ose, sipas rastit, për të mbajtur dhe për të përdorur armët e 

parashikuara në paragrafin 1 fitohet në datën e lëshimit nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të 

autorizimit për blerje ose, sipas rastit, të autorizimit për armë. 

(3) Armët jovdekjeprurëse, të cilat janë objekt i deklarimit, mund të posedohen, të mbahen dhe të 

përdoren vetëm pas regjistrimit të tyre nga Ministria e Punëve të Brendshme, në kushtet e këtij ligji. 

(4) Në varësi të qëllimit për të cilin ka kërkuar lëshimin e autorizimit për blerjen e armës, 

Ministria e Punëve të Brendshme i jep aplikantit të drejtën për posedim ose, sipas rastit, për të mbajtur 

dhe për të përdorur armën e blerë, duke e shënuar shprehimisht këtë fakt në autorizimin për armë. 

(5) E drejta për të poseduar armë jepet vetëm për armët për vetëmbrojtje, për qitje, gjueti dhe 

koleksion, duke i ofruar titullarit mundësinë për ta mbajtur armën në vendbanimin e tij. 

(6) E drejta për ta mbajtur dhe për ta përdorur armën jepet vetëm për armët për vetëmbrojtjeje, si 

dhe për ato që përdoren për mbrojtje dhe për ruajtjen e sigurisë. Kjo e drejtë i ofron titullarit mundësinë 

për ta mbajtur armën me vete dhe për ta përdorur atë për qëllimin për të cilin është autorizuar blerja e 

saj, si dhe në rast vetëmbrojtjeje ose në rastet e jashtëzakonshme, në përputhje me parashikimet e ligjit. 

(7) E drejta për të poseduar armë gjuetie i jepet, sipas këtij ligji, gjuetarëve të cilët janë anëtarë të 



disa shoqatave të gjuetarëve të krijuara ligjërisht, të cilat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas 

legjislacionit që i referohet gjuetisë së kafshëve, të cilët kanë dhënë një provim për të përftuar cilësinë e 

gjuetarit, të cilët posedojnë një autorizim gjuetari të vlefshëm, si dhe sportistëve, trajnuesve të 

poligoneve të qitjes dhe koleksionuesve të armëve. 

(8) Titullari i të drejtës për të poseduar armë gjuetie mund të mbajë dhe të përdorë armët e 

regjistruara në autorizimin për armë vetëm në zonat e përcaktuara për veprimtari gjuetie për të cilat 

është autorizuar, si dhe në poligonet e qitjes të autorizuara sipas ligjit. 

(9) Blerja ose përvetësimi i armëve të parashikuara në paragrafin 1 mund të kryhet me anë të 

blerjes, të dhurimit, të trashëgimit, të dekorimit, të marrjes me qira ose me anë të kontratës së pengut. 

(10) Personat të cilët posedojnë armët e parashikuara në paragrafin 1, të blera ose të përvetësuara 

sipas këtij ligji, mund t’i tjetërsojnë ato vetëm me anë të personave të licencuar në fushën e tregtimit të 

këtyre armëve, si dhe nëpërmjet dhurimit. 

Neni 7. Kushtet e shqyrtimit për autorizimin për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit dhe, sipas rastit, autorizimit për armë zjarri  

(1) Autorizimi për blerjen e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen 

autorizimit dhe, sipas rastit, autorizimi për armë i jepet personave të parashikuar në nenin 8 paragrafi 1 

nëse nuk ndodhen në njërën nga situatat e specifikuara në paragrafin 2 të këtij neni dhe përmbushin 

njëkohësisht kushtet si vijon: 

a) kanë mbushur moshën 21 vjeç; 

b) kanë kryer një kurs aftësimi teorik dhe praktik për përdorimin e armës së zjarrit, të kryer nga 

një person juridik i akredituar në këtë fushë, sipas ligjit, me përjashtim të personelit të testuar në 

kuadër të autoriteteve të administratës publike të cilët kanë kompetenca në fushën e mbrojtjes 

kombëtare, të sigurisë së shtetit dhe të rendit publik; 

c) zotërojnë kushtet për sigurimin dhe integritetin e armëve dhe të municioneve; 

d) janë të aftë nga këndvështrimi psikologjik dhe mjekësor për të poseduar dhe për të përdorur 

armë dhe municione; 

e) kanë cilësinë e kërkuar nga ligji, të verifikuar me anë të dokumenteve të parashikuara në 

normat zbatuese të këtij ligji, në varësi të qëllimit të armëve. 

(2) Autorizimet e parashikuara në paragrafin 1 nuk u jepen personave të cilët ndodhen në njërën 

nga situatat si më poshtë vijon: 

a) janë të dyshuar ose të dënuar në çështje penale për vepra të kryera me qëllim, sipas legjislacionit 

në fuqi. 

b) kanë precedentë penal; 

c) u është anuluar, në 5 vitet e fundit, e drejta për blerje, për posedim ose, sipas rastit, për mbajtje 

dhe për përdorimin e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit, me 

përjashtim të situatave në të cilat masa e anulimit është marrë si pasojë e humbjes së cilësive të 

parashikuara në nenin 8 paragrafi 2; 

d) kanë humbur ose u është vjedhur, në kushtet e pafajësisë së tyre, armët vdekjeprurëse ose 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit;  

e) janë dënuar me anë të një vendimi gjyqësor të formës së prerë për vepra penale të kryera me 

qëllim, duke përdorur armët ose municionet, substancat dhe materialet shpërthyese ose toksike, si dhe 

substancat narkotike, psikotrope dhe të prekursorëve; 

f) janë dënuar me anë të një vendimi gjyqësor të formës së prerë me dënimin me burgim për 

vepra penale të rënda, shumë të rënda dhe veçanërisht të rënda të kryera me paramendim; 

g) paraqesin rrezik për rendin publik, për jetën dhe për integritetin fizik të personave dhe bëjnë 

pjesë në të dhënat e veçanta të mbajtura nga organet e policisë. 

(3) Kërkesa për lëshimin e autorizimit të blerjes dhe, sipas rastit, të lejes për armë për armët me 

tytë të vjaskuar, si dhe kërkesa për lëshimin e autorizimit të koleksionuesit depozitohet pranë 

shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa për armët me tytë të pavjaskuar – 

pranë organit të policisë në juridiksionin territorial të të cilit aplikanti ka vendbanimin. Kërkesa 

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

(4) Nëse autoriteti kompetent për shqyrtimin e kërkesës konstaton se nuk janë përmbushur kushtet 

e parashikuara në paragrafin 1 ose aplikanti ndodhet në njërën prej situatave të specifikuara në 

paragrafin 2, atij i refuzohet lëshimi i autorizimit për blerjen e armës dhe ky vendim i marrë i njoftohet 

me shkrim, brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 3. 



(5) Vendimet e lëshuara sipas kushteve të paragrafit 4 mund të kundërshtohen sipas legjislacionit 

që i referohet ankimimit administrativ. 

Neni 8. Kategoritë e personave fizikë të cilët mund të autorizohen për të blerë armë 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen autorizimit 

(1) Personat fizikë shtetas të Republikës së Moldavisë, të cilët përmbushin kushtet e parashikuara 

në nenin 7 paragrafi 1 dhe që nuk ndodhen në asnjërën nga situatat e parashikuara në paragrafin 2 të 

nenit të lartpërmendur mund të autorizohen, mbi bazën e një kërkese, të blejnë armë vdekjeprurëse 

dhe jovdekjeprurëse të cilat i nënshtrohen autorizimit. 

(2) Armët e gjuetisë, si dhe armët për qitje që bëjnë pjesë në kategorinë e armëve të gjata mund të 

blihen vetëm nga gjuetarët, sportistët, trajnuesit e poligoneve të qitjes dhe nga koleksionuesit e 

armëve. 

Neni 9. Dokumentet që vërtetojnë të drejtën për të blerë, për të poseduar, për të mbajtur dhe për 

të përdorur armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit 

(1) Autorizimi për të blerë armën, autorizimi për armë, autorizimi i koleksionuesit, autorizimi për 

transport, autorizimi për transferim, autorizimi i poseduesit lëshohet nga shërbimi kompetent i 

Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe/ose, sipas rastit, nga organi i policisë në juridiksionin e të cilit 

ka vendbanimin aplikanti. 

(2) Kushtet, procedura e lëshimit të autorizimit të koleksionuesit përcaktohen me normat ligjore 

të miratuara nga Këshilli i Ministrave. 

(3) Titullari i dokumenteve të parashikuara në paragrafin 1 është i detyruar të njoftojë organin e 

policisë në juridiksionin e të cilit ka vendbanimin brenda një afati prej 10 ditësh nga data në të cilën 

është shfaqur cilido ndryshim për të cilin është i nevojshëm të bëhen ndryshime në dokumentet e 

përmendura. 

(4) Vjedhja e dokumenteve të parashikuara në paragrafin 1 deklarohet nga poseduesi i tyre, 

brenda 24 orësh nga momenti i konstatimit të vjedhjes, pranë organit të policisë në juridiksionin e të 

cilit konstatohet vjedhja, ndërsa humbja, shkatërrimi ose dëmtimi deklarohet pranë organit të policisë 

i cili ka lëshuar dokumentin në fjalë. 

(5) Lëshimi i një dokumenti të ri në vend të dokumentit të deklaruar të humbur ose të vjedhur 

bëhet vetëm pasi titullari paraqet provën e publikimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Moldavisë 

të një njoftimi që ka të bëjë me humbjen ose shkatërrimin e dokumentit. 

(6) Në rastin e deklarimit të humbjes, vjedhjes ose shkatërrimit jashtë shtetit të autorizimit për 

armë ose të autorizimit për transportin e armës, në të cilin janë shënuar armët dhe municionet me të 

cilat titullari ka dalë jashtë territorit të Republikës së Moldavisë, titullari duhet të paraqitet me armët e 

shënuara në dokument në misionin diplomatik ose në zyrën konsullore të Republikës së Moldavisë të 

vendit ku ka ndodhur ngjarja, i cili, pasi verifikon në Ministrinë e Punëve të Brendshme pozitën 

ligjore të këtyre armëve, i lëshon titullarit një vërtetim në të cilin shënohen të dhënat e identifikimit të 

tij, kategoria, marka, seria dhe numri i armëve. Kur në shtetin që ndodh ngjarja nuk ka një përfaqësi 

diplomatike të Republikës së Moldavisë, titullari do t’i drejtohet organit të policisë së shtetit ku ka 

ndodhur ngjarja. 

(7) Vërtetimi i parashikuar në paragrafin 6 i jep titullarit vetëm të drejtën për të futur në 

Republikën e Moldavisë armët që janë shënuar në të. Me hyrjen ne vend, armët do të mbahen nga 

organet e Shërbimit Doganor deri në paraqitjen e autorizimit për armë. 

Neni 10. Autorizimi për të blerë armë  

(1) Autorizimi për të blerë armë lëshohet për një afat prej 90 ditësh, i cili mund të zgjatet nga 

autoriteti lëshues, për shkaqe të arsyeshme, për një periudhë tjetër deri në 90 ditë. 

(2) Nëse titullari i autorizimit për blerjen e armëve nuk i ka blerë armët brenda afatit të 

parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, ai mund të kërkojë mbi bazën e një kërkese me shkrim 

dhënien e një autorizimi të ri për blerjen e armëve, pa qenë e nevojshme që të vërtetojë përmbushjen e 

kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germat a-c dhe germa e. 

(3) Titullari i autorizimit të blerjes së armëve mund të blejë, brenda afatit të vlefshmërisë së 

autorizimit, armë sipas kategorisë dhe në sasinë e shënuar në dokument nga cilido person i autorizuar 

për të tregtuar kësisoj armësh. 

(4) Blerja e armëve nga një person tjetër fizik ose juridik është e mundur vetëm nëpërmjet një 

personi të licencuar për tregtimin e armëve të tilla. 

(5) Në rastin kur e ndryshon vendbanimin, titullari i autorizimit për blerjen e armës është i 



detyruar që, brenda një afati prej 10 ditësh, të njoftojë për këtë gjë organin e policisë në juridiksionin e 

të cilit ndodhet vendbanimi i tij i ri. 

(6) E drejta për blerjen e armëve hiqet, ndërsa autorizimi për blerjen e armëve tërhiqet nga organi 

lëshues nëse titullari nuk i përmbush më kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germat c-e ose 

ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në paragrafin 2 të nenit të përmendur. 

(7) Procedura e dhënies së autorizimit për blerjen e armëve përcaktohet me anë të normave 

ligjore për zbatimin e këtij ligji. 

Neni 11. Dhënia e autorizimit për armë, regjistrimi i armës në autorizimin për armë dhe miratimi 

i autorizimit 

(1) Personi i cili ka blerë, sipas ligjit, armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen 

autorizimit është i detyruar që, brenda 10 ditësh nga data e blerjes, të paraqitet në organin e policisë i 

cili ka lëshuar autorizimin për blerje me qëllim për të kërkuar autorizimin për armë. 

(2) Autorizimi për armë duhet të rinovohet një herë në 5 vjet nga autoritetet e parashikuara në 

nenin 7 paragrafi 3. 

(3) Titullarët e autorizimit për armë janë të detyruar të paraqiten, në momentin e skadimit të afatit 

të parashikuar në paragrafin 2, në vendet e përcaktuara nga organet përgjegjëse të policisë së bashku 

me dokumentet e përcaktuara me anë të normave ligjore të dala për zbatimin e këtij ligji. 

(4) Autorizimi për armë miratohet nga autoritetet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 3 nëse 

titullari i përmbush kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germat c dhe d dhe nuk ndodhet në 

asnjërën nga situatat e specifikuara në paragrafin 2 të nenit të përmendur, ndërsa armët që kanë për 

qëllim përdorimin e tyre sipas këtij ligji i janë nënshtruar një kontrolli periodik mbi gjendjen teknike 

të armës sipas mënyrës së përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. 

Neni 12. Sasia e armëve për të cilat jepet e drejta për t’i blerë dhe për t’i poseduar ato 

Personat të cilët përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe nuk ndodhen në 

asnjërën prej situatave të specifikuara në paragrafin 2 të nenit të përmendur mund të autorizohen për 

të blerë dhe për të poseduar armët si më poshtë vijon: 

a) të shumtën dy armë zjarri të shkurtra me tytë të vjaskuar (revolver ose pistoletë); 

b) të shumtën dy armë zjarri të gjata me tytë të vjaskuar me dimensione të ndryshme të tytës; 

c) të shumtën tetë armë zjarri të gjata me tytë të pavjaskuar; 

d) një numër të pakufizuar armësh zjarri për sportistët e qitjeve të cilët vërtetojnë se kanë nevojë 

për to për të realizuar trajnime dhe/ose për të marrë pjesë në konkurse sportive; 

e) një numër të pakufizuar armësh për koleksione armësh. 

Neni 13. Regjimi i blerjes dhe i posedimit të municioneve përkatëse të armëve vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit 

(1) Titullari i së drejtës për posedim ose për mbajtje të armëve mund të blejë nga personi i 

licencuar në këtë fushë vetëm municionet përkatëse të shënuara në autorizimin për armë. 

(2) Sasia e municioneve e cila mund të posedohet nga personat e parashikuar në paragrafin 1 

përcaktohet si më poshtë vijon: 

a) për armët me tytë të vjaskuar - të shumtën 250 fishekë plumbi për secilën armë, me përjashtim 

të armëve të parashikuara në germën c; 

b) për armët e gjata me tytë të pavjaskuar - të shumtën 500 fishekë për secilën armë; 

c) për armët e koleksionit – të shumtën 50 fishekë për secilën armë. 

(3) Personat të cilët posedojnë armë për vetëmbrojtje mund të mbajnë me vete jashtë vendbanimit 

ku është depozituar municioni të shumtën 18 fishekë. 

(4) Transportimi i gëzhojave kryhet me ambalazh pasi të jenë krijuar kushtet e sigurisë. 

(5) Është i ndaluar transferimi i municionit të parashikuar në paragrafin 2 nga personi i cili e ka 

blerë armën, me përjashtim të rasteve në të cilat municioni është depozituar pranë organit përgjegjës 

të policisë. 

(6) Është i ndaluar tregtimi ose transferimi në një mënyrë tjetër, si dhe posedimi ose përdorimi i 

municionit të skaduar ose të degraduar i cili nëpërmjet ruajtjes ose përdorimit do të vinte në rrezik 

jetën, integritetin fizik ose shëndetin e personave. 

Neni 14. Kushtet për ruajtjen dhe për mbajtjen e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i 

nënshtrohen autorizimit 

(1) Titullari i së drejtës për të poseduar dhe, sipas rastit për të mbajtur dhe për të përdorur armët 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit është i detyruar ta ruajë armën e 



shënuar në autorizimin për armë në kushtet e sigurisë së plotë dhe të marrë masa që personat e 

paautorizuar të mos kenë kontakt me armën. 

(2) Ruajtja e armës në vendbanimin e poseduesit të armës bëhet në vende të projektuara 

veçanërisht për këtë qëllim, në dollapë metalikë të fiksuar në dysheme ose në mur, në mënyrë të tillë 

që personat e paautorizuar të mos kenë kontakt me to. 

(3) Arma e parashikuar në paragrafin 1 mund të mbahet nga titullari i autorizimit përkatës, nëse 

përmbush njëkohësisht kushtet si më poshtë vijon: 

a) të jetë e siguruar në rastin kur, në kushtet e fabrikimit të saj, është parashikuar të ketë këmbëz 

sigurie dhe të mos jetë e mbushur; 

b) të jetë gjithnjë e futur në këllëf, në vende të fshehura, me përjashtim të rasteve në të cilat 

personi i autorizuar, sipas ligjit, mund ta përdorë atë; 

c) të jetë gjithnjë në dispozicion të titullarit dhe të mos i transmetohet në asnjë mënyrë personave 

të tjerë, me përjashtim të personave të autorizuar, organeve përgjegjëse të policisë, si dhe personit 

kompetent sipas ligjit që ta ruajë dhe të marrë masa për sigurinë e përkohshme të armëve në 

momentin e hyrjes në institucionet publike, në mjetet e transportit detar ose ajror, në vende të tjera ku 

mbajtja e armës është e ndaluar me ligj; 

d) të shoqërohet nga dokumenti i cili vërteton të drejtën për ta mbajtur dhe për ta përdorur 

armën. 

Neni 15. Transporti, mbajtja dhe përdorimi i armëve të gjata të zjarrit 

(1) Transporti i armëve të gjuetisë, për të cilat është lëshuar autorizimi për armë me të drejtë 

posedimi, nga vendbanimi i poseduesit në vendin ku do të zhvillohet gjuetia, sipas ligjit, bëhet në 

kushtet si më poshtë vijon: 

a) armët duhet të mbahen në këllëfë, të zbrazura; 

b) të përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 14 paragrafi 3 germa c, ndërsa armët duhet të 

shoqërohen nga dokumenti i cili vërteton të drejtën e posedimit. 

(2) Mbajtja e armëve të gjuetisë në vendin e parashikuar për gjueti bëhet sipas kushteve si më 

poshtë vijon: 

a) arma mund të jetë e mbushur me kushtin që, pas mbushjes së saj, të sigurohet dhe të mbahet në 

mënyrë të tillë që të mos paraqesë rrezik për krijimin e ndonjë aksidenti; 

b) të përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 14 paragrafi 3 germa c, ndërsa armët të 

shoqërohen nga dokumenti i cili vërteton të drejtën e posedimit. 

(3) Titullari i së drejtës për të poseduar armë të gjata me tytë të vjaskuar dhe për koleksion (me 

përjashtim të atyre të shënuara shprehimisht në autorizimin për armë me të drejtë mbajtjeje) mund të 

përfitojë, mbi bazën e kërkesës së depozituar në organin e policisë në juridiksionin e së cilës ka 

vendbanimin autorizimin për transport për nxjerrjen e armëve të poseduara në kushtet e ligjit nga 

vendet ku ruhen armën në situatat si më poshtë vijon: 

a) dorëzimin e tyre tek një person i licencuar sipas rastit; 

b) ndryshimin e vendit të ruajtjes së tyre; 

c) transportin dhe përdorimin e tyre në një poligon qitjeje të sistemuar në mënyrë të veçantë dhe 

të autorizuar në kushtet e ligjit për kategorinë përkatëse të armëve; 

d) transportin e tyre për t’u nxjerrë nga territori i Republikës së Moldavisë me qëllim 

pjesëmarrjen në konkurset sportive ose të gjuetisë. 

(4) Transporti i armëve të parashikuara në paragrafin 3 kryhet në kushtet si më poshtë vijon: 

a) armët mbahen në këllëfë, të zbrazura; 

b) duhet të përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 14 paragrafi 3 germa c, ndërsa armët 

duhet të shoqërohen nga dokumenti i cili vërteton të drejtën e posedimit ose, sipas rastit, të mbajtjes 

dhe të përdorimit. 

(5) Në autorizimin e transportit të armëve të parashikuar në paragrafin 3 shënohet periudha në të 

cilën armët do të transportohen jashtë vendit të tyre të ruajtjes, arsyeja për të cilën ato do të 

transportohen, itinerari, destinacioni dhe kushtet e sigurisë së tyre gjatë kohës së kryerjes së 

transportit. 

(6) Në rastin kur armët e gjata me tytë të vjaskuar nxirren nga ambientet e brendshme të vendit të 

tyre të ruajtjes për t’u paraqitur pranë organeve kompetente për miratimin e autorizimit për armë, nuk 

është i nevojshëm përftimi paraprak i autorizimit të parashikuar në paragrafin 3. 

Neni 16. Kufizimet për përdorimin e armës së zjarrit 



(1) Titullari i së drejtës për të mbajtur dhe për të përdorur armë për vetëmbrojtje ose për 

mbrojtjen dhe për ruajtjen e sigurisë mund ta përdorë armën vetëm në poligonet e autorizuara të qitjes 

sipas këtij ligji ose në kushtet e vetëmbrojtjes, ose në rastet e jashtëzakonshme. 

(2) Titullari i së drejtës për të poseduar armët e gjuetisë mund ta përdorë armën e shënuar në 

autorizimin për armë vetëm për atë kategori gjahu për të cilën është autorizuar, si dhe për argëtim, në 

poligonet e autorizuara të qitjes sipas ligjit. 

(3) Me përjashtim të parashikimeve të paragrafit 2, armët e gjuetisë mund të përdoren dhe në 

kushtet e vetëmbrojtjes ose në gjendjet e jashtëzakonshme, sipas ligjit. 

(4) Titullari i së drejtës për të poseduar armë të gjata (me përjashtim të armëve të parashikuara në 

paragrafin 2 mund ta përdorë armën vetëm në poligonet e autorizuara të qitjes sipas këtij ligji. 

(5) Pavarësisht parashikimeve të paragrafit 4, armët e gjata mund të përdoren dhe për 

vetëmbrojtje, në gjendjet e jashtëzakonshme ose në kushte rastësore, sipas ligjit. 

(6) Përdorimi i armëve në poligonet e autorizuara të qitjes mund të bëhet vetëm në kushtet e 

parashikuara nga rregulloret e brendshme të këtyre të fundit. 

(7) Kushtet në të cilat një person i cili ushtron një funksion publik mund të mbajë dhe të përdorë 

armë zjarri gjatë ushtrimit të detyrave të tij përcaktohen me anë të ligjeve organike të cilat përcaktojnë 

kompetencat e tij. 

Neni 17. Detyrimet në rastin e përdorimit të armës 

(1) Personi i cili ka përdorur armën është i detyruar të veprojë menjëherë për të dhënë ndihmën e 

parë dhe kujdesin shëndetësor për personat e plagosur. 

(2) Personi i cili ka përdorur armën është i detyruar të informojë menjëherë organin më të afërt të 

policisë, pavarësisht nëse ka pasur ose jo viktima apo dëme materiale. 

(3) Në rastin e parashikuar në paragrafin 2, organi i policisë ose organi i ndjekjes penale i 

njoftuar është i detyruar të hetojë rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja dhe të kryejë këqyrjen në 

vendin e ngjarjes. Arma e cila është përdorur dhe është marrë nga vendngjarja në cilësinë e provës do 

të sekuestrohet nga organi i policisë ose nga organi i ndjekjes penale i cili kryen hetimin deri në 

mbylljen e këtij të fundit. 

(4) Nuk bën pjesë në parashikimet e paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni rasti kur arma është 

përdorur në kushtet e parashikuara nga neni 16 paragrafi 1, 2 dhe 4, me përjashtim të situatës kur, pas 

përdorimit të armës, ka pasur viktima. 

Neni 18. Pushimi i së drejtës për posedim dhe kufizimi i së drejtës së pronësisë mbi armët  

(1) E drejta e posedimit të armëve pushon nëse titullari ndodhet në njërën nga situatat si më 

poshtë vijon: 

a) nuk i përmbush më kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa e; 

b) ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 shkronjat e-g; 

c) nuk paraqitet për rinovimin e autorizimit për armë brenda një viti nga data e skadimit të afatit 

të parashikuar në nenin 11 paragrafi 2; 

d) dorëzon armën e shënuar në autorizim me qëllim shkatërrimin e saj; 

e) largohet përfundimisht nga Republika e Moldavisë ose humbet shtetësinë moldave; 

f) është përcaktuar se e ka përdorur armën e poseduar pa i përmbushur kushtet e parashikuara 

nga neni 17 paragrafët 2 dhe 4; si dhe  

g) në situata të tjera të parashikuara nga ligji. 

(2) Kufizimi i së drejtës të pronësisë nëpërmjet ndalimit të posedimit të armëve zbatohet nëse 

titullari: 

a) ndodhet në njërën nga situatat e specifikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa a ose b; 

b) nuk e përmbush më kushtin e parashikuar në nenin 7 paragrafi 1 germa d;  

c) ka kryer njërën prej shkeljeve për të cilat legjislacioni parashikon ndalimin e së drejtës për të 

mbajtur dhe për të përdorur armën. 

(3) Kufizimi i së drejtës së pronësisë nëpërmjet ndalimit të posedimit të armëve për një periudhë 

prej 5 vitesh zbatohet nëse titullari: 

a) ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa d; 

b) ka kryer njërën nga shkeljet që kanë të bëjnë me shkeljen e parashikimeve të akteve normative 

për gjuetinë, me shkeljen e mënyrës së tregtimit dhe/ose të tjetërsimit të armëve dhe të municioneve, 

me shkeljen e parashikimeve që i referohen blerjes, mbajtjes, ruajtjes së armëve, me shkeljen e 

parashikimeve që i referohen riparimit të armëve të paregjistruara sipas mënyrës së përcaktuar, me 



shkeljen e rregullave për përdorimin e armës.  

(4) Në rastin kur titullari ndodhet në njërën nga situatat e parashikuara në paragrafin 1, 2 ose 3, 

organi përgjegjës i policisë tërheq autorizimin për armë, ndërsa titullari është i detyruar të dorëzojë 

armët dhe tërësinë e municioneve përkatëse pranë organit të policisë në juridiksionin e të cilit ka 

vendbanimin ose është i detyruar t’i tjetërsojë ato sipas parashikimeve të këtij ligji. 

(5) Në rastin kur personi i ndodhur në situatën e specifikuar në paragrafin 1 germa c, e drejta e 

posedimit pushon vetëm mbi armët për të cilat nuk përmbushen më kushtet për mbajtjen e tyre sipas 

ligjit. 

(6) Konstatimi i situatave të veçanta të specifikuara në paragrafin 1-5 të këtij neni bëhet nga ana e 

autoriteteve kompetente të treguara në nenin 7 paragrafi 3, të cilët marrin masën për tërheqjen ose, 

sipas rastit, për revokimin e autorizimit për armë në lidhje me armët për të cilat e drejta e posedimit 

pushon ose e drejta e pronësisë është kufizuar nëpërmjet ndalimit për posedim. 

(7) Masa e parashikuar në paragrafin 4 mund të kundërshtohet në mënyrën e përcaktuar nga ligji 

për sa i përket ankimimit administrativ. 

(8) Poseduesi i armëve është i detyruar, brenda 10 ditësh nga data në të cilën ka marrë dijeni për 

marrjen e masës së parashikuar në paragrafin 6, të depozitojë armët dhe tërësinë e municioneve 

përkatëse në organin e policisë në juridiksionin e të cilit ka vendbanimin me qëllim tjetërsimin ose 

depozitimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur ato janë sekuestruar nga organi përgjegjës i policisë. 

Ushtrimi i rrugëve të ankimimit, të parashikuara nga ligji, kundër masave të tjetërsimit të autorizimit për 

armë nuk e pezullon detyrimin e poseduesit të dorëzojë pranë organit të policisë armët. 

(9) Nga momenti që janë shfaqur situatat e specifikuara në paragrafin 1 germa b ose c, titullari i së 

drejtës së pronësisë mbi armët është i detyruar që, të shumtën brenda 15 ditësh, të tjetërsojë ose të 

depozitojë armët tek një subjekt i licencuar me qëllim tjetërsimin e tyre, duke vënë në dijeni organin e 

policisë, ndërsa në rastin kur është tejkaluar ky afat, ndodh tjetërsimi i detyruar. 

Neni 19. Pezullimi, revokimi dhe anulimi i të drejtës së posedimit ose të mbajtjes dhe të 

përdorimit të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit, si 

dhe për municionet përkatëse të tyre 

(1) Pezullimi i të drejtës për posedimin ose për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit vendoset nga organi përgjegjës i 

policisë i cili e ka dhënë këtë të drejtë në rastet e parashikuara në nenin 18 paragrafi 2 ose 3. 

(2) Pezullimi i të drejtës për posedimin ose për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve vendoset për 

të gjithë periudhën në të cilën personi ndodhet në njërën nga situatat e specifikuara në nenin 18 

paragrafi 2. 

(3) Pezullimi i të drejtës për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve për një afat prej 5 vitesh 

vendoset nga organi përgjegjës i cili ka dhënë këtë të drejtë në rastin kur titullari ndodhet në njërën nga 

situatat e specifikuara në nenin 18 paragrafi 3. 

(4) Gjatë periudhës së pezullimit të së drejtës për posedimin ose për mbajtjen dhe për përdorimin 

e armëve, autorizimi për armë tërhiqet nga organi i policisë i cili ka dhënë masën e pezullimit, ndërsa 

armët dhe sasia e municioneve të poseduara depozitohen brenda 24 orësh në organin e policisë në 

juridiksionin e të cilit ndodhet vendbanimi i titullarit, me përjashtim të situatës në të cilën kur ato 

sekuestrohen nga organi i policisë. 

(5) Pezullimi pushon në datën kur titullari i së drejtës së autorizimit për posedim ose për mbajtje 

dhe për përdorim nuk ndodhet më në situatat e specifikuara në paragrafët 1-3, ndërsa autorizimi për 

armë, armët dhe municionet i rikthehen titullarit. 

(6) Revokimi i të drejtës për posedim ose për mbajtje dhe për përdorim të armëve vdekjeprurëse 

dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit vendoset nga organi përgjegjës i cili ka dhënë këtë të 

drejtë në rastet e parashikuara në nenin 18 paragrafi 1 

(7) Vendimi për anulimin e të drejtës për posedimin ose për mbajtjen dhe për përdorimin e 

armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit merret nga organi kompetent i 

cili e jep këtë të drejtë në situatat si më poshtë vijon: 

a) është konstatuar se, në datën e dhënies së autorizimit për armë, titullari nuk i përmbushte 

kushtet e parashikuara nga ligji për posedimin ose për mbajtjen dhe për përdorimin e armëve; 

b) personit i është dhënë e drejta për posedim ose për mbajtje dhe për përdorim të armëve mbi 

bazën e disa dokumenteve ose informacioneve të rreme. 

(8) Vendimi për revokimin ose për anulimin e së drejtës për posedim ose, sipas rastit, për mbajtje 



dhe për përdorim të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit i njoftohet 

me shkrim titullarit të së drejtës, ndërsa në rastin e vdekjes së tij, njoftimi bëhet për pasardhësit e 

titullarit. 

(9) Brenda 10 ditësh nga data kur i është njoftuar vendimi për revokimin ose anulimin e së drejtës 

për posedim ose për mbajtje dhe për përdorim të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, titullari 

është i detyruar të dorëzojë autorizimin për armë pranë organit përgjegjës të policisë dhe të dorëzojë 

armën dhe tërësinë e municionit të poseduar prej tij pranë organit të policisë në juridiksionin e të cilit 

ka vendbanimin, me përjashtim të municioneve të cilat sekuestrohen nga organet e policisë. 

(10) Vendimi për pezullimin, revokimin ose anulimin e së drejtës për posedimin ose për 

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

mund të kundërshtohet sipas legjislacionit që i referohet kundërshtimit administrativ. 

Neni 20. Regjimi i shtetasve të Republikës së Moldavisë që udhëtojnë jashtë shtetit me 

armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit dhe 

municionet përkatëse, të poseduara prej tyre  

(1) Personi i cili posedon, sipas këtij ligji, armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i 
nënshtrohen autorizimit dhe i cili dëshiron të udhëtojë jashtë shtetit me to mund t’i kërkojë shërbimit 

kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme t’i lëshojë një autorizim për transportin e armëve me 

qëllim regjistrimin e tyre nga Shërbimi Doganor në pasaportë në momentin e daljes nga territori i 

vendit. 

(2) Personi i parashikuar në paragrafin 1 është i detyruar që, me rikthimin në Republikën e 

Moldavisë, të paraqesë në pikat e kalimit kufitar shtetëror të gjitha armët e regjistruara në pasaportë të 

cilat i ka poseduar jashtë shtetit. Në rastin kur, në periudhën që ndodhet jashtë shtetit, armët e 

regjistruara në pasaportë kanë humbur, janë vjedhur ose janë shkatërruar, personi i parashikuar në 

paragrafin 1 duhet të paraqesë, pa i dorëzuar armët, në rikthimin e tij, gjatë kryerjes së kontrollit në 

pikën e kalimit kufitar shtetëror të Republikës së Moldavisë, dokumentet, e noterizuara sipas ligjit, të 

lëshuara nga shteti ku ka ndodhur ngjarja, të cilat të vërtetojnë faktin që personi ka bërë kallëzim për 

humbjen, për vjedhjen ose, sipas rastit, për shkatërrimin e armës, ndërkohë që Shërbimi Doganor 

është i detyruar të bëjë shënimin përkatës në pasaportë dhe të njoftojë me shkrim Ministrinë e Punëve 

të Brendshme. 

(3) Në rastin kur, në periudhën që ndodhet jashtë shtetit, armët e regjistruara në pasaportë kanë 

humbur, janë vjedhur ose janë shkatërruar, titullari i tyre është i detyruar që, brenda 3 ditëve nga data 

e hyrjes në pikën kufitare shtetërore, të paraqitet personalisht pranë organit të policisë i cili ka lëshuar 

autorizimin për armë dhe të depozitojë një deklaratë në lidhje me ngjarjen e ndodhur, së bashku me 

një kopje të noterizuar të dokumentit përkatës, të lëshuar nga organi përgjegjës i shtetit në të cilin ka 

ndodhur ngjarja. 

(4) Autorizimi i parashikuar në paragrafin 1 jepet në rastin kur aplikanti përmbush kushtet si më 

poshtë vijon: 

a) është titullar i një autorizimi për armë për armët dhe municionin të cilët do të regjistrohen në 

pasaportë; 

b) paraqet arsyet e udhëtimit të tij jashtë shtetit me armët dhe me municionet për të cilat ka 

kërkuar lëshimin e autorizimit. 

(5) Autorizimi i parashikuar në paragrafin 1 duhet të përfshijë të dhënat përkatëse të titullarit të 

tij, datën dhe pikën e kalimit të kufirit shtetëror nëpërmjet të cilit titullari do të dalë jashtë shtetit, si 

dhe informacionet në lidhje me armët dhe me sasinë e municioneve të cilat do të nxirren jashtë 

territorit të Republikës së Moldavisë. 

Neni 21. Kushtet e hyrjes në territorin e vendit për armët që vijnë nga jashtë shtetit 

(1) Personat fizikë të cilët kanë shtetësinë e Republikës së Moldavisë dhe kanë fituar të drejtën e 

posedimit të disa armëve nëpërmjet trashëgimisë, dhurimit ose dekorimit në një shtet tjetër ose të cilët 

kanë përzgjedhur vendqëndrimin e përkohshëm të tyre në territorin e Republikës së Moldavisë, mund 

të fusin në territorin e vendit vetëm armët e parashikuara në këtë ligj nëse i përmbushin të gjitha 

kushtet e përcaktuara në nenin 7 paragrafi 1 dhe 3 dhe nuk ndodhen në asnjërën prej situatave të 

specifikuara në të njëjtin nen të paragrafit 2. 

Kapitulli III 

BLERJA, TJETËRSIMI, POSEDIMI, MBAJTJA DHE PËRDORIMI I ARMËVE 



JOVDEKJEPRURËSE DHE I MUNICIONEVE PËRKATËSE NGA PERSONAT FIZIKË 
Neni 22. Blerja dhe tjetërsimi i armëve jovdekjeprurëse  

(1) Shtetasit e Republikës së Moldavisë dhe personat e huaj me qëndrim ligjor në Republikën e 

Moldavisë, të cilët kanë mbushur moshën 18 vjeç, mund të blejnë armë jovdekjeprurëse, me 

përjashtim të atyre që i nënshtrohen autorizimit, si dhe municionet përkatëse vetëm nga persona të 

licencuar në fushën e tregtimit të armëve në Republikën e Moldavisë, duke paraqitur dëshminë e 

penalitetit dhe provat që i përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa d. 

(2) Armët e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni mund të tjetërsohen nga pronari i tyre sipas 

parashikimeve të nenit 6 paragrafi 10, duke e vënë në dijeni paraprakisht organin e policisë i cili ka 

lëshuar autorizimin e poseduesit, brenda 10 ditëve nga data e tjetërsimit të armës. 

Neni 23. Autorizimi i poseduesit 

(1) Personat të cilët kanë blerë armë jovdekjeprurëse në përputhje me parashikimet e nenit 22 

paragrafi 1 janë të detyruar që, brenda 10 ditëve nga data e blerjes, të paraqiten me to pranë 

autoriteteve të treguara në nenin 9 paragrafi 1 me qëllim lëshimin e autorizimit të poseduesit. 

(2) Autorizimi i poseduesit i ofron titullarit të drejtën për posedim, për mbajtje dhe për përdorim 

të armëve të regjistruara në të. 

(3) Titullari i autorizimit të poseduesit mund ta kalojë kufirin shtetëror të Republikës së 

Moldavisë me armët e regjistruara në të pa mundur t’i tjetërsojë ato jashtë Republikës së Moldavisë. 

(4) Procedura për dhënien e autorizimit të poseduesit përcaktohet nëpërmjet normave zbatuese të 

këtij ligji. 

Neni 24. Ruajtja dhe mbajtja e armëve jovdekjeprurëse 

(1) Poseduesit e armëve jovdekjeprurëse, të parashikuar në nenin 22 paragrafi 1, janë të detyruar 

të marrin masat e nevojshme për ruajtjen e armëve në vendbanimin e tyre, në mënyrë të tillë që të mos 

lejojnë aksesin e personave të paautorizuar në ambientet e tyre të ruajtjes dhe të sigurohen që nuk 

ekzistojnë rreziqe për lëndime fizike aksidentale. 

(2) Poseduesit e armëve jovdekjeprurëse mund të mbajnë vetëm armët jovdekjeprurëse që kanë 

për qëllim vetëmbrojtjen, që janë të regjistruara në autorizimin e poseduesit. 

Neni 25. Përdorimi i armëve jovdekjeprurëse 

(1) Titullarët e së drejtës për të mbajtur dhe për të përdorur armët jovdekjeprurëse që kanë për 

qëllim vetëmbrojtjen, të parashikuar në nenin 22 paragrafi 1, mund ta përdorin armën në poligonet e 

qitjes të autorizuara ose në kushtet e vetëmbrojtjes ose në rastet e jashtëzakonshme. 

(2) Armët e shkurtra ose të gjata me ajër ose me gaz të ngjeshur (pneumatike) që kanë për qëllim 

argëtimin dhe qitjen sportive, si dhe harqet me sisteme gjuajtjeje dhe harqet për qitje sportive mund të 

përdoren në hapësira veçanërisht të sistemuara të tilla ku nuk vihet në rrezik integriteti fizik dhe jeta e 

personave. 

(3) Harqet me sisteme gjuajtjeje, harqet, si dhe armët e parashikuara në paragrafin 2 të këtij neni, 

që kanë për qëllim koleksionimin mund të përdoren në vendet ku ndodhet koleksioni, për 

vetëmbrojtje. Në rastin kur e ka përdorur armën, koleksionuesi është i detyruar të veprojë sipas 

mënyrës së treguar në nenin 17 paragrafi 1 dhe 2. 

(4) Përdorimi armëve jovdekjeprurëse, të parashikuara në nenin 22 paragrafi 1, në poligonet e 

autorizuara të qitjes mund të bëhet në kushtet e përcaktuara nëpërmjet rregulloreve të brendshme të 

tyre. 

(5) Është i ndaluar përdorimi i armëve të parashikuara në paragrafin 2 në vendet publike ose në 

vendet e përcaktuara për gjueti. 

Neni 26. Përdorimi i armëve të dobishme 

Armët me substanca qetësuese, harpunët e peshkimit dhe armët trullosëse mund të përdoren, sipas 

ligjit, vetëm kundër kafshëve, ndërsa armët me qëllim industrial, pistoletat e alarmit dhe të sinjalizimit 

dhe pistoletat e fillimit (startuese) të evenimenteve sportive, të përdorura në konkurset sportive - 

vetëm për qëllimin e përcaktuar, në kushte të tilla që të mos u shkaktojnë lëndime fizike personave të 

tjerë. 

Neni 27. Blerja e municioneve për armët jovdekjeprurëse 

(1) Municioni përkatës i armëve jovdekjeprurëse të parashikuara në nenin 22 paragrafi 1 mund të 

blihet vetëm mbi bazën e autorizimit të poseduesit nga personat e licencuar për ta tregtuar këtë lloj 

municioni. 

(2) Për armët jovdekjeprurëse të parashikuara në paragrafin 1, blerja e municionit përkatës është e 



kufizuar në 300 copë. 

Kapitulli IV 

KUSHTE QË I REFEROHEN BLERJES, TJETËRSIMIT, POSEDIMIT, MBAJTJES DHE 

PËRDORIMIT TË ARMËVE VDEKJEPRURËSE DHE JOVDEKJEPRURËSE DHE TË 

MUNICIONEVE PËRKATËSE TË TYRE NGA SHTETASIT E HUAJ 
Neni 28. Blerja dhe nxjerrja jashtë territorit të Republikës së Moldavisë e armëve vdekjeprurëse 

dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit dhe të municioneve përkatëse nga 

shtetasit e huaj 

(1) Shtetasit e huaj mund të blejnë në Republikën e Moldavisë armë vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit ose municionet përkatëse të tyre mbi bazën e autorizimit 

për blerje të armës, të lëshuar në vendin ku kanë vendbanimin, me qëllim nxjerrjen e tyre nga territori 

i Republikës së Moldavisë. 

(2) Armët dhe municionet e parashikuara në paragrafin 1 mund të nxirren nga territori i 

Republikës së Moldavisë vetëm nëpërmjet personave të licencuar në fushën e importit dhe të tregtimit 

të tyre, të cilët posedojnë autorizim e lëshuar për transferimin e armëve dhe të municioneve të lëshuar 

nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe autorizimin përkatës nga 

Komisioni ndërsektorial i kontrollit mbi eksportin, rieksportin, importin dhe transitin e mallrave 

strategjike për armët dhe municionet përkatëse të parashikuara në Nomenklaturën e mallrave 

strategjike me qëllim nxjerrjen e atyre nga territori i Republikës së Moldavisë. 

(3) Personat e parashikuar në paragrafin 1 nuk kanë të drejtën për transport, për mbajtje dhe për 

përdorim të armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit në Republikën e 

Moldavisë. 

(4) Autorizimi i transferimit i parashikuar në paragrafin 2 lëshohet mbi bazën e kërkesës, e cila 

shqyrtohet brenda 10 ditëve pune. 

Neni 29. Hyrja, posedimi, mbajtja dhe përdorimi në territorin e Moldavisë i armëve 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse nga shtetasit e huaj 

(1) Banorët e një shteti të huaj mund të fusin përkohësisht në Republikën e Moldavisë armë 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, municionet përkatëse në rastin e ushtrimit të detyrave në misionet 

diplomatike, të shoqërimit të delegacioneve zyrtare, të pjesëmarrjes në konkurset sportive ose të 

gjuetisë. 

(2) Personat e parashikuar në paragrafin 1 duhet të vërtetojnë faktin që janë të akredituar ose të 

ftuar nga institucionet ose shoqatat që kanë kompetenca në këto fusha dhe të marrin nga shërbimi 

kompetent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme autorizimin për armë të vlefshëm gjatë periudhës 

së zhvillimit të aktivitetit. 

(3) Shtetasit e huaj të cilët vijnë në Republikën e Moldavisë për të marrë pjesë në konkurset 

zyrtare të qitjes ose për të praktikuar gjuetinë, sipas ligjit, mbi bazën e një vize të vlefshme ose mbi 

bazën e përjashtimeve për të marrë vizë, sipas ligjit, mund të autorizohen të posedojnë dhe, sipas 

rastit, të mbajnë dhe të përdorin armët e gjahut ose të qitjes të cilat i posedojnë nëse armët dhe 

municionet janë regjistruar në pasaportën e tyre. Mund të futen vetëm armët dhe municionet blerja 

dhe posedimi i të cilave janë të lejuara në Republikën e Moldavisë. 

(4) Autorizimi i përkohshëm për armë për hyrjen e armës në vend mund t’u jepet shtetasve të 

huaj nga shërbimi kompetent pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në kushtet si më poshtë vijon: 

a) aplikanti provon posedimin ligjor të armëve në shtetin nga ku ka origjinën; 

b) arma përmbush kushtet e parashikuara nga normat e homologimit; 

c) në rastin e armëve të gjuetisë, aplikanti paraqet një ftesë ku është paraqitur emri i tij nga një 

shoqatë gjuetarësh të Republikës së Moldavisë, e cila është e krijuar ligjërisht, dhe që e ushtron 

veprimtarinë e saj sipas legjislacionit në fuqi, për të marrë pjesë në një event gjuetie të organizuar, 

duke respektuar parashikimet ligjore në fuqi; 

d) në rastin e armëve të qitjes, aplikanti vërteton faktin se do të marrë pjesë në një konkurs qitjesh 

të organizuar nga një shoqatë ose një klub qitjesh sportive. 

(5) Në rastin e transitimit të territorit të Republikës së Moldavisë nga shtetasit e huaj të cilët 

mbajnë me vete armët e parashikuara në paragrafin 3, shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të 

Brendshme lëshon një autorizim për transportin e armës transit, i cili jepet kur përmbushet kushti i 

paraqitjes së dokumenteve që vërtetojnë faktin që hyrja e armëve dhe e municioneve është e lejuar në 

territorin e shtetit destinacion. 



(6) Procedura dhe dokumentet e nevojshme për dhënien e autorizimeve të parashikuara në 

paragrafin 4 dhe 5, sasitë e armëve të cilat mund të hyjnë nga shtetasit e huaj në Republikën e 

Moldavisë, si dhe pikat e kalimit kufitar shtetëror nga të cilat shtetasit e huaj mund të hyjnë në 

Republikën e Moldavisë me këto armë dhe municionet përkatëse përcaktohen me normat zbatuese të 

këtij ligji. 

Neni 30. Regjimi që i aplikohet kategorive të veçanta të shtetasve që posedojnë armë 

vdekjeprurëse 

(1) Shoqëruesit e delegacioneve të huaja në nivelin e shefave të shteteve ose të qeverive, të 

zyrtarëve të tjerë të huaj të cilët përfitojnë nga mbrojtja e sigurisë mund të fusin, të mbajnë dhe të 

përdorin në territorin e Republikës së Moldavisë armët mbrojtëse dhe të ruajtjes së sigurisë, mbi bazën 

e reciprocitetit ose në kushtet e parashikuara nga marrëveshjet bilaterale, nëse për to është njoftuar, 

nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Integrimit Evropian, Ministria e Punëve të 

Brendshme dhe është marrë miratimi paraprak i kësaj të fundit. 

(2) Personeli i misioneve diplomatike, i zyrave konsullore dhe i përfaqësive të organizatave 

ndërkombëtare të akredituara në Republikën e Moldavisë mund të mbajë dhe të përdorë armët për 

vetëmbrojtje, mbi bazën e reciprocitetit ose në kushtet e parashikuara nëpërmjet marrëveshjeve 

bilaterale, pa qenë nevoja për të marrë autorizimin për armë. 

(3) Personat e parashikuar në paragrafin 2 mund të blejnë në Republikën e Moldavisë armë për 

vetëmbrojtje mbi bazën e autorizimit të lëshuar nga shërbimi kompetent, me miratimin e Ministrisë së 

Punëve të Jashtme dhe të Integrimit Evropian. 

(4) Personat e parashikuar në paragrafin 1 mbajnë dhe përdorim në territorin e Republikës së 

Moldavisë armët dhe municionet sipas ligjit, mbi bazën e autorizimit të përkohshëm për armë të 

lëshuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

(5) Procedura dhe dokumentet e nevojshme për dhënien e autorizimeve të parashikuara në 

paragrafin 2 përcaktohen me anë të normave zbatuese të këtij ligji. 

Kapitulli V 

BLERJA, POSEDIMI DHE PËRDORIMI I ARMËVE DHE I MUNICIONEVE NGA 

PERSONAT JURIDIKË 
Neni 31. Kategoritë e personave juridikë të cilët mund të blejnë, posedojnë dhe të përdorin armët 

dhe municionet 

(1) Autoritetet e administratës publike që kanë kompetenca në fushën e mbrojtjes kombëtare, të 

sigurisë së shtetit dhe të rendit publik janë të autorizuara të blejnë, të tjetërsojnë, të posedojnë dhe të 

përdorin armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, municionet përkatëse për armatosjen e personelit 

të tyre në kushtet e përcaktuara nga ligjet organike. 

(2) Personat juridikë të së drejtës publike të ndryshëm nga ata të parashikuar në paragrafin 1, si 

dhe personat juridikë dhe njësitë në varësi të tyre për llogari të të cilave autoritetet publike ushtrojnë 

funksionin e themeluesit janë të autorizuara të blejnë, të posedojnë dhe të përdorin armët 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, si dhe municionet përkatëse, sipas këtij ligji, për ushtrimin e 

kompetencave specifike të përcaktuara nëpërmjet akteve normative të themelimit dhe të funksionimit 

të tyre. 

(3) Personat juridikë të së drejtës private të cilët nuk janë në varësi të autoriteteve publike ose për 

llogari të të cilave këto autoritete nuk ushtrojnë funksionin e themeluesit, sipas këtij ligji dhe në varësi 

të objektit të veprimtarisë që ushtrojnë, kanë të drejtë të blejnë, të posedojnë dhe të përdorin armët 

vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, si dhe municionet përkatëse për: 

a) armatosjen e personelit që ka kompetenca për të ushtruar veprimtari të ruajtjes së sigurisë, nëse 

kjo justifikohet për ruajtjen e sigurisë së selive, pronave të paluajtshme ose të objekteve që ju përkasin 

ose i ruajnë, si dhe të ruajtjes së sigurisë së personave, të të mirave, të vlerave ose të transportit ose të 

depozitimit të vlerave të rëndësishme, në rastin e shoqërive objektin e veprimtarisë së të cilave e 

përbën furnizimi i shërbimeve në fushën e ruajtjes së sigurisë ose në rastin e atyre të cilat mund ta 

sigurojnë vetë ruajtjen, sipas ligjit; 

b) ushtrimin e veprimtarive të kryerjes së qitjeve me armë në poligonet e qitjes të sistemuara 

veçanërisht, për trajnim ose argëtim, si dhe për organizimin dhe zhvillimin e kurseve të parashikuara 

në nenin 7 paragrafi 1 germa b; 

c) zhvillimin e veprimtarive artistike në qendrat e prodhimit kinematografik dhe të televizionit, si 

dhe në kuadër të spektakleve të cirkut dhe të teatrove. 



(4) Muzetë mund të autorizohen, sipas këtij ligji, të blejnë ose të posedojnë armë koleksioni, si 

dhe armë jovdekjeprurëse. 

(5) Personat juridikë të huaj nuk mund të autorizohen të posedojnë ose të përdorin në territorin e 

Republikës së Moldavisë armët ushtarake, armët vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen 

autorizimit dhe as municionet përkatëse të tyre. 

Neni 32. Autoritetet kompetente për të dhënë autorizimin e blerjes, të posedimit dhe të përdorimit 

të armëve dhe të municioneve 

Autorizimet e parashikuara në nenin 34 paragrafët 2-4 jepen nga shërbimi kompetent i Ministrisë 

së Punëve të Brendshme ose nga organi i policisë në juridiksionin e të cilit personi juridik ka selinë e tij 

ose vendin ku ruan armët dhe municionet sipas ligjit. 

Neni 33. Kushtet për të blerë, për të poseduar, për të ruajtur dhe për të pajisur personelin me armë 

dhe municione 

(1) Personat juridikë të parashikuar në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 mund të blejnë dhe, sipas rastit, 

mund të tjetërsojnë armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, si dhe municionet përkatëse të tyre, sipas 

këtij ligji, nëpërmjet personave të licencuar në fushën e tregtimit të armëve. 

(2) Kategoritë dhe sasia e armëve dhe e municioneve që mund të blihen përcaktohen në varësi të 

veprimtarive specifike të cilat do të zhvillohen, nga numri i vendeve të punës që duhet të pajisen me 

personel të armatosur, nga drejtuesit e personave juridikë të parashikuar në nenin 32 paragrafi 2 dhe 3, 

së bashku me miratimin e autoriteteve të parashikuara në nenin 32. 

(3) Ruajtja e armëve dhe e municioneve të parashikuara në paragrafin 1 bëhet në hapësira të 

sistemuara veçanërisht, të cilat përmbushin kushtet e parashikuara në Shtojcën nr. 3. 

(4) Pajisja me armë e personelit të specializuar bëhet mbi bazën e urdhrave individuale të 

shërbimit, të lëshuara nga drejtuesit e personave juridikë të parashikuar në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 

ose, sipas rastit, të njësive në varësi të këtij personi juridik ose për të cilat personi juridik ushtron 

funksionin e themeluesit. Në urdhër shënohen të dhënat identifikuese të armës, të dhënat e identifikimit 

të poseduesit, detyrat për ushtrimin e të cilave poseduesi mund ta mbajë dhe mund ta përdorë armën, 

vendet në të cilat poseduesi mund të mbajë dhe mund të përdorë armë, si dhe kushtet në të cilat ai 

mund ta përdorë armën. 

(5) Personi juridik dhe njësitë e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 janë të detyruar të 

mbajnë në nivel qendror një regjistër në të cilin të mbajnë të dhënat e armëve dhe të municioneve të 

blera, të poseduara dhe të tjetërsuara, të municioneve të konsumuara dhe, në nivel lokal, një regjistër në 

të cilin të mbajnë të dhëna për armët dhe për municionet që u është bërë dalje dhe të marra në dorëzim, 

si dhe të personelit që është pajisur me to. Kjo evidencë të dhënash, mbi bazën e një kërkese, vihet në 

dispozicion të autoriteteve të cilat kanë dhënë miratimin e parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni. 

(6) Të dhënat e parashikuara në paragrafin 5 ruhen për një periudhë kohore prej 20 vite në rastin e 

armëve të zjarrit vdekjeprurëse dhe një periudhë kohore prej 10 vite në rastin e armëve 

jovdekjeprurëse. 

(7) Personat juridikë dhe njësitë e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 janë të detyruar t’i 

paraqesin regjistrat, me rastin e fillimit të përdorimit të tyre, pranë autoriteteve të parashikuara në nenin 

32 me qëllim regjistrimin e tyre. Evidenca e regjistrave të përmendur në pikën 5 të këtij neni mbahet 

nga autoritetet e përcaktuara në nenin 32. 

Neni 34. Pajisja e personelit vetjak me armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen 

autorizimit dhe me municionet përkatëse  

(1) Mund të pajisen me armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit, në 

kushtet e parashikuara nga neni 33 paragrafi 4, personat të cilët: 

a) kanë shtetësinë moldave; 

b) kanë mbushur 21 vjeç; 

c) janë të punësuar, mbi bazën e një kontrate pune individuale, pranë personit juridik ose në njësitë 

e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3; 

d) përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa b dhe d dhe nuk ndodhen në 

asnjërën nga situatat e specifikuara në paragrafin 2 të nenit të lartpërmendur; 

e) kanë ndjekur një trajnim, të zhvilluar nga punëdhënësi, në lidhje me qëllimin për të cilin janë 

pajisur me armë, si dhe në lidhje me kushtet në të cilat duhet mbajtur dhe duhet përdorur arma, me 

zbatimin përkatës të parashikimeve të nenit 4 paragrafi 14, neni 6 paragrafi 6, neni 14 paragrafi 3, 

neni 15 paragrafi 1 dhe 2, neni 16 paragrafi 1 dhe 6, neni 25 dhe neni 26, sipas rastit, në përfundim të 



të cilit nënshkruajnë një deklaratë nëpërmjet të cilës marrin përsipër t’i mbajnë dhe t’i përdorin armët 

dhe municionet me të cilat janë pajisur vetëm për qëllimet dhe në kushtet e përcaktuara në trajnim. 

(2) Përmbajtja e trajnimit të parashikuar në paragrafin 1 germa 2 të këtij neni përcaktohet nga 

punëdhënësi dhe miratohet nga autoritetet e parashikuara në nenin 32. 

(3) Parashikimet e paragrafit 1 zbatohen edhe për personelin me kompetenca menaxhimi, 

administrimi dhe mirëmbajtjeje të armëve të poseduara nga personi juridik. 

(4) Armët me të cilat pajisen personat e lartpërmendur mund të mbahen dhe të përdoren vetëm 

përgjatë intervalit kohor të përcaktuar përditë nga punëdhënësi, periudhë gjatë së cilës personat e 

parashikuar në paragrafin 1 dhe 3 të këtij neni të cilët ushtrojnë detyra shërbimi për të cilat është e 

nevojshme të mbahet dhe të përdoren armët, si dhe vetëm në kushtet dhe në vendet e parashikuara nga 

urdhri i shërbimit. Në përfundim të këtij intervali kohor, armët vendosen në vendet e parashikuara në 

nenin 33 paragrafi 3, ndërsa urdhri i shërbimit dorëzohet në selinë e personit juridik ose të njësive të 

parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3, me përjashtim të armëve të poseduara nga personeli i 

shërbimit pyjor dhe nga personeli i shërbimit për mbrojtjen e mjedisit, të cilët mund t’i mbajnë ato në 

kushtet e përcaktuara në legjislacion. Është i ndaluar posedimi, mbajtja dhe përdorimi i armëve me të 

cilat pajiset personeli jashtë orëve të programit ditor të punës. 

(5) Përdorimi i armëve dhe i municioneve nga personeli i pajisur me to bëhet vetëm në kushtet e 

përcaktuara nga punëdhënësi, me miratimin e autoriteteve të parashikuara në nenin 32, në përputhje me 

kompetencat e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3. 

(6) Për të pajisur me armë personelin e tij, punëdhënësi publikon për secilin person miratimin e 

autoriteteve të parashikuara në nenin 32, nëpërmjet të cilit vërtetohet përmbushja e kushteve të 

parashikuara në paragrafin 1 germa c e këtij neni. 

(7) Nënshkrimi i kontratës individuale të punës nënkupton dhe miratimin e personave që do të 

pajisen me armë për mbrojtje dhe për ruajtjen e sigurisë me qëllim verifikimin e integritetit të tyre 

profesional dhe moral me anë të verifikimeve të specialiteteve, të kryera nga autoritetet e parashikuara 

në nenin 32 me qëllim parandalimin dhe zhdukjen e rasteve të përdorimit të armëve me të cilat pajisen 

personat e lartpërmendur për qëllime të tjera të ndryshme nga ato të parashikuara në këtë ligj. 

(8) Pajisja me armë qitjeje të klubeve sportive të cilat kanë përftuar një autorizim të identifikimit 

sportiv dhe i janë atashuar autoritetit publik qendror të profilit, federatave, shoqatave dhe klubeve 

sportive, si dhe përdorimi i këtyre armëve nga sportistët dhe trajnuesit kryhet në kushtet e përcaktuara 

me urdhër të institucionit të specializuar, me miratimin e organit territorial përgjegjës të policisë ose të 

shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Neni 35. Pajisja e personelit vetjak me armë jovdekjeprurëse 

(1) Mund të pajisen, në përputhje me nenin 33 paragrafi 4, me armë jovdekjeprurëse (me 

përjashtim të atyre që i nënshtrohen autorizimit) personat të cilët përmbushin kushtet e parashikuara 

në nenin 34 paragrafi 1 germa b, c dhe e, si dhe sportistët dhe trajnuesit e poligoneve të qitjeve, në 

kushtet e nenit 34 paragrafi 8.  

(2) Kushtet e parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni zbatohen edhe për personelin me 

kompetenca menaxhuese, administrative dhe për mirëmbajtjen e armëve të poseduara nga personi 

juridik ose nga njësitë e specifikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3. 

Neni 36. Verifikimi i personelit i cili është pajisur me armë dhe me municione, si dhe verifikimi i 

gjendjes teknike të armëve dhe të municioneve 

(1) Personat juridikë dhe njësitë e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 janë të detyruar të 

ushtrojnë periodikisht, në intervale të përcaktuara nga autoritetet e parashikuara në nenin 32, 

veprimtaritë si më poshtë vijon: 

a) verifikimin e përmbushjes nga ana e personelit të pajisur me armë dhe me municione të 

kushteve të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa d, të kryerjes së trajnimit të treguar në nenin 34 

paragrafi 1 germa e, si dhe të mënyrës në të cilën është respektuar përmbajtja e këtij trajnimi; 

b) verifikimin e gjendjes teknike të armëve dhe të municioneve nga personat e licencuar në këtë 

fushë, si dhe të kushteve në të cilat janë ruajtur ato. 

(2) Autoritetet e parashikuara në nenin 32 mund të kërkojnë t’u komunikohen rezultatet e 

verifikimeve të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni ose mund të marrin pjesë drejtpërsëdrejti në 

kryerjen e këtyre verifikimeve. 

Neni 37. Poligonet e qitjes për trajnim dhe për verifikimin e armëve 

(1) Personat juridikë dhe njësitë e parashikuara në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 mund të ndërtojnë 



dhe mund të administrojnë poligone qitjeje për trajnimin e personelit të pajisur me armë, si dhe për 

verifikimin e armëve dhe të municioneve të poseduara sipas këtij ligji. 

(2) Personeli i cili ka kompetenca për të ushtruar veprimtari administrative, mirëmbajtjeje dhe 

mbikëqyrjeje të poligoneve të qitjeve duhet të përmbushë kushtet e parashikuara në nenin 34 paragrafi 

1 dhe 4. 

(3) Personeli i cili do të ushtrojë mbikëqyrjen e përhershme të veprimtarive në ambientet e 

poligoneve të qitjeve, si dhe veprimtari mësimdhënieje dhe aftësimi dhe udhëzimi të personave të cilët 

kryejnë veprimtari trajnimi, duhet të zotërojnë përgatitjen profesionale të fushës përkatëse. 

(4) Veprimtaritë të cilat mund të ushtrohen në poligonet e qitjeve përcaktohen me anë të 

rregulloreve të organizimit dhe të funksionimit, të miratuar nga autoritetet e parashikuara në nenin 32. 

Neni 38. Kategoritë e personave juridikë dhe të njësive të cilët mund të posedojnë dhe mund të 

përdorin kategori të ndryshme armësh dhe municionesh 

(1) Personat juridikë të parashikuar në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 mund të posedojnë dhe mund të 

përdorin armë dhe municione duke zbatuar tërësisht parashikimet e neneve 33-37, si më poshtë vijon: 

a) autoriteti administrativ i specializuar për pyjet mund të posedojë dhe të përdorë, nëpërmjet 

Agjencisë “Moldsilva” dhe të ndërmarrjeve shtetërore për llogari të të cilave ushtrojnë funksionin e 

themeluesit, armë mbrojtjeje dhe për ruajtjen e sigurisë, armë shërbimi, si dhe municionet përkatëse për 

ushtrimin e kompetencave të shërbimit të organeve me funksione kontrolluese në fushën e ruajtjes së 

sigurisë së pasurisë pyjore dhe të mbrojtjes së kafshëve, si dhe armë gjuetie dhe municionet përkatëse 

për grumbullimin e kontrolluar të gjahut dhe për luftimin e kafshëve dëmtuese;  

b) shoqëritë e gjuetarëve dhe të peshkatarëve ligjërisht të themeluara, të cilat e ushtrojnë 

veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të posedojnë dhe të përdorin, nëpërmjet 

personelit të specializuar për të ushtruar këto veprimtari, armë shërbimi dhe municionet përkatëse për 

grumbullimin e planifikuar të gjahut dhe për luftimin e kafshëve dëmtuese; 

c) njësitë e arsimit të lartë me profil gjuetie mund të posedojnë dhe të përdorin armë gjahu dhe 

armë shërbimi për ushtrimin e veprimtarive të mësimdhënies;  

d) autoriteti i administratës publike qendrore për kultivimin e peshkut dhe njësitë të cilat janë në 

varësi të tij për llogari të të cilave autoriteti ushtron funksionin e themeluesit mund të posedojnë dhe 

mund të përdorin municione pa predhë për pajisjen e personelit të tyre të ngarkuar me largimin e 

zogjve dëmtues; 

e) personeli administrues i aeroporteve mund të posedojë dhe mund të përdorë armë shërbimi me 

municion pa predhë për largimin e zogjve të cilët mund të dëmtojnë sigurinë e aeroplanëve; 

f) autoriteti i administratës publike qendrore për mbrojtjen e ambientit dhe njësitë të cilat janë në 

varësi të tij ose për llogari të të cilave autoriteti ushtron funksionin e themeluesit mund të posedojnë 

dhe të përdorin armë për mbrojtje dhe për ruajtjen e sigurisë, armë shërbimi, si dhe municionet 

përkatëse, të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e veprimtarive specifike të fushës së mbrojtjes dhe 

të ruajtjes së habitateve natyrore, të diversitetit biologjik dhe të rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura; 

g) shoqatat, agjencitë, departamentet ushtarake, federatat, klubet dhe shkollat sportive, të cilat kanë 

lidhje me praktikimin e qitjes sportive dhe biathlonit të atashuara me këta persona juridikë, mund të 

posedojnë dhe të mbajnë armë qitjeje dhe municionet përkatëse, në varësi të nevojës, për trajnimet ose 

konkurset e qitjes të miratuara nga personat juridikë të lartpërmendur;  

h) institucionet e kulturës dhe të artit, shoqatat kulturoro-artistike dhe sportive mund të posedojnë 

dhe të përdorin armët e dekorit për veprimtaritë e tyre; 

i) qendrat e prodhimit kinematografik, cirqet, teatrot, institucionet e tjera të kulturës, të artit dhe të 

sportit mund të posedojnë dhe të përdorin armë artistike për veprimtaritë e tyre. 

(2) Në rastin e armëve të poseduara në kushtet e paragrafit 1 germa g të këtij neni, pajisja e 

sportistëve me armë qitjeje dhe me municionet përkatëse për trajnime dhe konkurse mund të kryhet 

vetëm në ambientet e poligoneve të qitjes, pa qenë e nevojshme që ata të përmbushin kushtet e 

parashikuara në nenin 34 paragrafi 1 germat a-d, në përputhje me rregulloren e organizimit dhe të 

funksionimit të tyre. 

(3) Në rastin e armëve të shërbimit të poseduara sipas kushteve të paragrafit 1 germa d dhe f të 

këtij neni, pajisja e personave të përcaktuar për t’i përdorur për veprimtari specifike mund të kryhet pa 

qenë e nevojshme të përmbushen kushtet e treguara në nenin 34 paragrafi 1 germat a-d, ndërsa në 

rastin e armëve të dekorit ose të armëve artistike, pajisja mund të bëhet pa qenë e nevojshme të 

përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 33 paragrafi 4. 



Neni 39. Autorizimet për blerjen, për posedimin dhe për përdorimin e armëve dhe të municioneve 

(1) Me qëllim blerjen e armëve dhe të municioneve ose të ndërtimit apo administrimit të 

poligoneve të qitjes, personat juridikë të specifikuar në nenin 31 paragrafi 2 dhe 3 duhet të 

depozitojnë autorizimet përkatëse, të cilat shqyrtohen brenda një afati prej 15 ditësh. 

(2) Autoritetet e parashikuara në nenin 32 lëshojnë, rinovojnë një herë në 3 vjet, ndërrojnë, 

tërheqin ose anulojnë autorizimet për blerjen, për posedimin dhe për përdorimin e armëve dhe të 

municioneve, si dhe autorizimet për ndërtimin dhe administrimin e poligoneve të qitjes. 

(3) Procedura e lëshimit, rinovimit, ndërrimit, tërheqjes ose e anulimit të autorizimit për blerjen, 

për posedimin dhe për përdorimin e armëve dhe të municioneve përcaktohet nëpërmjet normave ligjore 

për zbatimin e këtij ligji. 

Neni 40. Ndërrimi i autorizimeve për blerjen, për posedimin dhe për përdorimin e armëve dhe të 

municioneve 

(1) Autorizimet e parashikuara në nenin 39 paragrafi 1 ndërrohen në rastet si vijon: 

a) kur ndërrohet emërtimi ose selia e personit juridik; 

b) kur ka humbur, është vjedhur ose është prishur autorizimi; 

c) kur janë përdorur të gjitha rubrikat që kanë për qëllim miratimin e rinovimit ose të shënimeve 

përkatëse. 

(2) Për lëshimin e një autorizimi të ri, personi juridik depoziton një kërkesë pranë autoriteteve të 

parashikuara në nenin 32 brenda një afati prej 10 ditësh nga dita kur ka ndodhur njëri prej rasteve të 

specifikuar në paragrafin 1 germa a dhe b të këtij neni. Lëshimi i një autorizimi të ri në vend të 

autorizimit që është deklaruar i humbur ose i vjedhur kryhet vetëm pas publikimit të një njoftimi të 

përshtatshëm në Fletoren Zyrtare të Republikës së Moldavisë. 

Neni 41. Pezullimi, revokimi i autorizimeve për blerjen, posedimin dhe përdorimin e armëve dhe 

të municioneve 

(1) Autorizimet e përftuara në përputhje me nenin 39 paragrafi 1 pezullohen në rastet si më poshtë 

vijon: 

a) titullari ka pushuar veprimtarinë e cila ka bërë të mundur marrjen e autorizimit; 

b) titullari ka kryer kundravajtje penale për të cilat ligji parashikon heqjen e së drejtës për të 

poseduar armë dhe për të mbajtur armë;  

c) titullari ka kryer gjatë një viti më shumë se dy kundravajtje penale për sa i përket shkeljes së 

mënyrës së tregtimit ose të tjetërsimit, të rregullave të posedimit, transportit, përdorimit ose të 

regjistrimit të armëve, si dhe të rinovimit të autorizimeve të posedimit dhe të përdorimit të armëve, të 

ndryshme nga ato të parashikuara në germën b. 

(2) Revokimi i autorizimeve të përftuara në përputhje me nenin 39 paragrafi 1 vendoset në rastet si 

më poshtë vijon: 

a) nëse është konstatuar se në datën e dhënies së autorizimit, titullari nuk i përmbushte kushtet e 

parashikuara nga ligji për blerjen, posedimin ose përdorimin e armëve dhe të municioneve ose, sipas 

rastit, kushtet që i referohen ndërtimit, administrimit dhe funksionimit të poligonit të qitjes; 

b) nëse titullarit i është dhënë autorizimi mbi bazën e disa dokumenteve ose informacioneve të 

rreme. 

Neni 42. Detyrimet e personave juridikë të autorizuar të posedojnë dhe të përdorin armët dhe 

municionet  

Personat juridikë të autorizuar për të blerë, poseduar dhe përdorur armët dhe municionet kanë 

detyrimet si më poshtë vijon: 

a) të paraqiten në periudhën e përcaktuar pranë autoriteteve të parashikuara në nenin 32 për 

miratimin e autorizimeve të specifikuara në nenin 39 paragrafi 2; 

b) të njoftojnë, të paktën 10 ditë para, ndryshimin e selisë pranë organit të policisë në 

juridiksionin e të cilit ndodhet selia e re për kryerjen e shënimeve përkatëse në autorizim; 

c) të njoftojnë autoritetet e parashikuara në nenin 32 në lidhje me humbjen, vjedhjen ose prishjen 

e autorizimit brenda 24 orësh nga konstatimi i ngjarjes; 

d) në rastin kur pushon veprimtarinë, ta komunikojë këtë fakt, brenda 10 ditëve pranë autoriteteve 

të parashikuara në nenin 32; 

e) t’u paraqesë, brenda 10 ditëve, autoriteteve të parashikuara në nenin 32 dokumentet të cilat 

dëshmojnë për blerjen ose, sipas rastit, për tjetërsimin e armëve dhe të municioneve për kryerjen e 

shënimeve përkatëse në autorizim. 



Neni 43. Autorizimi për blerjen e armëve dhe të municioneve nga personat juridikë të specializuar 

në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë 

(1) Personat juridikë të specializuar në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë, të themeluara sipas ligjit, 

mund të autorizohen, mbi bazën e një kërkese, të blejnë armë për mbrojtje dhe për ruajtjen e sigurisë 

nga personat e licencuar në fushën e tregtimit të armëve. 

(2) Në funksion të veprimtarive ligjore të ruajtjes së sigurisë të cilat i ushtrojnë, personat e 

parashikuar në paragrafin 1 mund të autorizohen të blejnë armë dhe municione si më poshtë vijon: 

a) në rastin e veprimtarive për mbrojtjen e personave - armë për mbrojtje dhe për ruajtjen e 

sigurisë - vetëm për mbrojtjen e personave të cilët nuk ndodhen në ndonjërën prej situatave të 

parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa b, e-g, ndërsa armët e shkurtra jovdekjeprurëse - për 

mbrojtjen e kategorive të tjera të personave; 

b) në rastin e veprimtarive të ruajtjes së sigurisë së objekteve, të të mirave dhe të vlerave - armë 

mbrojtjeje dhe të ruajtjes së sigurisë; vetëm për ruajtjen e selive të bankave, partive politike, selive 

dhe pikave të punës të shoqërive të cilat ushtrojnë veprimtari që përbëjnë monopol shtetëror, të selive 

të personave të autorizuar në fushën e armëve, të depove të armëve, municioneve, të materialeve 

shpërthyese, të substancave toksike, të drogave dhe të barnave që përmbajnë droga, të metaleve të 

çmuara dhe të gurëve të çmuar; objektivave në të cilat sigurohet ruajtja me efektiva policie në 

bashkëpunim me shoqëritë e specializuara në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë, të poligoneve të qitjes 

në të cilat ushtrohen veprimtari ku përdoren armë zjarri, si dhe të vendeve të tjera të parashikuara nga 

ligji në këtë këndvështrim; ndërsa armët e shkurtra jovdekjeprurëse - për veprimtaritë e ruajtjes së 

objekteve të tjera, të mirave dhe të vlerave, të zhvilluara në përputhje me ligjin; 

c) në rastin e veprimtarive të ruajtjes së sigurisë së transportit të disa vlerave të rëndësishme - 

armë vdekjeprurëse të shkurtra - vetëm për ruajtjen e sigurisë së transporteve me armë, municione, 

materiale shpërthyese, me substanca toksike, me droga dhe barna që përmbajnë droga, me metale të 

çmuara dhe gurë të çmuar, me letra me vlerë, para, nota kreditimi, çeqe, si dhe vlera të tjera të 

parashikuara nga ligji; ndërsa armët e shkurtra jovdekjeprurëse - në rastin e veprimtarive të ruajtjes së 

sigurisë të kategorive të tjera të transporteve. 

(3) Shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme mban të dhënat qendrore të të gjithë 

personave juridikë të specializuar në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë, të autorizuar për të blerë, për të 

poseduar dhe për të përdorur armë dhe municione.  

(4) Personat e punësuar në organizatat e specializuara në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë, të cilët 

janë të pajisur me armë u ndalohet që, gjatë kohëzgjatjes së përmbushjes së kompetencave të tyre të 

shërbimit, të mbajnë me vete armë të tjera përveç atyre të shërbimit. 

Neni 44. Kushtet në lidhje me blerjen, posedimin, pajisjen e personelit, si dhe mbajtjen dhe 

përdorimin e armëve dhe të municioneve për ruajtjen e sigurisë së personave juridikë të së 

drejtës private të cilët nuk janë në varësi ose nën koordinimin e institucioneve publike 

(1) Personat juridikë të së drejtës private të cilët nuk janë në varësi ose nën koordinimin e disa 

institucioneve publike dhe të cilët i marrin vetë masat për ruajtjen e sigurisë sipas ligjit mund të 

autorizohen, mbi bazën e një kërkese, të blejnë, të posedojnë dhe të përdorin për veprimtaritë e ruajtjes 

së sigurisë vetëm armët e shkurtra jovdekjeprurëse dhe municionet përkatëse. 

(2) Personave juridikë të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni ju zbatohen përkatësisht edhe 

parashikimet e nenit 33 paragrafi 3 dhe të nenit 34-37 për sa u përket kushteve në të cilat ato mund të 

ruhen dhe mund të pajisin personelin e punësuar me armët dhe me municionet përkatëse që kanë për 

qëllim ruajtjen e objekteve të tyre, si dhe për sa u përket kushteve në të cilat personat e pajisur me armë 

që i përkasin këtyre personave juridikë mund t’i mbajnë apo mund t’i përdorin ato. 

Neni 45. Regjimi i autorizimit dhe regjimi i funksionimit të poligoneve të qitjes 

(1) Në varësi të objektit të veprimtarisë, personat juridikë të cilët nuk janë në varësi ose nën 

koordinimin e autoriteteve të administratës publike të parashikuara në nenin 31 paragrafi 1 mund të 

ndërtojnë dhe të administrojnë poligone qitjeje me armë zjarri, të cilat, mbi bazën e një kërkese, mund 

të autorizohen nga autoritetet e parashikuara në nenin 32 të funksionojnë si më poshtë vijon: 

a) poligone qitjeje për përgatitjen e personelit vetjak - në rastin e personave juridikë të specializuar 

në veprimtaritë e ruajtjes së sigurisë; 

b) poligone qitjeje për verifikimin e armëve dhe të municioneve - në rastin e personave të licencuar 

për të prodhuar dhe për të riparuar armë; 

c) poligone qitjeje për trajnimin dhe argëtimin - në rastin e personave juridikë të autorizuar për të 



organizuar veprimtari qitjeje për trajnim dhe për argëtim. 

(2) Autorizimi i funksionimit të parashikuar në paragrafin 1 mund të jepet nëse përmbushen 

kushtet si më poshtë vijon: 

a) poligoni i qitjes përputhet me kërkesat e përcaktuara me anë të normave ligjore për zbatimin e 

këtij ligji; 

b) personeli i përcaktuar për administrimin, për mirëmbajtjen dhe për mbikëqyrjen e poligoneve të 

qitjeve duhet të respektojë kushtet e parashikuara në nenin 34 paragrafi 1 dhe 4; 

c) personeli i përcaktuar për mbikëqyrjen e veprimtarive të cilat ushtrohen në ambientet e 

poligoneve të qitjes, si dhe për ushtrimin e veprimtarive të aftësimit dhe të udhëzimit të personave të 

cilët kryejnë qitje për verifikimin e armëve, trajnime për qitje ose të cilët ndjekin kurset e aftësimit 

teorik dhe praktik të parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa b, duhet të përmbushin kushtin e 

parashikuar në nenin 37 paragrafi 3; 

d) në rastin e disa aksidenteve rastësore në ambientet e poligoneve të qitjes, duhet të jetë i 

pranishëm personeli i specializuar, i punësuar në mënyrë të përhershme, i aftë për të dhënë ndihmën e 

parë dhe kujdesin e urgjencës mjekësore. 

(3) Veprimtaritë të cilat mund të kryhen në poligonet e qitjes përcaktohen nëpërmjet rregullores 

vetjake të organizimit dhe të funksionimit, e cila miratohet nga autoritetet e parashikuara në nenin 32. 

Neni 46. Kushtet e blerjes së armëve dhe të municioneve që kanë për qëllim përdorimin në 

ambientet e poligoneve të qitjes 

(1) Personat juridikë, poligonet e qitjeve të të cilëve janë autorizuar për të funksionuar në kushtet e 

parashikuara në nenin 45 paragrafi 1 germa a dhe c, mund të autorizohen, mbi bazën e një kërkese, të 

blejnë armë dhe municionet përkatëse nga personat e licencuar në këtë fushë, duke respektuar kushtet 

si më poshtë vijon: 

a) armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse që i nënshtrohen autorizimit - vetëm mbi bazën e 

autorizimit për blerjen e armëve; 

b) armë jovdekjeprurëse dhe municionet përkatëse – siç është parashikuar nga ligji. 

(2) Me qëllim dhënien e autorizimit për blerjen e armës, posedimin dhe përdorimin e saj dhe të 

municioneve nga autoritetet e parashikuara në nenin 32, personat juridikë të specifikuar në nenin 45 

paragrafi 1 përpilojnë një plan pajisjeje me armë dhe me municione, i cili depozitohet pranë këtyre 

autoriteteve së bashku me kërkesën për autorizim. 

(3) Mund të autorizohet vetëm blerja e armëve dhe e municioneve për të cilat poligoni i qitjes 

është autorizuar që të përdoren në ambientet e tij. Sasia e armëve dhe e municioneve të cilat mund të 

blihen përcaktohet nga autoriteti i cili jep autorizimin, në varësi të nevojës për armë dhe për municione 

të shënuar në planin e pajisjes të treguar në paragrafin 2. 

Neni 47. Kushtet e hyrjes së kategorive të ndryshme të personave në ambientet e poligoneve të 

qitjes 

(1) Në varësi të qëllimit që ka poligoni i qitjes, në ambientet e tij pranohet hyrja dhe zhvillimi i 

veprimtarive të qitjes me armë për kategoritë e personave si më poshtë vijon: 

a) personeli i punësuar pranë personit juridik i specializuar për ruajtjen e sigurisë i përcaktuar për 

të mbajtur dhe për të përdorur armët dhe municionet - në poligonet e qitjes të parashikuara në nenin 45 

paragrafi 1 germa a; 

b) personeli i specializuar për riparimin dhe testimin e armëve në varësi të personave të licencuar 

për të riparuar armë - në poligonet e qitjes të parashikuara në nenin 45 paragrafi 1 germa b; 

c) titullarët e autorizimit për armë, si dhe personat të cilët kanë arritur moshën madhore, më 

kushtin që duhet të shoqërohen nga një person i cili do t’i mbikëqyrë dhe do t’i instruktojë - në 

poligonet e qitjes të parashikuara në nenin 45 paragrafi 1 germa c. 

(2) Personat të cilët kanë të drejtë hyrjeje në ambientet e poligoneve të qitjes në kushtet e 

paragrafit 1 germa a dhe c mund të kryejnë qitje me armët me të cilat janë pajisur ose me armët që 

ndodhen në përdorim të poligonit të qitjes. 

(3) Në rastet e parashikuara në paragrafin 1 germa a dhe c të këtij neni, hyrja e personave në 

ambientet e poligoneve të qitjes është e lejuar edhe me armët me të cilat janë pajisur ose me armët e 

regjistruara në autorizimin për armë me qëllim kryerjen e qitjeve me këto armë. Në rastin e titullarëve 

me të drejtë posedimi të armëve të regjistruara në autorizimin për armë, hyrja e tyre lejohet vetëm 

nëse ata paraqesin autorizimin e parashikuar në nenin 15 paragrafi 3.  

(4) Në rastin kur poligonet e qitjes të parashikuara në nenin 45 paragrafi 1 germa c kanë për 



qëllim kryesisht kryerjen e qitjeve me armë jovdekjeprurës, hyrja në ambientet e tyre është e lejuar 

për cilindo person i cili ka mbushur moshën 14 vjeç, me kusht që të miturit nën 18 vjeç të shoqërohen 

nga një i rritur. Hyrja e këtyre personave në ambientet e poligonit të qitjes lejohet edhe me armët dhe 

me municionet të cilat i posedojnë nëse ata janë titullarët e autorizimit në të cilin janë regjistruar 

armët në fjalë. 

(5) Në rastin kur ndodh ndonjë aksident në ambientet e poligoneve të qitjes nga i cili ka pasur 

viktima ose dëme materiale, administratori i poligonit të qitjes është i detyruar të veprojë në përputhje 

me parashikimet e nenit 17 paragrafi 1 dhe 2. 

Kapitulli VI 

REGJIMI I QARKULLIMIT TË ARMËVE DHE TË MUNICIONEVE 
Neni 48. Kushtet e posedimit dhe të tregtimit të armëve dhe të municioneve 

(1) Armët dhe municionet e prodhuara në Republikën e Moldavisë mund të posedohen ose të 

tregtohen vetëm nëse përmbushen kushtet si më poshtë vijon: 

a) janë markuar nga personi i licencuar për t’i prodhuar ato; 

b) janë homologuar nga organizmat e certifikuara të akredituara dhe është bërë njoftimi në lidhje 

me to, në mënyrën e përcaktuar nga legjislacioni; 

c) armët janë regjistruar në regjistrin shtetëror të armëve. 

(2) Armët dhe municionet e prodhuara jashtë shtetit, të hyra në territorin e Republikës së 

Moldavisë mund të tregtohen ose të posedohen nga personat fizikë dhe juridikë të Republikës së 

Moldavisë vetëm nëse: 

a) janë markuar nga prodhuesi i tyre jashtë shtetit; 

b) janë miratuar nga autoriteti i homologimit të armëve dhe të municioneve në përputhje me 

normat e homologimit, me përjashtim të atyre të parashikuara në nenin 52 paragrafi 7; 

c) janë regjistruar në regjistrin shtetëror të armëve. 

(3) Janë përjashtuar nga përmbushja e kushteve të parashikuara në paragrafin 1 armët dhe 

municionet të cilat transitojnë territorin e Republikës së Moldavisë sipas ligjit. 

(4) Armët dhe municionet e parashikuara në paragrafin 1 mund të tregtohen vetëm nga personat e 

autorizuar në fushën e tregtimit të armëve. 

Neni 49. Markimi i armëve dhe municioneve të prodhuara nga personat e licencuar të Republikës 

së Moldavisë 

(1) Personat e licencuar për të prodhuar armë dhe/ose municione janë të detyruar që, në procesin e 

prodhimit, të aplikojnë mbi armët dhe municionet markimet e identifikimit. 

(2) Markimet e parashikuara në paragrafin 1 duhet të përfshijnë elementet si më poshtë vijon: 

a) treguesin e shtetit të Republikës së Moldavisë; 

b) treguesin e personit të licencuar për t’i prodhuar; 

c) treguesin përkatës të kategorisë së parashikuar në Shtojcën nr. 1 në të cilën bën pjesë arma ose 

kalibri i municioneve përkatëse; 

d) vitin e prodhimit të armëve dhe municioneve, numrin rendor të secilës armë, të përcaktuar për 

secilën kategori nga ato që janë përcaktuar në Shtojcën nr. 1. 

(3) Forma dhe përmbajtja e elementeve të parashikuara në paragrafin 2 përcaktohen me anë të 

normave zbatuese të këtij ligji. 

Neni 50. Regjistri i të dhënave të armëve dhe të municioneve të prodhuara në Republikën e 

Moldavisë 

(1) Personat e licencuar të cilët prodhojnë armë dhe municione janë të detyruar për të mbajtur të 

dhënat e prodhimit të armëve dhe të municioneve në regjistrat e armëve dhe të municioneve, të 

përcaktuara me miratimin e shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

(2) Regjistrat e përpiluar në përputhje me paragrafin 1 do të regjistrohen pranë shërbimit 

kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët mbajnë regjistrat për të gjithë personat e 

licencuar për të prodhuar armë dhe municione.  

(3) Të dhënat që mbahen në regjistrat e parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni bëhen në 

përputhje me kriterin e elementeve të parashikuara në nenin 49 paragrafi 2 germa b-d. 

(4) Regjistrat e armëve vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, si dhe të municioneve përkatëse, të 

prodhuara në Republikën e Moldavisë bëjnë pjesë në informacionet e kategorisë sekret shtetëror. 

Neni 51. Ruajtja e regjistrave të të dhënave të armëve dhe të municioneve të prodhuara 

(1) Regjistrat e parashikuara në nenin 50 paragrafi 1 ruhen për një periudhë kohore prej 20 vitesh 



pranë personave të licencuar për të prodhuar armë dhe municione, periudhë pas së cilës dorëzohen me 

qëllim arkivimin e tyre pranë autoritetit të treguar në nenin 50 paragrafi 1. 

(2) Në rastin kur personat e licencuar ndalojnë së prodhuari armë dhe municione, regjistrat e 

parashikuar në nenin 50 paragrafi 1 depozitohen pranë autoritetit të treguar në nenin 50 paragrafi 1 

brenda një afati prej 10 ditësh nga data e pushimit të ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 

Neni 52. Homologimi i armëve dhe municioneve 

(1) Veprimtaria e homologimit të armëve dhe të municioneve kryhet nga një institucion, 

organizatë ose ndërmarrje e akredituar në këtë fushë dhe ka për qëllim të drejtpërdrejtë përcaktimin e 

një regjimi përputhshmërie dhe respektimi të kritereve të sigurisë të përcaktuara mbi bazën e normave 

të homologimit për armët dhe për municionet. 

(2) Veprimtaria e homologimit e parashikuar në paragrafin 1 kryhet duke u pasur parasysh 

objektivat e mëposhtëm: 

a) karakteristikat teknike të armëve dhe të municioneve të përputhen me qëllimet e përcaktuara 

nga ky ligj; 

b) posedimi dhe përdorimi i armëve dhe i municioneve të përmbushë ato kritere të sigurisë në 

mënyrë të tillë që të mos krijojnë rrezikun e prodhimit të aksidenteve të cilat janë të natyrës që vënë në 

rrezik jetën, shëndetin, integritetin fizik të poseduesit ose të personave të pa implikuar në situatat që 

kërkojnë të përdoren në mënyrë të ligjshme armët dhe as rrezikun e prodhimit të aksidenteve të cilat 

mund të shkaktojnë dëme materiale. 

(3) Për realizimin e objektivave të parashikuara në paragrafin 2, i nënshtrohen homologimit: 

a) armët, municionet dhe pjesët përbërëse të tyre; 

b) linjat e teknologjisë së prodhimit të armëve dhe të municioneve; 

c) harqet me sisteme gjuajtëse dhe shigjetat përkatëse; 

d) pajisjet e tipit elektroshok. 

(4) Përmbushja e kritereve të përcaktuara me anë të normave të homologimit nga elementet e 

specifikuara në paragrafin 3 verifikohen me anë të certifikatës së përputhshmërisë, të lëshuar nga 

organi i specializuar në fushën e homologimit. 

(5) Në rastin e armëve dhe të municioneve të parashikuara në nenin 48 paragrafi 2, përmbushja e 

kritereve të përcaktuara në normat e homologimit verifikohet me anë të certifikatës së vërtetimit të 

përmbushjes së kushteve të homologimit, të lëshuar nga institucioni, organizata ose ndërmarrja e 

akredituar në fushën e homologimit. 

(6) Kompetencat e institucionit, të organizatës ose të ndërmarrjes së akredituar në fushën e 

homologimit, normat dhe procedura e homologimit përcaktohen me anë të normave të zbatimit të këtij 

ligji. 

(7) Armët dhe municionet me origjinë nga vendet me të cilat Republika e Moldavisë ka lidhur 

marrëveshje të njohjes reciproke të rezultateve të veprimtarive në fushën e vlerësimit të 

përputhshmërisë ose të cilat disponojnë markimin e qendrave kërkimore të shteteve anëtare të 

Komisionit të Përhershëm Ndërkombëtar dhe janë importuar nga këto shtete nuk i nënshtrohen në 

mënyrë të përsëritshme procedurës së homologimit ose të rinovimit të homologimit. 

(8) Nëse gjatë kryerjes së procedurës së homologimit ose të ekzaminimit teknik periodik 

konstatohet se nuk janë përmbushur kriteret e përcaktuara në normat e homologimit, armët 

depozitohen, në varësi të qëllimit të tyre, pranë personave të licencuar në fushën e riparimit të armëve 

me qëllim për t’u riparuar ose për t’u transformuar në armë të çaktivizuara ose depozitohen për t’u 

shkatërruar pranë organit policor kompetent lokal me qëllim për t’ju dorëzuar Komisionit shtetëror për 

vlerësim, kompensim dhe për nxjerrjen jashtë qarkullimit të armëve, sipas legjislacionit. 

Neni 53. Ekzaminimi teknik periodik 

(1) Personat e licencuar në fushën e riparimit të armëve kryejnë, me rastin e rinovimit të 

autorizimeve për armë ose të tjetërsimit të tyre, ekzaminimin teknik periodik të armëve për të 

konstatuar nëse ato i përmbushin kërkesat thelbësore të sigurisë.  

(2) Nëse gjatë kryerjes së ekzaminimit teknik periodik konstatohen se elementet e verifikuara i 

përmbushin kërkesat thelbësore të sigurisë, personi i licencuar në fushën e riparimit të armëve i lëshon 

personit fizik ose juridik të cilit i përkasin armët një certifikatë të kryerjes së kontrollit teknik periodik, 

e cila është e vlefshme për një periudhë prej 5 vjetësh, sipas ligjit. 

Neni 54. Përpilimi dhe mbajtja e regjistrit shtetëror të armëve 

(1) Ministria e Punëve të Brendshme është poseduesi dhe mbajtësi i regjistrit shtetëror të armëve, 



dhe ka kompetencat si më poshtë vijon në fushën e menaxhimit të qarkullimit të armëve dhe të 

municioneve: 

a) mban të dhënat e veprimtarive të kryera me armë dhe me municionet, duke regjistruar në 

regjistër shënimet përkatëse në lidhje me personat të cilët i kanë blerë ato; 

b) mban të dhënat për personat e licencuar të cilët kryejnë veprimtari me armët; 

c) mban të dhënat e etapave procedurale të kryera nga autoritetet kompetente në rastet e deklarimit 

të humbjeve, vjedhjeve apo shkatërrimit të armëve dhe të municioneve që janë pjesë e qarkullimit, 

duke kryer shënimet e nevojshme në regjistër; 

d) bashkëpunon me institucionet kombëtare, si dhe me institucionet e huaja dhe organizatat 

ndërkombëtare përkatëse me qëllim monitorimin e veprimtarive të kryera me armë. 

(2) Rregullorja në lidhje me mbajtjen e regjistrit shtetëror të armëve miratohet nga Këshilli i 

Ministrave. 

(3) Personat e licencuar të cilët prodhojnë armë dhe municione janë të detyruar të mbajnë të 

dhënat e automatizuara të armëve dhe të municioneve të prodhuara. Kontrolli i të dhënave të armëve 

dhe të municioneve kryhet nga Ministria e Punëve të Brendshme.  

(4) Transmetimi i të dhënave me karakter personal në lidhje me poseduesit e armëve dhe për armët 

e tyre kryhet me miratimin e pakushtëzuar të subjektit të këtyre të dhënave me karakter personal, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji.  

(5) Ministritë, autoritetet e tjera administrative qendrore, personat fizikë dhe juridikë të licencuar 

në këtë fushë veprimtaritë e të cilëve prodhojnë, modifikojnë ose pezullojnë marrëdhëniet ligjore në 

fushën e regjimit të armëve dhe të municioneve për qëllim civil do të dorëzojnë, në lidhje me këtë, të 

dhënat përkatëse që duhen hedhur në regjistrin shtetëror të armëve brenda një afati prej 30 ditësh pune 

nga data e hyrjes në fuqi të vendimit të marrë. 

(6) Sistemi informativ i automatizuar “Regjistri shtetëror i armëve” do të ketë akses në regjistrin 

shtetëror të popullsisë dhe në regjistrin shtetëror të njësive me kompetenca në sigurimin e shkëmbimit 

informativ ndërmjet organeve të cilat kryejnë veprimtari të specializuara hetimore, në sistemin online, 

nëpërmjet sistemit të kërkimit “Acces-Web”. 

Kapitulli VII 

REGJIMI I VEPRIMTARIVE ME ARMËT DHE MUNICIONET 
Neni 55. Kryerja e veprimtarive me armë dhe me municione 

(1) Veprimtaritë me armë dhe me municione mund të kryhen në territorin e Republikës së 

Moldavisë vetëm nga personat e licencuar ose nëpërmjet tyre, në kushtet e përcaktuara nga ky ligj, me 

përjashtim të personave fizikë të cilët, mbi bazën e autorizimit për transport, mund të fusin ose të 

nxjerrin nga vendi, sipas këtij ligji, armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse, si dhe municionet 

përkatëse. 

(2) Personat e licencuar mund të kryejnë veprimtari me armë dhe me municione mbi bazën e 

licencës së lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

(3) I nënshtrohen parashikimeve për licencim veprimtaritë e mëposhtme me armë dhe me 

municione: 

a) importi dhe tregtimi i armëve dhe municioneve; 

b) riparimi i armëve; 

c) prodhimi i armëve dhe/ose i municioneve. 

Neni 56. Kushtet e licencimit dhe taksa e licencimit 

(1) Licenca për zhvillimin e veprimtarive të importit dhe të tregtimit të armëve dhe të municioneve 

u jepet personave juridikë të cilët përmbushin kushtet e mëposhtme: 

a) posedojnë hapësirat që kanë për qëllim depozitimin e armëve dhe të municioneve, të cilat 

përputhen me kushtet e parashikuara në Shtojcën nr. 3; 

b) posedojnë hapësirat që kanë për qëllim kryerjen e veprimtarive të tregtisë së armëve dhe të 

municioneve, të cilat përputhen me kushtet e treguara në Shtojcën nr. 4; 

c) administratori i ndërmarrjes ka kryer kurse kualifikuese në fushën e armëve dhe të municioneve, 

të organizuara nga një autoritet i akredituar sipas legjislacionit; 

d) shitësi ka kryer kurse kualifikuese në fushën e armëve dhe të municioneve; 

e) të gjithë të punësuarit e ndërmarrjes përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 

germa a dhe d, nuk ndodhen në asnjërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa a, b, 

e-g dhe janë të autorizuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme të kryejnë 



veprimtari me armët dhe me municionet. 

(2) Licenca për zhvillimin e veprimtarive të riparimit të armëve jepet vetëm nëse aplikanti 

përmbush kushtet si më poshtë vijon: 

a) posedon hapësirat e nevojshme për riparimin dhe për ruajtjen e armëve, të cilat përmbushin 

kërkesat e treguara në Shtojcën nr. 5; 

b) të paktën një punëmarrës ka kryer studime në këtë fushë; 

c) të gjithë punëmarrësit përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 germa a dhe d, 

dhe nuk ndodhen në asnjërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa a, b, e-g dhe janë 

të autorizuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme të kryejnë veprimtari me 

armët dhe municionet. 

(3) Licenca për zhvillimin e veprimtarive të prodhimit të armëve dhe/ose të municioneve jepet 

vetëm nëse aplikanti përmbush kushtet e mëposhtme: 

a) disponon hapësirat që kanë për qëllim kryerjen e veprimtarive për prodhimin e armëve dhe/ose 

municioneve, të cilat përputhen me kërkesat e përcaktuara me anë të normave për zbatimin e këtij 

ligji; 

b) disponon hapësirat që kanë për qëllim depozitimin e armëve, si dhe hapësirat që kanë për 

qëllim kryesisht depozitimin e municioneve, kapsollave dhe të barutit për municionet, të cilat 

përputhen me kushtet e parashikuara në Shtojcën nr. 3; 

c) disponon linjat teknologjike për prodhimin e armëve dhe të municioneve të homologuara sipas 

ligjit; 

d) administratori i ndërmarrjes ka kryer studime për këtë fushë; 

e) të paktën një punëmarrës ka kryer studimet në këtë fushë; 

f) të gjithë punëmarrësit e ndërmarrjes përmbushin kushtet e parashikuara në nenin 7 paragrafi 1 

germa a dhe d, nuk ndodhen në asnjërën nga situatat e parashikuara në nenin 7 paragrafi 2 germa a, b 

dhe e-g dhe janë të autorizuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme të kryejnë 

veprimtari me armë dhe me municione. 

(4) Taksa për lëshimin e licencës për llojin e veprimtarisë së parashikuar në nenin 58 germa a 

është 10 000 Lei, për llojin e veprimtarisë së parashikuar në nenin 58 germa b është 5000 Lei, ndërsa 

për llojin e veprimtarisë së parashikuar në nenin 58 germa c është 20 000 Lei. Licenca lëshohet për 

një afat prej 5 vitesh. 

(5) Taksa për rinovimin e licencës dhe/ose për lëshimin e kopjes së licencës përcaktohet në 

raportin prej 10 për qind të taksës për lëshimin e licencës, ndërsa për lëshimin e duplikatit të licencës 

është 500 Lei. 

(6) Taksat për lëshimin, rinovimin e licencës dhe/ose lëshimin e kopjes së licencës, ose për 

lëshimin e duplikatës së licencës derdhen për llogari të buxhetit të shtetit. 

(7) Lloji i formularit të licencës dhe i shtojcës bashkëngjitur atij, si dhe procedura e lëshimit të 

duplikatës së licencës përcaktohen me anë të normave për zbatimin e këtij ligji. 

Neni 57. Bazat ligjore për tërheqjen ose pezullimin e licencës 

(1) Licenca për zhvillimin e veprimtarive të importit dhe të tregtimit të armëve dhe të 

municioneve tërhiqet në rastet e mëposhtme: 

a) mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara në nenin 59 paragrafi 1 germat a-c; 

b) tregtimi i armëve të ndaluara ose të poseduara në mënyrë të paligjshme; 

c) tregtimi ose depozitimi i armëve ose municioneve në hapësira të papërshtatshme sipas 

kushteve të përcaktuara; 

d) mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në nenin 56 paragrafi 1 germa e; 

e) tregtimi i armëve që i nënshtrohen autorizimit ose i municioneve përkatëse ndaj personave të 

cilët nuk posedojnë autorizimin përkatës ose dokumentin e identifikimit të paraqitur në origjinal. 

(2) Licenca e parashikuar në paragrafin 1 pezullohet në rastet si më poshtë vijon: 

a) titullari nuk përmbush kushtet e parashikuara në nenin 56 paragrafi 1 germat a-d; 

b) nuk përmbushen kushtet e parashikuara në nenin 59 paragrafi 1 germa d ose g; 

c) nuk përmbushet udhëzimi i dhënë nga organi kompetent në fushën e kontrollit të armëve dhe të 

municioneve. 

(3) Licenca për zhvillimin e veprimtarive të riparimit të armëve tërhiqet në rastet e mëposhtme: 

a) ruajtja ose riparimi i armëve të ndaluara ose për të cilat nuk është provuar se posedimi i tyre 

është ligjor; 



b) modifikimi ose çaktivizimi i armëve pa autorizimin e lëshuar në mënyrën e përcaktuar; 

c) mospërmbushja e kërkesave të parashikuara në nenin 66 paragrafi 2. 

(4) Licenca e parashikuar në paragrafin 3 pezullohet në kushtet e mëposhtme: 

a) mospërmbushja nga ana e titullarit e kushteve të parashikuara në nenin 56 paragrafi 2; 

b) mospërmbushja e udhëzimit të dhënë nga organi kompetent në fushën e kontrollit të armëve 

dhe të municioneve. 

(5) Licenca për zhvillimin e veprimtarive për prodhimin e armëve dhe/ose të municioneve 

tërhiqet në rastet e mëposhtme: 

a) mospërmbushja e kushteve të parashikuara në nenin 49 paragrafi 1 dhe 2, nenin 50 paragrafi 1 

dhe 2 ose nenin 51 paragrafi 1; 

b) prodhimi i armëve ose i municioneve të ndaluara; 

c) prodhimi ose depozitimi i armëve ose municioneve në hapësira të papërshtatshme sipas 

kushteve të përcaktuara; 

d) tregtimi i armëve ose i municioneve të pahomologuara në mënyrën e përcaktuar; 

e) tregtimi i armëve ose i municioneve të pahomologuara në mënyrën e përcaktuar. 

(6) Licenca e parashikuar në paragrafin 5 pezullohet në rastet e mëposhtme: 

a) mospërmbushja nga titulli i kushteve të parashikuara në nenin 56 paragrafi 3; 

b) mospërmbushja e udhëzimit të dhënë nga organi kompetent në fushën e kontrollit të armëve 

dhe të municioneve. 

Neni 58. Kategoritë e veprimtarive që mund të kryhen nga subjektet e licencuara 

Subjektet e licencuara sipas kushteve të nenin 56 mund të kryejnë veprimtaritë e mëposhtme: 

a) subjektet e licencuara për të kryer veprimtari importi dhe tregtimi të armëve dhe të 

municioneve: blerje, shitje, depozitim, import, eksport, rieksport, kalim ndërkufitar, transferim dhe 

transport armësh dhe të pjesëve përbërëse të tyre, si dhe ndërmjetësim për kryerjen e këtyre 

veprimtarive; 

b) subjektet e licencuara për të kryer veprimtari të riparimit të armëve: ruajte, riparim, çaktivizim, 

plotësim, testim dhe verifikim të armëve, kryerjen e kontrollit teknik periodik; 

c) subjektet e licencuara për të kryer veprimtari prodhuese të armëve dhe/ose të municioneve: 

prodhim, fabrikim, prodhim në seri, eksperimentim, depozitim, shitje, transport, eksport, nxjerrja nga 

qarkullimi dhe shkatërrimi i armëve dhe i municioneve; si dhe importi, eksporti, rieksporti i pjesëve 

dhe komponentëve të armëve dhe/ose të municioneve. 

Neni 59. Detyrimet e subjekteve të licencuara për të zhvilluar veprimtari importi dhe tregtimi të 

armëve dhe të municioneve 

(1) Subjektet e licencuara për të zhvilluar veprimtari importi dhe tregtimi me armët dhe 

municionet kanë detyrimet e mëposhtme: 

a) të fusin në qarkullimin tregtar vetëm armët dhe municionet të cilat përmbushin kushtet e 

parashikuara në nenin 48 paragrafi 1 dhe 2; 

b) të tregtojnë armët dhe municionet vetëm për personat fizikë dhe juridikë të autorizuar për t’i 

blerë ato mbi bazën e dokumentit të identifikimit të paraqitur në origjinal, ndërsa në rastin e armëve 

me tytë të vjaskuar - vetëm mbi bazën e paraqitjes pranë organit përgjegjës të policisë të secilës armë 

me tytë të vjaskuar, së bashku me 3 fishekë të kalibrit të secilës armë, me qëllim kryerjen e qitjeve 

eksperimentale dhe të regjistrimit të predhës dhe të gëzhojës (transeksperimentale) në të dhënat 

operative të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kryerja e qitjeve eksperimentale verifikohet me anën 

e procesverbaleve – për personat juridikë dhe me anë të autorizimit – për personat fizikë;  

c) të blejnë armë dhe municione vetëm nga personat juridikë të huaj ose të Republikës së 

Moldavisë të autorizuar të kryejnë veprimtari të tilla, si dhe nga personat fizikë të cilët posedojnë dhe 

i tjetërsojnë armët dhe municionet përkatëse sipas kushteve ligjore; 

d) të përpilojnë regjistra me të dhënat e veprimtarive të kryera me armë dhe me municione në 

përputhje me metodat e miratuara me urdhër të ministrit të punëve të brendshme, të cilat kanë regjim 

të veçantë dhe të cilat regjistrohen pranë shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 

dhe t’i paraqesin ato për t’u kontrolluar nga policët e përcaktuar specifikisht për këtë qëllim; 

e) të paraqesin për kontroll pranë organeve përgjegjëse të policisë dokumentet që vërtetojnë 

kryerjen e veprimtarive me armë dhe me municione, si dhe dokumentet mbi bazën e të cilave kanë 

tregtuar armë; 

f) të paraqesin çdo muaj pranë organit të policisë në juridiksionin e të cilit personi fizik ka 



vendbanimin ose personi juridik ka selinë, listën e atyre që kanë blerë armë vdekjeprurëse dhe 

jovdekjeprurëse, si dhe të dhënat e identifikimit të këtyre të armëve të tyre, ndërsa në rastin e armëve 

me tytë të vjaskuar, ta vënë në dijeni shërbimin kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme për 

administrimin e regjistrit shtetëror të armëve dhe për regjistrimin dhe të dhënat operative të predhës 

dhe të gëzhojës (transeksperimentale); 

g) të marrin masa për kushtet e sigurisë së plotë të armëve dhe të municioneve të cilat i kanë në 

administrim, në mënyrë të tillë që blerësit ose vizituesit të mos kenë mundësi për të marrë asnjë armë 

nga stendat ose nga rafti;  

h) të regjistrojnë në autorizimin për blerje, të lëshuar nga organet e policisë dhe të paraqitur nga 

blerësi, të dhënat e nevojshme të identifikimit të armës së shitur dhe numrin rendor në regjistrin e të 

dhënave të armëve të depozituara për shitje; 

i) t’i lëshojnë depozituesit një dëshmi të marrjes në dorëzim të armëve dhe të municioneve, dhe 

pas shitjes – një kopje të faturës së shitjes;  

j) të njoftojnë menjëherë organin e policisë kur konstatojnë se armët e marra në dorëzim nga 

personat fizikë dhe juridikë paraqesin modifikime të dukshme ose karakteristika të ndryshme nga ato 

origjinale; 

k) të kërkojnë miratimin e policisë për personat e punësuar për të kryer veprimtari me armë dhe 

me municione. 

(2) Regjistrat e parashikuar në paragrafin 1 germa d ruhen nga subjektet e licencuara për një 

periudhë kohore prej 10 vitesh dhe duhet të përmbajnë të dhënat e nevojshme të identifikimit të secilës 

armë, përkatësisht: kategorinë, markën, modelin, kalibrin, përmbajtjen e markimit, si dhe të dhënat 

identifikuese të furnizuesit dhe të pranuesit të secilës veprimtari. Pas mbarimit të afatit prej 10 vitesh, 

regjistrat depozitohen për arkivim pranë shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve te Brendshme. 

(3) Me qëllim kryerjen e veprimtarive tregtare të importit të armëve dhe të municioneve, sipas 

këtij ligji, subjektet e licencuara janë të detyruara t’i kërkojnë paraprakisht shërbimit kompetent të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme autorizim për blerje dhe autorizim për transport, ndërsa për 

eksportin dhe rieksportin – autorizim për transferim.  

(4) Autorizimi për blerjen dhe autorizimi për transport gjatë eksportit, si dhe autorizimi për 

transferim gjatë eksportit dhe rieksportit jepen në mënyrë individuale, për secilën veprimtari dhe vetëm 

për kategorinë, markën dhe sasinë e armëve dhe të municioneve të cilat janë objekt i secilës veprimtari. 

Afati i vlefshmërisë së autorizimeve është 6 muaj nga data e dhënies së tyre. Moskryerja brenda afatit e 

veprimtarisë për të cilën është dhënë autorizimi, pavarësisht arsyes, çon në anulimin e autorizimit. 

(5) Për kryerjen e veprimtarive të importit, eksportit, rieksportit dhe të transitit të armëve dhe të 

municioneve përkatëse të parashikuara në Nomenklaturën e mallrave strategjike, subjektet e licencuara 

janë të detyruara t’i kërkojnë paraprakisht, sipas këtij ligji, autorizimin përkatës Komisionit 

ndërsektorial mbi eksportin, rieksportin, importin dhe transitimin e mallrave strategjike. 

(6) Personi juridik, brenda 30 ditëve nga dita e kryerjes së importit, eksportit ose rieksportit, duhet 

të depozitojë pranë autoritetit të parashikuar në paragrafin 3 dokumentet mbi bazën e të cilave është 

kryer veprimtaria. 

(7) Ndryshimi nga ana e subjekteve të licencuara i qëllimit të armëve ose i municioneve të blera 

sipas ligjit bëhet me miratimin e autoritetit të parashikuar në paragrafin 3. 

Neni 60. Detyrimet e subjekteve të licencuara për të kryer veprimtari për riparimin e armëve 

Subjektet e licencuara për të kryer veprimtari për riparimin e armëve kanë detyrimet e mëposhtme:  

a) t’i paraqesin çdo muaj shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme listën e 

armëve me tytë të vjaskuar të marrë në dorëzim për riparim të cilave u kanë ndërruar një apo më 

shumë pjesë të përmendura në nenin 66 paragrafi 2, si dhe listën e poseduesve të këtyre armëve;  

b) të mbajnë të dhënat e riparimeve në regjistrat e përpiluar në përputhje me nenin 59 paragrafi 1 

germa d dhe t’ia paraqesin ato për kontroll organeve përgjegjëse të policisë; 

c) të marrin në dorëzim për riparim vetëm armët për të cilat vërtetohet fakti që posedohen 

ligjërisht; 

d) në rastin kur poseduesi i armës nuk vërteton faktin që e posedon armën ligjërisht, duhet të 

njoftojë menjëherë organin më të afërt të policisë. 

Neni 61. Detyrimet e subjekteve të licencuara për të kryer veprimtari prodhimi të armëve dhe/ose 

të municioneve 

(1) Subjektet e licencuara për të kryer veprimtari prodhimi të armëve dhe/ose të municioneve kanë 



detyrimet e mëposhtme: 

a) të prodhojnë vetëm armë, municione dhe të kryejnë veprimtari të cilat lejohen të kryhen në 

territorin e Republikës së Moldavisë; 

b) të prodhojnë armë dhe municione në përputhje me normat teknike dhe të sigurisë së tyre; 

c) të markojnë, në mënyrën e përcaktuar, armët dhe municionet në datën e prodhimit të tyre, si 

dhe në datën e transferimit të tyre nga rezervat e qeverisë për përdorim të përhershëm civil; 

d) të përpilojnë regjistrat e të dhënave për armët dhe municionet e prodhuara, si dhe të të dhënave 

të të gjitha veprimtarive me to në momentin e hyrjes dhe të daljes së armëve, municioneve, pjesëve 

dhe komponentëve të tyre, të cilat të përmbajnë të dhëna identifikimi unike, përkatësisht kategorinë, 

markën, modelin, kalibrin dhe serinë e armës, si dhe emrin, adresën dhe numrin e identifikimit të 

personit që ka blerë armën; 

e) të përpilojnë regjistra në përputhje me modelet e miratuara nëpërmjet urdhrit të Ministrit të 

Punëve të Brendshme, të cilat gëzojnë regjim të veçantë, regjistrohen pranë shërbimit kompetent të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe iu paraqiten për kontroll policëve që janë caktuar veçanërisht 

për këtë qëllim; 

f) të disponojnë laborator prove ku mund të provohen armët dhe municionet, i cili të jetë 

akredituar sipas mënyrë së caktuar; 

g) të kryejnë provën e armëve dhe të municioneve; 

h) të tregtojnë vetëm armë dhe municione përputhshmëria e të cilave me treguesit e sigurisë është 

vlerësuar me anë të certifikimit, inspektimit, provës ose testimit në laborator me qëllim 

përputhshmërinë e tyre me normat e homologimit; 

i) të organizojnë dhe të kryejnë veprimtari të nxjerrjes nga qarkullimi dhe të shkatërrimit të 

armëve dhe të municioneve të cilat nuk përputhen me normat e homologimit; 

j) të tregtojnë armë dhe municione vetëm me shumicë dhe vetëm në favor të personave juridikë 

të autorizuar për t’i blerë këto armë dhe për t’i transportuar, mbi bazën e dokumenteve të identifikimit 

autentike të personit përgjegjës për t’i kryer këto veprimtari; 

k) t’i paraqesin organeve kompetente të policisë dokumentet e kryerjes së veprimtarive me armë 

dhe me municione, si dhe dokumentet mbi bazën e të cilave janë tregtuar armët; 

l) të paraqesin për çdo muaj pranë shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme 

listat e personave juridikë të cilat kanë blerë armë dhe municione, si dhe të dhënat e identifikimit të 

këtyre armëve; 

m) të marrin masa për sigurimin e integritetit dhe kushtet e sigurisë së plotë të armëve dhe të 

municioneve të cilat i kanë në administrim; 

n) të kërkojnë miratimin e policisë për personat e punësuar për të kryer veprimtari me armë dhe 

me municione. 

(2) Me qëllim kryerjen e veprimtarive tregtare të importit të pjesëve të armëve dhe/ose të 

municioneve, sipas këtij ligji, subjektet e licencuara në fushën e prodhimit të armëve dhe/ose të 

municioneve janë të detyruara t’i kërkojnë paraprakisht shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve 

të Brendshme autorizim për blerjen dhe autorizim për transportin, ndërsa për eksportin dhe rieksportin 

e armëve, municioneve dhe pjesëve të tyre – autorizim për transferim. 

(3) Autorizimi i blerjes dhe autorizimi i transportit për import, si dhe autorizimi i transferimit për 

eksport dhe rieksport jepet në mënyrë individuale, për secilën veprimtari dhe vetëm për kategorinë, 

markën dhe sasitë e armëve dhe të municioneve, për pjesët dhe komponentët e tyre të cilat janë objekt i 

secilës veprimtari më vete. Afati i vlefshmërisë së autorizimeve është 6 muaj. Moskryerja brenda afatit 

e veprimtarisë për të cilën është dhënë autorizimi, pavarësisht arsyes, çon në anulimin e autorizimit. 

(4) Brenda 30 ditësh nga dita e kryerjes së importit, eksportit ose rieksportit, personi juridik duhet 

të depozitojë pranë autoritetit të parashikuar në paragrafin 2 dokumentet mbi bazën e të cilave është 

kryer veprimi. 

(5) Ndryshimi i qëllimit të armëve ose i municioneve të prodhuara nga subjektet e licencuara, 

sipas ligjit bëhet mbi bazën e miratimit të autoritetit të parashikuar në paragrafin 2. 

Neni 62. Detyrimet e personave juridikë të autorizuar për të transportuar armë dhe municione  

Personat juridikë të autorizuar për të transportuar armë dhe municione kanë detyrimet e 

mëposhtme: 

a) të marrin masa për ruajtjen e sigurisë gjatë transportit të armëve që kryejnë, si dhe për krijimin 

e kushteve të sigurisë së tyre; 



b) në rastin e transportimit të një numri më të madh se 5 njësi armësh ose të 2500 fishekësh, të 

vënë në dijeni për këtë fakt organin e policisë në juridiksionin e të cilit ndodhet vendi i mbërritjes, 5 

ditë para kryerjes së transportit, duke paraqitur një kopje të planit të ruajtjes së sigurisë së transportit 

të armëve dhe të municioneve ose një kopje të urdhrit të transportit. 

Neni 63. Transferimi i armëve vdekjeprurëse dhe i municioneve nga Republika e Moldavisë në 

një tjetër shtet 

(1) Subjektet në Republikën e Moldavisë të licencuar për importin dhe tregtimin e armëve dhe të 

municioneve ose në fushën e prodhimit të armëve dhe të municioneve mund të kryejnë veprimtari 

transferimi të armëve vdekjeprurëse dhe të municioneve përkatëse në favor të një personi të një shteti 

tjetër me kushtin e marrjes së një autorizimi paraprak për transferim për secilën veprimtari, ndërsa në 

rastin e transferimit të armëve dhe të municioneve përkatëse të parashikuara në Nomenklaturën e 

mallrave strategjike, duhet të marrin autorizimin e Komisionit ndërsektorial të kontrollit mbi eksportin, 

importin dhe transitin e mallrave strategjike. 

(2) Autorizimi i transferimit të armëve jepet, mbi bazën e kërkesës, nga shërbimi kompetent i 

Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi bazën e kushteve të mëposhtme:  

a) subjekti i autorizuar njofton organin e policisë në lidhje me informacionet e parashikuara në 

nenin 64 paragrafi 4, si dhe në lidhje me qëllimin e transferimit;  

b) marrësi autorizohet nga autoritetet kompetente të shtetit në të cilin ndodhet që të blejë dhe të 

posedojë armët të cilat do t’i transferohen.  

(3) Autorizimi i transferimit të armëve duhet të përmbajë informacionet e parashikuara në nenin 

64 paragrafi 4, të cilat janë njoftuar nga subjekti i autorizuar, dhe është i vlefshëm vetëm për armët dhe 

për periudhën e regjistruar në të. Dokumenti duhet të shoqërojë armët përgjatë të gjithë transferimit, 

deri në destinacion, dhe i nënshtrohet kontrollit të autoriteteve kompetente të shteteve të transituara. 

(4) Shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet t’i njoftojë autoritetet 

kompetente të shtetit destinacion të dhënat e autorizimit të transferimit të armëve maksimumi deri në 

datën e fillimit të veprimtarisë së transferimit. 

Neni 64. Autorizimi i transferimit të armëve pa miratimin paraprak 

(1) Personat e autorizuar të Republikës së Moldavisë të licencuar për të kryer veprimtari importi, 

eksporti dhe rieksporti mund të kërkojnë lëshimin e një autorizimi transferimi për armët pa marrë 

miratimin paraprak, mbi bazën e të cilit mund të kryejnë veprimtari të transferimit të armëve të zjarrit 

në favor të personave të autorizuar të shteteve në të cilat këto transferime nuk kushtëzohen nga dhënia 

e një miratimi paraprak, përgjatë të gjithë periudhës së vlefshmërisë së dokumentit, vetëm me 

kategoritë e armëve dhe në favor të shteteve të regjistruara në autorizimin e transferimit të armëve. 

(2) Autorizimi i transferimit të armëve pa marrjen e miratimit paraprak lëshohet, mbi bazën e një 

kërkese, nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme për një periudhë një vjeçare, 

vetëm për ato kategori armësh për të cilat është kërkuar dhënia e autorizimit. 

(3) Në autorizimin e transferimit të armëve pa marrjen e miratimit paraprak shënohen të dhënat e 

mëposhtme: 

a) të dhënat e identifikimit të personit të autorizuar; 

b) kategoritë e armëve të cilat janë objekt i veprimtarive të transferimit të armëve; 

c) shtetet të cilat lejojnë hyrjen në territorin e tyre, pa marrjen e miratimit paraprak, e kategorive të 

armëve të cilat do të jenë objekt i transferimit; 

d) periudhën e vlefshmërisë së autorizimit për transferim të armëve pa marrjen e miratimit 

paraprak. 

(4) Kryerja e cilësdo veprimtari transferimi e armëve mbi bazën e autorizimit të parashikuar në 

paragrafin 1 kushtëzohet nga paraqitja nga ana e personit të licencuar pranë organit përgjegjës të 

policisë, të shumtën deri në datën e fillimit të veprimtarisë, të të dhënave të mëposhtme:  

a) emrin dhe adresën e shitësit ose të personit i cili tjetërson dhe të blerësit ose të përfituesit, 

përkatësisht të pronarit; 

b) adresën e pritësit të transferimit ose të transportit të armëve; 

c) numrin e armëve të cilat do të transportohen; 

d) karakteristikat e identifikimit të secilës armë duke treguar armën e zjarrit e cila ka qenë objekti i 

një kontrolli të markimeve të identifikimit; 

e) mjetet e transferimit të armëve; 

f) datën e nisjes dhe datën e parashikuar të mbërritjes. 



(5) Shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet t’i transmetojë menjëherë 

autoriteteve kompetente të shtetit të destinacionit të transferimit të armëve të dhënat që i janë njoftuar 

nga personat e autorizuar sipas kushteve të paragrafit 4.  

(6) Autorizimet e transferimit të armëve pa miratimin paraprak mund të anulohen ose, sipas rastit 

mund të pezullohen nga organet përgjegjëse të policisë, me anë të një vendimi të argumentuar, sa herë 

që ekzistojnë të dhëna të sigurta se veprimtaria e transferimit paraqet një rrezik për rendin publik, 

sigurinë e shtetit, jetën dhe integritetin fizik të personave. 

Neni 65. Importi i armëve dhe i municioneve 

(1) Subjektet e licencuara në fushën e importit dhe të tregtimit të armëve dhe të municioneve, në 

përputhje me kushtet e këtij ligji, kanë të drejtën të importojnë armë vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse 

dhe municione mbi bazën e autorizimeve për blerjen dhe të autorizimeve për transportin e armëve. 

(2) Autorizimet e parashikuara në paragrafin 1 jepen, mbi bazën e një kërkese, nga shërbimi 

kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme për një periudhë prej 6 muajsh, vetëm për kategoritë e 

armëve dhe të municioneve për të cilat është kërkuar autorizimi. 

(3) Në autorizimin për blerje regjistrohen të dhënat e mëposhtme: 

a) të dhënat e identifikimit të personit të autorizuar; 

b) kategoritë, kalibri dhe sasia e armëve dhe municioneve të cilat përbëjnë objektin e veprimtarive 

të blerjes dhe të importit; 

c) periudha e vlefshmërisë së autorizimit; 

d) periudha e vlefshmërisë së autorizimit të transferimit të armëve pa miratimin paraprak. 

(4) Në autorizimin e transportit të armëve regjistrohen të dhënat si më poshtë vijon: 

a) të dhënat e identifikimit të personit të autorizuar; 

b) kategoritë, kalibri dhe sasia e armëve të zjarrit dhe municioneve të cilat janë objekt i 

veprimtarive të transportit dhe të importit; 

c) shteti nga ku bëhet importi; 

d) të dhënat e identifikimit të personit përgjegjës për kryerjen e veprimtarive të transportit dhe të 

importit; 

e) periudha e vlefshmërisë së autorizimit. 

(5) Autorizimet e parashikuara në paragrafin 1 të cilat nuk janë përdorur brenda afateve i rikthehen 

organit që i ka lëshuar ato. 

Neni 66. Riparimi i armëve, ndryshimi i komponentëve dhe i pjesëve përbërëse të armëve 

(1) Riparimi i armëve dhe ndryshimi i komponentëve dhe i pjesëve përbërëse të armëve kryhet nga 

një subjekt i autorizuar i licencuar në fushën e riparimit të armëve. 

(2) Ndryshimi i komponentëve thelbësore dhe i pjesëve përbërëse të armës së zjarrit me tytë të 

vjaskuar (mekanizmi i këmbës së shkrepjes, tyta, këmbëza e shkrepjes, pragu flakës, gjilpëra goditëse, 

shuli mbyllës) kryhen mbi bazën e autorizimit të lëshuar në mënyrën e përcaktuar nga shërbimi 

kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

(3) Me ndryshimin e komponentëve dhe të pjesëve të parashikuara në paragrafin 2 për armët e 

zjarrit me tytë të vjaskuar, poseduesi i armës, brenda 10 ditëve, do të paraqesë armën me 3 fishekë 

pranë shërbimit kompetent të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të kryer qitjen eksperimentale 

me plumba dhe me gëzhoja. 

Neni 67. Regjimi i armëve të cilat janë bërë të papërshtatshme për përdorim 

(1) Armët të cilat, si pasojë e disa dëmtimeve të pariparueshme, janë bërë të papërshtatshme për 

përdorim shqyrtohen nga Komisioni shtetëror për vlerësimin, kompensimin dhe për nxjerrjen nga 

qarkullimi i armëve. 

(2) Të papërshtatshme për përdorim konsiderohen armët të cilat kanë markim të falsifikuar, të 

prishur, të hequr ose të ndryshuar, që pas kryerjes së ekzaminimit balistik, nëse nuk janë klasifikuar si 

prova materiale, i transmetohen Komisionit shtetëror për vlerësimin, kompensimin dhe për nxjerrjen 

nga qarkullimi të armëve me qëllim nxjerrjen e tyre nga qarkullimi civil.  

(3) Armët të cilat nuk mund të risillen më në gjendje funksionale mund të çaktivizohen dhe të 

ruhen si armë koleksioni, armë dekori, për trajnim ose si objekte muzeale, ndërsa ato që nuk mund të 

shiten, të nxjerra nga përdorimi ose komponentët e tyre i dorëzohen Ministrisë së Punëve të Brendshme 

për nxjerrjen e tyre nga qarkullimi dhe shkatërrimin e tyre. 

Neni 68. Çaktivizimi i armëve 

(1) Çaktivizimi i armëve kryhet nga një subjekt i autorizuar i licencuar në fushën e riparimit të 



armëve mbi bazën e autorizimit për çaktivizimin e armës. 

(2) Autorizimi i çaktivizimit të armës lëshohet nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të 

Brendshme mbi bazën e kërkesës së poseduesit të armës. 

(3) Arma konsiderohet e çaktivizuar atëherë kur të gjithë komponentët e saj thelbësore janë bërë 

përfundimisht jonfunksionale dhe nuk mund të hiqen, zëvendësohen ose ndryshohen në mënyrë të tillë 

që të mund të riaktivizohen. 

(4) Çaktivizimi i armës së zjarrit nëpërmjet ndryshimit dhe transformimit të saj të pakthyeshëm në 

një armë përfundimisht jofunksionale testohet nëpërmjet raportit të konstatimit tekniko-shkencor, të 

lëshuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili shërben si argument i 

drejtpërdrejtë për fshirjen e kësaj arme nga sistemi i të dhënave. 

(5) Armët e çaktivizuara përdoren vetëm për trajnim, dekor, koleksion dhe si objekte muzeale ose 

ekspozite. 

(6) Procedura e çaktivizimit të armëve të zjarrit përcaktohet nëpërmjet normave për zbatimin e këtij 

ligji. 

Neni 69. Regjimi i barutit 

Baruti që ka për qëllim prodhimin e fishekëve ruhet në një dollap me kod ose dollap metalik, me 

kufizimet si më poshtë vijon: 

a) pranohet ruajtja e të shumtën 20 kg neto baruti në ndërtesa me hapësira tregtare, në një dhomë 

ngjitur me hapësirën e përcaktuar për tregtim; 

b) ndalohet ruajtja e barutit në dhomat e tregtimit, me përjashtim të sasive për tregtim; 

c) pranohet ruajtja e të shumtën 50 kg neto baruti në ndërtesa të pabanuara të ndodhura në zona të 

populluara, në depon e një ndërtese të përdorur kryesisht për qëllime industriale; 

d) sasi më të mëdha se ato të përmendura në germën a dhe c ruhen vetëm në depot e materialeve 

shpërthyese të autorizuara për këtë qëllim sipas ligjit; 

e) kryerja e importit, rieksportit dhe tregtimit të barutit u lejohen vetëm personave juridikë të 

autorizuar nga shërbimi kompetent i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Neni 70. Sekuestrimi i armëve dhe i municioneve 

(1) Në rastet e parashikuara nga neni 19 paragrafi 1, 3, 6, 7 dhe 9, armët dhe municionet 

sekuestrohen nga organi i policisë në juridiksionin e të cilit ka vendbanimin pronari i armëve. 

(2) Armët e parashikuara në paragrafin 1 i dorëzohen Komisionit shtetëror për vlerësimin, për 

kompensimin dhe për nxjerrjen nga qarkullimi të armëve. 

(3) Armët dhe municionet sekuestrohen nëse posedohen në mungesë të dokumenteve që vërtetojnë 

ligjshmërinë e posedimit të tyre. 

(4) Armët sekuestrohen nëse kanë markim të falsifikuar, të prishur, të hequr ose të ndryshuar. 

(5) Armët sekuestrohen nëse janë transformuar, kanë tytën ose pjesën mbështetëse të prerë ose 

janë përshtatur për përdorimin e mekanizmave të zvogëlimit të zhurmave të krijuar nga djegia e një 

karikatori.  

(6) Armët dhe municionet sekuestrohen në rastin e thirrjeve ose kërkesave për paraqitje të 

poseduesve të tyre me qëllim kryerjen e testimeve që kanë të bëjnë me përdorimin e tyre me të padrejtë 

ose kundër qëllimit të tyre, si dhe si pasojë e shkeljes së akteve normative që i referohen gjuetisë. 

(7) Armët dhe municionet sekuestrohen edhe në raste të tjera të parashikuara nga legjislacioni. 

Neni 71. Kontrolli në fushën e armëve dhe të municioneve 

(1) Ministria e Punëve të Brendshme është autoriteti kompetent i cili, nëpërmjet përfaqësuesve të 

saj, ushtron kontrollin në lidhje me respektimin e regjimit të armëve dhe të municioneve, sipas këtij 

ligji. 

(2) Me kryerjen e kontrollit në lidhje me respektimin e regjimit të armëve dhe të municioneve, 

autoriteti i kontrollit do të ketë parasysh parimet e mëposhtme: 

a) ligjshmërinë dhe respektimin e kompetencave të përcaktuara me anë të legjislacionit; 

b) interpretimin e dyshimeve, të shfaqura gjatë zbatimit të legjislacionit, në favor të personit që i 

nënshtrohet kontrollit; 

c) përpilimin e udhëzimeve për mënjanimin e shkeljeve të konstatuara gjatë kohës së kontrollit. 

(3) Kontrollet e planifikuara mbi mënyrën në të cilën personat fizikë dhe juridikë respektojnë 

regjimin e armëve dhe të municioneve kryhen nga autoriteti i kontrollit të shumtën një herë në 6 muaj 

kalendarikë, mbi bazën e trajnimit, sipas rastit, të përfaqësuesve të institucioneve me funksione 

rregulluese dhe kontrolli sipas kompetencave të tyre. 



(4) Kontrollet e papritura kryhen vetëm mbi bazën e një njoftimi me shkrim nga ana e 

institucioneve me funksione rregulluese dhe kontrolli në lidhje me shkeljen e bërë nga një person që i 

nënshtrohet kontrollit të regjimit të armëve dhe të municioneve ose që i referohet përmbushjes së 

udhëzimeve të likuidimit të shkeljeve që janë pjesë e regjimit të armëve dhe te municioneve. 

(5) Pavarësisht parashikimeve të paragrafit 4, në rastet dhe në përputhje me procedurat e 

përcaktuara shprehimisht nga ligjet të tjera, kontrollet e papritura në lidhje me respektimin e regjimit të 

armëve dhe të municioneve mund të kryhen nga autoriteti i kontrollit mbi bazën e vetënjoftimit ose të 

një njoftimi me shkrim, që depozitohet në përputhje me parashikimet e legjislacionit që kanë të bëjnë 

me mbrojtjen e konsumatorëve ose në lidhje me ankimimet. 

(6) Me kryerjen e kontrollit për respektimin e regjimit të armëve dhe të municioneve, personi që i 

nënshtrohet kontrollit paraqet informacionin dhe dokumentet përkatëse për qëllimin e kryerjes së këtij 

kontrolli dhe merr masa për të siguruar kushtet e nevojshme për kryerjen e këtij kontrolli. 

(7) Mbi bazën e rezultateve të kontrollit përpilohet një akt kontrolli në dy kopje, një kopje i jepet 

personit ku kryhet kontrolli, dhe kopja e dytë ruhet pranë autoritetit të kontrollit. Në rastin kur ka 

mosmarrëveshje në lidhje me rezultatet e kontrollit, personi që i nënshtrohet kontrollit mund të 

paraqesë me shkrim, brenda 5 ditëve pune nga data e përpilimit të aktit të kontrollit, argumentimin e 

tij në lidhje me kundërshtimin e rezultateve të përmendura, duke i bashkangjitur argumentimit të tij 

edhe dokumentet e nevojshme. 

(8) Në rastin kur vihen re shkelje të regjimit të armëve dhe të municioneve, autoriteti i kontrollit, 

brenda 15 ditëve pune nga data e përpilimit të aktit të kontrollit, lëshon një udhëzim për rregullimin e 

shkeljeve, ku përfshihen rekomandimet në lidhje me mënyrën e rregullimit të të gjitha mangësive të 

identifikuara, si dhe lajmërimi në lidhje me pezullimin ose me tërheqjen e mundshme të autorizimit 

për posedimin e armëve ose, sipas rastit, të autorizimit të funksionimit të poligonit të qitjes nëse 

shkeljet e konstatuara nuk do të rregullohen brenda afatit të përcaktuar. 

(9) Pas marrjes së udhëzimit për rregullimin e shkeljeve të regjimit të armëve dhe të municioneve, 

personi që i nënshtrohet kontrollit është i detyruar t’i paraqesë autoritetit të kontrollit, brenda afatit të 

treguar në udhëzim, një informacion në lidhje me rregullimin e shkeljeve. 

(10) Në rastin e konstatimit të shkeljeve në regjimin e armëve dhe të municioneve, institucionet me 

funksione rregullatore dhe kontrolluese janë të detyruara të njoftojnë autoritetin e kontrollit ose, sipas 

rastit, autoritetin licencues, duke iu paraqitur dokumentet përkatëse. Autoriteti i kontrollit ose, sipas 

rastit, autoriteti i licencimit verifikon, mbi bazën e dokumenteve të paraqitura, respektimin e regjimit të 

armëve dhe të municioneve ose sipas rastit, të kushteve të licencimit dhe lëshon, sipas rastit, brenda një 

afati prej 15 ditëve pune, një udhëzim për rregullimin e shkeljeve të regjimit të armëve dhe të 

municioneve ose, sipas rastit, të kushteve të licencimit, sipas parashikimeve të paragrafit 8. 

Kapitulli VIII 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

Neni 72 

(1) Tarifat për ofrimin e shërbimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të lëshuara në fushën e 

armëve dhe të municioneve janë përcaktuar në përputhje me Shtojcën nr. 2. 

(2) Autoritetet e administratës publike qendrore dhe lokale, institucionet, organizatat, ndërmarrjet, 

personat e tjerë juridikë dhe personat e autorizuar të cilët posedojnë në pronësi të tyre ose të cilët 

përdorin armë dhe municione do të ndërmarrin, brenda një afati prej një viti nga hyrja në fuqi e këtij 

ligji, masat e nevojshme për zbatimin e parashikimeve të tij. 

(3) Licencat e lëshuara deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji dhe veprimtaria e sipërmarrësit të cilat e 

kanë origjinën në fushën e licencuar, por nuk i nënshtrohen licencimit do të konsiderohen të vlefshme 

deri në skadimin e afatit të vlefshmërisë së licencës. 

(4) Personat fizikë dhe juridikë të cilët posedojnë armë janë të detyruar që, brenda 2 vitesh nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të paraqiten pranë organeve të policisë në juridiksionin e të cilave 

kanë vendbanimin ose selinë për të verifikuar përmbushjen e kushteve të nevojshme për posedimin ose 

mbajtjen dhe përdorimin e armëve, për lëshimin e dokumenteve përkatëse, sipas këtij ligji. 

(5) Personat e parashikuar në paragrafin 4 të cilët, brenda 2 viteve nga data e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, nuk kanë marrë masat për të përmbushur parashikimet e përmendura do të humbasin të drejtën për 

të poseduar, për të mbajtur dhe për të përdorur armët dhe municionet. 

Neni 73 
(1) Ky ligj hyn në fuqi 12 muaj nga data e publikimit të tij. 



(2) Këshilli i Ministrave, brenda 12 muajsh nga data e publikimit të këtij ligji:  
a) do t’i paraqesë Parlamentit propozime për përafrimin e legjislacionit në fuqi me 

parashikimet e këtij ligji; 
b) do të përafrojë aktet e tij normative në përputhje me këtë ligj;  
c) do të marrë masa për rishikimin dhe shfuqizimin nga ana e ministrive dhe autoriteteve të tjera 

qendrore të akteve të tyre normative të cilat janë në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji;  
d) do të marrë masa për hartimin e akteve normative të nevojshme për zbatimin e këtij ligji.  
(3) Në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ligji nr. 110 -XIII i datës 18 maj 1994 “Për armët” 

(Fletorja Zyrtare e Republikës së Moldavisë, 1994, nr. 4, nr. rendor 43), së bashku me 
ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, shfuqizohet. 
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