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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ky raport paraqet një panoramë të gjerë të gjetjeve të analizës gjinore të legjislacionit dhe politikave
përkatëse për kontrollin e armëve të zjarrit në Kosovë.*
Studimi gjithëpërfshirës i realizuar nga UNDP SEESAC1 ka dokumentuar në detaje shqetësimet
gjinore që lidhen me kontrollin e armëve të zjarrit, duke përfshirë aspektet gjinore të pronësisë,
përdorimit dhe keqpërdorimit të këtyre armëve. Të dhënat e disponueshme tregojnë se:

•

Pronësia e armëve të vogla është një aspekt tejet gjinor, dhe shumica e armëve të zjarrit
janë në pronësi të burrave;

•
•
•

Përdorimi dhe keqpërdorimi i armëve të zjarrit shfaq efekte të ndryshme te gratë dhe burrat;

•

Gratë kanë më tepër gjasa se burrat që të ndihen më pak të sigurta me një armë në shtëpi.

Burrat përbëjnë shumicën e viktimave të vrasjeve me armë zjarri;
Megjithatë, gratë janë më të rrezikuara se burrat që të vriten me armë zjarri nga një anëtar
i familjes dhe janë veçanërisht të rrezikuara nga vrasjet nga partneri intim. Në kontekstin
familjar, burrat janë më së shumti të rrezikuar që të vriten nga pjesëtarë të tjerë meshkuj
të familjes;

Për të trajtuar me efikasitet këto modele, është e nevojshme të përmirësohet parandalimi i
keqpërdorimit të armëve të zjarrit dhe të integrohet në mënyrë gjithëpërfshirëse perspektiva gjinore
në kontrollin e armëve të zjarrit. Ky raport paraqet një panoramë të gjerë të gjetjeve të analizës
gjinore të legjislacionit dhe politikave përkatëse për kontrollin e armëve të zjarrit në Kosovë. Përmes
identifikimit të mangësive në kuadrot përkatës ligjorë dhe strategjikë, analiza jep rekomandime për
autoritetet mbi mënyrën se si mund të rrisin me efikasitet përgjegjshmërinë e tyre gjinore dhe të
trajtojnë rreziqet specifike me të cilat përballen gratë, burrat, vajzat dhe djemtë në këtë drejtim.
Analiza synon të mbështesë institucionet përkatëse për të integruar plotësisht perspektivën gjinore
në kontrollin e armëve të vogla. Për më tepër, ajo synon të lehtësojë zbatimin e Vendimit të Këshillit
të BE-së 2018/1788 në mbështetje të zbatimit të Udhërrëfyesit për një zgjidhje të qëndrueshme për
zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe
municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor, brenda vitit 2024.
Në këtë raport, përgjegjshmëria gjinore e legjislacionit është vlerësuar kundrejt shqetësimeve
kryesore gjinore që lidhen me armët e vogla:

•

Parakushtet ligjore dhe të politikave për integrimin e perspektivës gjinore në politikat dhe
legjislacionin për kontrollin e armëve të vogla;

•

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i grave në hartimin dhe zbatimin e politikave/legjislacionit për
kontrollin e armëve;

•
•

Lidhjet midis armëve të zjarrit dhe dhunës në familje, si dhe dhunës ndaj grave;

•
•

Praktiket e mbledhjes së të dhënave me ndjeshmëri gjinore; dhe

Përgjigjet ndaj aspekteve gjinore të kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të
zjarrit;
Lidhjet midis tregtisë së armëve dhe rreziqeve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës ndaj
grave.

GJETJET
KRYESORE

Gjetjet kryesore të analizës së përmendur më sipër janë përshkruar më
poshtë në përputhje me strukturën e përcaktuar të raportit.

*   Për sa i përket Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, referencat për Kosovën kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të
Sigurimit 1244 (1999).
Për sa i përket Bashkimit Evropian, ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (UNSCR) dhe opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Deklaratën e Pavarësisë së
Kosovës.
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1] UNDP SEESAC, Gjinia dhe AVL-të në Evropën Juglindore, 2016; UNDP SEESAC, Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në dhunën në familje në
Evropën Juglindore, 2019; UNDP SEESAC, Burrat dhe armët e zjarrit në Evropën Juglindore, 2019; UNDP SEESAC, Gjinia dhe armët e vogla: Fakte
të shpejta, 2019; UNDP SEESAC, Mbajtja e armëve të zjarrit dhe dhuna në familje në Ballkanin Perëndimor: Një studim krahasues i legjislacionit
dhe mekanizmave të zbatimit, 2007.
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1.
PARAKUSHTET LIGJORE DHE POLITIKE PËR INTEGRIMIN E PERSPEKTIVËS
GJINORE DHE PJESËMARRJEN E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA
Ligji “Për barazi gjinore” i vitit 20152 është një ligj gjithëpërfshirës, i cili përcakton parimet kryesore
që lidhen me barazinë gjinore. Ligji parashikon integrimin gjinor “në të gjitha nivelet e pushtetit
legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, si dhe në institucione të tjera publike”3 dhe parashikon përfshirjen
e buxhetimit gjinor në të gjitha fushat, si një instrument i nevojshëm për të garantuar respektimin
e parimit të barazisë gjinore në mbledhjen, shpërndarjen dhe caktimin e burimeve.4 Ligji kërkon
gjithashtu që të gjitha të dhënat e mbledhura nga organet qendrore dhe vendore, shërbimet dhe
institucionet publike, ndërmarrjet publike dhe private, si dhe nga subjekte të tjera, të jenë të ndara
sipas gjinisë. Për më tepër, ligji përcakton se barazia gjinore duhet të merret në konsideratë gjatë
përgatitjes së raporteve, analizave dhe projekteve të realizuara nga institucionet dhe subjektet e
përmendura më sipër.
Për sa i përket pjesëmarrjes/përfaqësimit të barabartë gjinor, ligji parashikon se kemi të bëjmë
me përfaqësim të pabarabartë “…kur pjesëmarrja apo përfaqësimi i njërës gjini, është më i ulët së
pesëdhjetë përqind (50%) në çdo organ dhe nivel vendimmarrës në jetën politike dhe publike (Neni 3,
paragrafi 1.15)”. Ligji parashikon se institucionet, duke përfshirë organet në të gjitha nivelet e pushtetit
legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, si dhe institucionet e tjera publike, kanë detyrimin të garantojnë se
proceset e përzgjedhjes, punësimit dhe caktimit në punë, duke përfshirë për pozicionet drejtuese,
janë në përputhje me kërkesën për përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave, si dhe të garantojnë
përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave në të gjitha konferencat, mbledhjet, seminaret dhe
trajnimet.
Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024 ofron një sërë pikash hyrëse për integrimin
gjinor dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave në sektorin e sigurisë, të cilat janë gjithashtu me rëndësi
për rritjen e përgjegjshmërisë gjinore në kontrollin e AVL-ve.
Gjetjet kryesore tregojnë se institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë reforma domethënëse gjatë
hartimit dhe zhvillimit të një numri të konsiderueshëm ligjesh dhe politikash që lidhen me fushat e
analizuara. Megjithatë, këto ligje dhe politika, nuk janë mjaftueshëm të ndërlidhura me ligjet dhe
politikat që rregullojnë kuadrin ligjor të mbajtjes së armëve të zjarrit nga civilët.
Strategjia për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2017-2021 përcakton
katër objektiva strategjikë, të cilët synojnë zhvillimin e mëtejshëm të legjislacionit dhe politikave
(Objektivi Strategjik 1), zhvillimin e një qasjeje gjithëpërfshirëse për zvogëlimin e rreziqeve nga armët
dhe eksplozivët që cenojnë sigurinë dhe rendin publik (Objektivi Strategjik 2); zhvillimin e mëtejshëm
të kapaciteteve institucionale dhe hulumtuese (Objektivi Strategjik 3), si dhe rritjen e koordinimit
ndërinstitucional dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar (Objektivi Strategjik 4). Edhe pse të katër
objektivat strategjikë lidhen drejtpërdrejt me rritjen e përgjegjshmërisë gjinore në kontrollin e AVLve, Strategjia dhe Plani shoqërues i Veprimit 2017-2021 parashikojnë njohje të kufizuar të rëndësisë
së perspektivës gjinore në kontrollin e AVL-ve, dhe për rrjedhojë parashikojnë vetëm disa pika hyrëse
të kufizuara për integrimin gjinor. Strategjia nuk i njeh mjaftueshëm dimensionet gjinore të armëve
të zjarrit ose efektet e ndryshme specifike gjinore që ka keqpërdorimi i armëve të zjarrit te gratë,
dhe nuk bazohet në një analizë gjinore gjithëpërfshirëse. Duke qenë se Strategjia përfundon në vitin
2021, rekomandimet që burojnë nga kjo analizë duhet të përdoren për zhvillimin e një Strategjie të
re, duke u fokusuar konkretisht në trajtimin e çështjeve që lidhen me përdorimin e armëve të zjarrit
në kontekstin e dhunës në familje, si dhe në trajtimin e aspekteve të tjera gjinore të armëve të zjarrit.

2.
LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE, DHUNËS NDAJ
GRAVE DHE DHUNËS ME BAZË GJINORE
Në Kosovë, posedimi i armëve të zjarrit rregullohet përmes ligjit “Për armë”, përkatësisht ligjit nr. 05/L
-022 (2015). Ligji “Për armë” parashikon se rreziku ndaj rendit dhe sigurisë publike, ku përfshihet

2] Shihni: Ligji i Kosovës nr. 05/L -020, “Për barazi gjinore”, 2015. Mund ta gjeni në http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/
ligjet/05-L-020%20a.pdf.
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3]

Ligji “Për barazi gjinore”, neni 5.1.3.

4]

Ligji “Për barazi gjinore”, neni 5, paragrafi 1.5.
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dhuna në familje, përbën arsye për refuzimin e menjëhershëm të kërkesës për leje për5 armë
zjarri. Rrjedhimisht, kërkesa do të refuzohet nëse:
1.

Aplikuesi është dënuar me vendim të formës së prerë për një vepër penale;

2.

Aplikuesi është dënuar me vendim të formës së prerë për një kundërvajtje të prishjes së rendit
dhe qetësisë publike, e cila përfshin elementë të dhunës;

3.

Rrethanat e aplikuesit tregojnë së armët e zjarrit mund të keqpërdoren, veçanërisht nëse
aplikuesi është i regjistruar në një listë të autoriteteve përkatëse për dhunën në familje;

4.

Aplikuesi ka kryer veprën penale të dhunës në familje, e cila është regjistruar në dosjet e policisë
ose të gjykatave përkatëse;

5.

Aplikuesi është nën hetim për një vepër penale.

Procedura për blerjen e armëve të zjarrit dhe municioneve nga personat fizikë nis me kërkesën e tyre
për marrjen e një lejeje për armë zjarri, përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme. Departamenti
për Siguri Publike (DSP) në Ministrinë e Punëve të Brendshme, është organi kompetent për marrjen
e vendimeve lidhur me dhënien e lejeve për armë zjarri. Ligji “Për armë” parashikon se ka disa
arsye legjitime për blerjen e një arme dhe municioneve nga një person fizik: armëmbajtja; gjuetia;
shenjëtaria; dhe për qëllime koleksioni.
Verifikimi (vetingu) i sigurisë, për kërkesat e përcaktuara në nenin 10 të ligjit “Për armë” (versioni
i konsoliduar 97/2018), realizohet duke përdorur të dhëna nga rekordet zyrtare që mbahen
nga institucionet përkatëse, në veçanti nga Policia e Kosovës dhe gjykatat. Verifikimi i sigurisë
realizohet për të garantuar se aplikuesi përmbush kërkesat për mbajtjen e një lejeje për armë
zjarri, çka verifikohet përmes lëshimit të një konfirmimi se personi nuk përbën rrezik ndaj rendit
dhe sigurisë publike. Konfirmimi që tregon se një person fizik nuk është dënuar për një vepër penale
ose kundërvajtje lëshohet nga gjykata, ndërsa konfirmimi që vërteton se personi fizik nuk është i
regjistruar në asnjë listë të autoriteteve përkatëse për dhunën në familje lëshohet nga Policia.
Këto konfirmime janë thelbësore për të miratuar blerjen e një arme zjarri dhe shërbejnë si provë,
ndër të tjera, se ky person nuk është i regjistruar në rekordet e policisë për dhunë në familje. Më
pas, këto konfirmime i dorëzohen Ministrisë së Punëve të Brendshme së bashku me kërkesën dhe
dokumentacione të tjera përkatëse. Sigurisht që ky verifikim i së kaluarës përfshin vetëm konfirmimet
e lëshuara nga gjykata dhe Policia.
Për më tepër, ligji “Për armë” rregullon gjithashtu procedurën për rinovimin e një lejeje për armë zjarri
dhe parashikon se zbatohen të njëjtat kushte si në rastin e miratimit të kërkesës për marrjen e një
lejeje për blerjen e armëve të zjarrit dhe municioneve.
Edhe pse kuadri ligjor rregullon dhe synon të kufizojë aksesin në armët e zjarrit, si dhe të revokojë
licencat dhe armët e zjarrit në rastet e dhunës në familje, kjo analizë ka identifikuar disa sfida
kryesore që mbeten për t’u trajtuar dhe të cilat do të përmirësonin më tej parandalimin e
keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje, si dhe do të ndihmonin në zbatimin në
mënyrë efikase të dispozitave ligjore përkatëse:
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1.

Një numër i konsiderueshëm i rasteve të dhunës në familje, të cilat mund të merren në
konsideratë gjatë verifikimit të sigurisë, nuk raportohen dhe për rrjedhojë nuk regjistrohen në
rekordet e mbajtura nga autoritetet përkatëse. Për shembull, sipas anketës së udhëhequr nga
OSBE për mirëqenien dhe sigurinë e grave, vetëm 2% e viktimave në Kosovë kishin kontaktuar
policinë pas incidentit më të rëndë të shkaktuar nga partneri aktual, 10% nga partneri i
mëparshëm dhe 9% nga jopartneri.6 Kjo pengon ndjeshëm parandalimin e keqpërdorimit të
armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe për rrjedhojë nevojiten zgjidhje ligjore
më specifike.

2.

Ligji “Për armë” nuk përcakton shprehimisht nëse verifikimi i sigurisë përshin intervistimin e
partnerëve intimë, pjesëtarëve të familjes, kolegëve ose fqinjëve.

3.

Ligji “Për armë” nuk përcakton shprehimisht se në verifikimin e sigurisë së aplikuesve përfshihet
konsultimi me Qendrën për Punë Sociale, lidhur me çështjet të dhunës në familje ose sjelljes së
dhunshme.

5] Në këtë raport, leja për armë zjarri i referohet dokumenteve në vijim për armën e zjarrit, siç përcaktohet në nenin 17 të ligjit “Për armë”: leja
për armëmbajtje të armës së zjarrit, leja për armë koleksioni; leja për armë gjahu; leja për armë shenjëtarie; dhe leja për armë të kategorisë D.
Gjithashtu, i referohet pëlqimit për blerjen e një arme.
6] Shihni: Vrojtimin e udhëhequr nga OSBE për dhunën ndaj grave: Mirëqenia dhe siguria e grave, raport përmbledhës OSBE 2019. Mund ta
gjeni në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/418913.pdf
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4.

Legjislacioni përkatës nuk parashikon një detyrim të institucionit përgjegjës për të njoftuar
bashkëshortët/partnerët aktualë ose të mëparshëm apo pjesëtarët e tjerë të afërt të familjes,
se një aplikues ka dorëzuar një kërkesë për blerjen e armëve të zjarrit.

5.

Ligji “Për armë” nuk përcakton në mënyrë specifike nëse verifikimi i sigurisë duhet të marrë në
konsideratë lëshimin e një urdhri mbrojtjeje/urdhri mbrojtjeje emergjente ndaj aplikuesit lidhur
me akte të dhunës në familje.

Trajtimi i këtyre çështjeve do të ulte rrezikun e keqpërdorimit të armëve të zjarrit dhe do të
përmirësonte parandalimin e përdorimit të armëve të zjarrit në incidentet e dhunës në familje.
Ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje”,7 i miratuar në vitin 2010, parashikon masa të veçanta për
mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme mbrojtëse
për viktimat, duke përfshirë mbështetjen dhe rehabilitimin e tyre, si dhe përcakton masa për
rehabilitimin e kryesve.
Bazuar në ligjin “Për mbrojtje nga dhuna në familje” dhe në ligjet e tjera që përshkruajnë rolet dhe
përgjegjësitë e institucioneve kryesore përgjegjëse për t’ju përgjigjur rasteve të dhunës në familje,
në vitin 2013, institucionet qendrore miratuar Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje
nga Dhuna në Familje (PSV). PSV-të marrin në konsideratë rrezikun e keqpërdorimit të armëve të
zjarrit dhe përcaktojnë nivele të ndryshme rreziku në varësi të faktit nëse kryesit posedojnë ose jo
armë zjarri, dhe nëse i kanë kërcënuar ose jo viktimat me armë. Për më tepër, PSV-të parashikojnë
udhëzime për vlerësimet e rrezikut të sigurisë të rasteve të dhunës në familje, në rastet kur mund
të përfshihen armë zjarri. PSV-të parashikojnë plotësimin e të ashtuquajturit “Formulari i të dhënave
bazë” nga Policia gjatë kryerjes së vlerësimit të rrezikut. Formulari i të dhënave bazë përfshin një
seksion me verifikimet nëse në një incident janë përdorur armë dhe nëse këto armë janë konfiskuar.
Për më tepër, ky formular përmban seksione ku kërkohet informacion lidhur me faktin nëse kryesi e
ka kërcënuar viktimën me armë dhe/ose nëse është arrestuar në të kaluarën.8 PSV-të parashikojnë
gjithashtu këshilla dhe procedura për hartimin e Planit të Sigurisë për viktimat e dhunës në familje,
duke përfshirë pjesëmarrjen e strehimoreve, kur nevojitet, me mbështetjen e Policisë dhe qendrave
për mirëqenie sociale (QPS), veçanërisht në rastet ku përfshihen fëmijë. Për më tepër, ato japin
udhëzime për viktimat nëse planifikojnë të largohen nga shtëpia pas një incidenti të dhunës në
familje.
Krahas procedurave civile të rregulluara në përputhje me ligjin “Për mbrojtje nga dhuna në familje”,
dhuna në familje përkufizohet edhe më tej në rregulloret penale dhe procedurat e tyre përkatëse,
sipas Kodit Penal të ndryshuar së fundmi. Në vitin 2020, Kodi Penal u ndryshua për të përkufizuar
aktet e dhunës në familje, konkretisht në nenin 248, në përputhje me përkufizimin e Konventës
së Stambollit. Kodi Penal përkufizon gjithashtu një sërë veprash të tjera penale të kryera në një
marrëdhënie familjare, të cilat mund të përbëjnë bazë për ndjekje penale. Për më tepër, Kodi Penal
përcakton se dhuna në familje “përfshin dhunën apo keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me
qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare (Neni 248 i Kodit
Penal të Kosovës)”.
Ligji “Për armë” rregullon në një masë të gjerë sekuestrimin, revokimin dhe konfiskimin e lejeve dhe
armëve. Leja dhe armët konfiskohen nëse mbajtësi i tyre dënohet me vendim të formës së prerë për
një vepër penale ose kundërvajtje sipas nenit 10, paragrafi 1 (rrezik për rendin dhe sigurinë publike),
ose nëse mbajtësi nuk u është përmbajtur kritereve të përcaktuara në këtë ligj. Të dyja dispozitat
garantojnë konfiskimin e lejeve dhe armëve në rastet e dhunës në familje.
Ndalohet mbajtja e një arme zjarri, përveçse nëse personi është: një punëtor i certifikuar dhe i
lejohet të përdorë armë gjatë orarit të punës, në vendin e punës; një zyrtar sigurie për një mision të
njohur diplomatik; ose një zyrtar sigurie që ofron mbrojtje ligjore për personelin e punëdhënësit të
autorizuar. Për më tepër, mund të lejohet mbajtja e armëve të zjarrit nga një person fizik në rast se
është: një person i rrezikuar (që është vlerësuar si objekt i një rreziku të caktuar dhe që nuk mund të
mbrohet në mënyra të tjera, në përputhje me vlerësimin e Komitetit për Vlerësimin e Rrezikut (Policia
e Kosovës), ose të një institucioni tjetër të cilit i është dhënë mandati ligjor për një vlerësim të tillë);
një zyrtar sigurie i punësuar me urdhër të personelit të autorizuar në institucione të caktuara; dhe
një oficer sigurie që nuk përfshihet në kategoritë e mësipërme, i cili është i autorizuar dhe duhet të
mbajë armë për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike.
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7]

Ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje”, 2010, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-182-eng.pdf

8]

Shihni: Shtojcën 3, 8 dhe 9 të PSV-ve.
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Ndalohet përdorimi i armëve të zjarrit në ambiente publike ose në vende ku mund të përbëjnë
rrezik për sigurinë e njerëzve, si dhe shfaqja e armëve të zjarrit në një mënyrë që konsiderohet si
shqetësuese. Këto raste rregullohen përmes Rregullores për Armëmbajtje.9
Legjislacioni përkatës rregullon përdorimin dhe mbajtjen e armëve të zjarrit nga personeli i sektorit
të sigurisë. Megjithatë, për sa i përket personelit të sektorit të sigurisë private, duhet t’i kushtohet
vëmendje specifike raporteve të mëparshme të rasteve të dhunës në familje, si dhe ligjit ekzistues
“Për shërbimet private të sigurisë” i cili aktualisht nuk përmban asnjë dispozitë lidhur me këto kritere.
Legjislacioni përkatës duhet ndryshuar për të përfshirë verifikimin e këtyre raporteve si elementë të
detyrueshëm për që duhen marrë në konsideratë gjatë procesit të dhënies së lejeve për personelin
e sektorit të sigurisë.

3.
PËRGJIGJET NDAJ ASPEKTEVE GJINORE TË KËRKESËS, PËRDORIMIT DHE
KEQPËRDORIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT
Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve
2017-2021 parashikon integrimin e perspektivës gjinore në aktivitetet që lidhen me rritjen e
ndërgjegjësimit, përmes bashkëpunimit dhe komunikimit të rregullt me OJQ-të e grave. Aktivitetet
që do të përdoren në këtë aspekt nuk janë zhvilluar ende ndërkohë që është planifikuar realizimi i
tyre në përputhje me afatet kohore të zbatimit të Strategjisë.10
Krahas Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve, ekzistojnë një sërë
strategjish të tjera me rëndësi, të cilat mund të ofrojnë pika hyrëse të rëndësishme për trajtimin
e aspekteve të ndryshme gjinore të kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të zjarrit në
fushat e tyre përkatëse. Megjithatë, këto strategji i trajtojnë fare pak ose aspak aspektet gjinore të
armëve të vogla.
Një përjashtim të rëndësishëm përbën Programi I Kosovës për Barazi Gjinore (2020-2024),11 i cili
synon të nxisë realizimin e barabartë të të drejtave të grave dhe burrave në vendimmarrje, paqe, siguri
dhe drejtësi, duke garantuar kështu arritjen e barazisë gjinore. Në kuadër të Objektivit Strategjik III,
është parashikuar një studim mbi ndikimin e armëve të vogla në sigurinë e burrave dhe grave nga
perspektiva gjinore.
Për më tepër, Strategjia e Policimit në Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2017-202112 nuk i trajtojnë në
mënyrë specifike çështjet e dhunës në familje por i bëjnë thirrje përfaqësuesve të komunitetit
vendor që të identifikojnë shqetësimet që lidhen me sigurinë, bazuar në çështjet e ndryshme
të identifikuara në nivel vendor. Ato e vënë theksin dhe bëjnë thirrje për rritje të ndërveprimit me
bashkësitë vendore, përmes Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi, Komiteteve Lokale për
Siguri Publike, komuniteve të biznesit, komuniteteve kulturore-sportive, duke përfshirë përmes OJQve të fokusuara te gratë dhe institucioneve të arsimit parauniversitar. Megjithatë, kjo strategji nuk i
referohet barazisë gjinore, pjesëmarrjes së grave ose aspekteve gjinore të armëve të zjarrit.
Strategjia e Kosovës për Rininë dhe Plani i Veprimit synojnë të përmirësojnë situatën e të rinjve të
moshës 15 deri në 24 vjeç.13 Strategjia përcakton gjithashtu një objektiv specifik për rritjen e sigurisë
së të rinjve dhe parashikon zbatimin e një sërë aktivitetesh në lidhje me këtë aspekt. Gjithashtu,
ajo parashikon një studim gjithëpërfshirës të fenomeneve që ndikojnë në një mjedis të sigurt dhe
të shëndetshëm për të rinjtë. Strategjia nuk përmend në mënyrë specifike rreziqet që lidhen me
dhunën në familje dhe/ose dhunën me bazë gjinore apo rreziqet që paraqesin armët e zjarrit.
Strategjia për Siguri në Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2018-2023 synojnë të përmirësojnë mjedisin
ligjor dhe institucional, si dhe të fuqizojnë bashkëpunimin e banorëve me institucionet vendase dhe
ndërkombëtare me qëllim parandalimin e fenomeneve negative që kërcënojnë sigurinë në bashkësi.
Gjithashtu, ato synojnë të ofrojnë një nivel të lartë të sigurisë së banorëve, të garantojnë emancipim
gjinor dhe të mundësojnë një shoqëri gjithëpërfshirëse. Megjithatë, Strategjia nuk parashikon një

9]

Neni 4, RREGULLORJA nr. 04 /2012 e MPB-së “Për armëmbajtje”.

10] Faqja 26 nga 29 e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 2017-2021. Mund ta gjeni
në https://www.seesac.org/f/docs/Kosovo-1/Small-Arms-Light-Weapons-and-Explosive-Control-Strategy-and-Action-Plan-2017---2.pdf.
11] I disponueshëm në https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20
RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-2020.pdf
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12]

Shihni: https://www.kosovopolice.com/wp-content/uploads/2020/07/3.-Strategy-and-Action-Plan-2017-2021-Community-Policing-.pdf

13]

Mund ta gjeni në: https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/Strategy_for_Youth_2019-2023.pdf
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grup specifik procedurash dhe as ndarje të aktiviteteve për secilin prej këtyre shqetësimeve, si dhe
nuk e lidh dhunën në familje me përdorimin e armëve të ligjshme ose të jashtëligjshme, duke mos
trajtuar kështu rrezikun e viktimave në këto kontekste.

4.
PRAKTIKAT E MBAJTJES SË REGJISTRAVE DHE MBLEDHJES SË TË DHËNAVE ME
NDJESHMËRI GJINORE
Ligji “Për armë” përcakton se organi kompetent mban evidencë për të gjitha kërkesat nga aplikuesi,
dokumentet e lëshuara dhe informatat tjera të nevojshme për zbatimin e dispozitave të këtij ligji ose
për bashkëpunim me autoritetet e tjera relevante” (Neni 67, paragrafi 1). Gjithashtu, parashikohet se
“Organi kompetent mirëmban një sistem kompjuterik, i cili u siguron qasje autoriteteve të autorizuara
në të dhënat për armë, pjesë të armëve dhe municion, duke përfshirë pa kufizim në: kategorinë,
tipin, modelin, prodhuesin, vendin e prodhimit, kalibrin, numrin serik, si dhe emrin e eksportuesit,
importuesit dhe përdoruesit të fundit të njohur” (Neni 67, paragrafi 2). Këto të dhëna kanë si qëllim
të mundësojnë identifikimin dhe gjurmimin e armëve të zjarrit.
Ligji “Për armë” përcakton gjithashtu detyrimin për mbajtjen e evidencave përkatëse nga personat
juridikë kompetentë. Në këtë aspekt, ligji “Për armë” përcakton se personi juridik duhet të mbajë
regjistrin e të gjitha armëve, pjesëve të armëve dhe municionit si dhe të dhënat mbi pranimin dhe
tjetërsimin e tyre, të autorizuar sipas këtij ligji. Këtu përfshihen të dhënat që mundësojnë identifikimin
dhe gjurmimin e çdo arme zjarri, duke përfshirë: kategorinë, tipin, modelin, prodhuesin, vendin e
prodhimit, kalibrin dhe numrin serik, dhe të dhënat e personit juridik përkatës, përfshirë emrin dhe
adresën e shitësit, blerësit dhe përdoruesin e fundit të njohur të armës së zjarrit (Neni 68, paragrafi
2). Për më tepër, subjektet e gjahtarëve dhe shenjëtarisë, qendrat e trajnimit, dhe personat e tjerë
juridikë që posedojnë armë në bazë të lejes për posedimin e armëve, si p.sh. personat e njohur si
shfrytëzues të autorizuar të terreneve të gjuetisë, janë të detyruar të mbajnë evidenca të armëve
dhe municionit, si dhe të dhënat e personave të cilëve ua japin armën dhe municionin për përdorim.
(Neni 68, paragrafi 2).
Për më tepër, të dhënat e marra përmes Njësive Qendrore për Armët e Zjarrit duhet të jenë të ndara
sipas gjinisë. Në këto të dhëna përfshihen: data e incidentit, koha e incidentit (ditën/natën, dita e
javës, muaji), rajoni dhe vendndodhja e incidentit, rajoni i policisë që ka raportuar incidentin, marka e
armës, lloji/kategoria e saj, modeli i armës, kalibri, vendi i prodhimit, konvertimet/modifikimet që mund
të jenë bërë etj., numri serik (konfidencial), nëse arma është e ligjshme/jashtëligjshme, nëse është
konfiskuar/sekuestruar, nëse ka municione, kategoria e municioneve, prodhuesi i municioneve, sasia
e municioneve, numri i kryesve, mosha dhe gjinia e tyre, numri i viktimave, si dhe mosha dhe gjinia e
tyre.
Për më tepër, neni 5, paragrafi 1.8 i ligjit “Për barazi gjinore” përcakton se “institucionet janë
përgjegjëse për ndarjen sipas gjinisë të të gjitha të dhënave të nevojshme statistikore që mblidhen,
regjistrohen dhe përpunohen, dhe janë të detyruara që këto të dhëna t’i dorëzojnë në Agjencinë e
Statistikave të Kosovës”. Kjo e bën Agjencinë e Statistikave të Kosovës organin kryesor, brenda rrjetit
institucional, për të mbikëqyrur mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave sipas gjinisë nga institucionet
përkatëse, si dhe për zhvillimin e analizave përkatëse.

5.
TREGTIA E ARMËVE
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Ligji “Për tregtinë e mallrave strategjike” rregullon eksportin, importin, transitin, transferimin, rieksportin dhe ri-transferimin e mallrave strategjikë, ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura, si dhe
kontrollin, mbikëqyrjen, të drejtat dhe detyrimet e palëve që marrin pjesë në aktivitetet e biznesit
nga kjo fushë. Ligji “Për tregtinë e mallrave strategjike” është në përputhje me Rregulloren e BE-së nr.
258/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 14 mars 2012, “Për zbatimin e nenit 10 të
Protokollit të Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të
zjarrit, pjesëve dhe komponentëve të tyre”. Gjithashtu, ai është në përputhje me Direktivën e Këshillit
91/477/KEE “Për kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e armëve”, të ndryshuar nga Direktiva 2008/51/KE
e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 21 maj 2008. Për më tepër, ligji trajton kriteret e përcaktuara
nga Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit 2008/944/CFSP, datë 8 dhjetor 2008, “Për përcaktimin e
rregullave të përbashkëta që rregullojnë kontrollin e eksportit të teknologjisë dhe pajisjeve
ushtarake”. Neni 15 i ligjit “Për tregtinë e mallrave strategjike” përcakton se gjatë shqyrtimit të
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kërkesës për licencë eksporti, importi, transiti, trans-ngarkimi, ri-eksporti jashtëterritorial, ritransferimi ose për ofrim të shërbimeve të ndërlidhura, Komisioni për Kontrollin e Tregtisë së Mallrave
Strategjikë do të refuzojë kërkesën nëse dhënia e licencës do të rrezikonte respektimin e të drejtave
të njeriut në shtetin e destinacionit ose respektimin e të drejtës ndërkombëtare humanitare në
shtetin e destinacionit. Megjithatë, ligji nuk i referohet në mënyrë specifike dhunës me bazë gjinore
ose dhunës ndaj grave, dhe nuk parashikon asnjë vlerësim rreziku që lidhet me dhunën me bazë
gjinore. Më konkretisht, legjislacioni nuk përcakton në mënyrë të shprehur rrezikun e armëve
konvencionale ose të artikujve të tjerë që përdoren për kryerjen ose për të ndihmuar në kryerjen e
akteve të rënda të DhBGj-së ose të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve, gjatë realizimit të vlerësimit të
eksporteve.

REKOMANDIME

Në seksionin përkatës në fund të raportit jepet dhe trajtohet në detaje
një listë shteruese e rekomandimeve, ndërsa më poshtë janë nënvizuar
vetëm rekomandimet kryesore.

PARAKUSHTET LIGJORE DHE POLITIKE PËR INTEGRIMIN E PERSPEKTIVËS
GJINORE DHE PJESËMARRJEN E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA
•

Udhërrëfyesi i kushton një rëndësi të veçantë barazisë gjinore dhe bën thirrje për integrim
të plotë të perspektivës gjinore dhe përfaqësim të balancuar të grave në kontrollin e
AVL-ve. Në këtë aspekt, çdo rishikim i Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve duhet të jetë në
përputhje me këto angazhime, si dhe të mundësojë integrimin konkret dhe gjithëpërfshirës
të perspektivës gjinore;

•
•

Duhet të garantohet përfaqësim i balancuar i grave dhe burrave në Komisionin për AVL-të;

•

Rishikimet dhe ndryshimet e ardhshme të ligjeve dhe politikave duhet të trajtojnë gjithashtu
zbatimin në vijim të kërkesave për buxhetimin gjinor pasi institucionet e Kosovës të hartojnë
dhe miratojnë një ligj ose akt normativ specifik për zbatimin e buxhetimit gjinor.

Duhet të rritet pjesëmarrja e mekanizmave të barazisë gjinore, duke përfshirë e Agjencisë
për Barazi Gjinore dhe organizatave përkatëse të grave, në përputhje me ligjin “Për barazi
gjinore”, gjatë hartimit të politikave përkatëse dhe rishikimit të strategjive, duke përfshirë
të Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve;

LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE, DHUNËS NDAJ
GRAVE DHE DHUNËS ME BAZË GJINORE
Duhet të zhvillohet më tej kuadri ligjor për të përmirësuar parandalimin dhe përgjigjen
institucionale ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit në rastet e dhunës në familje:
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•

Për të vlerësuar siç duhet nëse një aplikues për leje për armë zjarri mund të përbëjë rrezik
për sigurinë publike dhe nëse armët e zjarrit mund të keqpërdoren në kontekstin e dhunës
në familje, është e nevojshme të rregullohen dhe zhvillohen më tej procedurat ekzistuese
të verifikimit të sigurisë, në mënyrë që realizimi i intervistave me partnerët intimë, anëtarët
e ngushtë të familjes, kolegët dhe/ose fqinjët të jetë i detyrueshëm. Kjo mund të ndihmojë
gjithashtu në trajtimin e sfidave që lidhen me numrin e lartë të rasteve të paregjistruara
dhe të paraportuara të dhunës në familje. Kërkesat ligjore për verifikimin e sigurisë së
aplikuesve për leje për armë zjarri duhet të përfshijnë konsultime të detyrueshme me
Qendrën për Punë Sociale, me qëllim që të merren të dhëna mbi historikun e abuzimit në
familje ose mbi sjellje të tjera të dhunshme;

•

Duhet të ndryshohet ligji “Për armë” me qëllim që gjatë shqyrtimit të kërkesës së dorëzuar
nga aplikuesit për blerjen/përftimin e një arme zjarri të përfshihet detyrimi për të njoftuar
bashkëshortët/partnerët e tyre aktualë (ose bashkëshortët/partnerët e mëparshëm, të dy
viteve të fundit);

•

Duhet të garantohet se Strategjia e re për Kontrollin e AVL-ve do të parashikojë masa
specifike për trajtimin e përdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje përmes
përmirësimit të përgjigjeve ligjore, politike dhe operacionale;

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

•

Gjithashtu, çdo Strategji e re për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje duhet t’i kushtojë
vëmendjen e duhur përdorimit dhe rreziqeve të përdorimit të armëve të zjarrit në aktet e
dhunës në familje;

•

Duhet të realizohet një studim gjithëpërfshirës lidhur me zbatimin e praktikave
institucionale dhe legjislacionit përkatës për të parandaluar keqpërdorimin e armëve të
zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe dhunës nga partneri intim.

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

Duhet të përmirësohen sinergjitë strategjike midis Strategjisë dhe Planit të Veprimit për
Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta dhe strategjive të tjera përkatëse, veçanërisht
me Programin për Barazi Gjinore, Strategjinë për Rininë etj.;

•

Duhet të garantohet se Strategjia e re për Kontrollin e AVL-ve do të parashikojë masa
specifike për zhvillimin e mekanizmave të parandalimit me qëllim trajtimin e faktorëve
gjinorë që nxisin kërkesën për armë zjarri dhe keqpërdorimin e tyre, si p.sh. normat specifike
gjinore të burrërisë. Për të realizuar diçka të tillë, masat parandaluese duhet të fokusohen
në mënyrë të veçantë te meshkujt e rinj në moshë;

•

Duhet të garantohet se Strategjia e re për Kontrollin e AVL-ve do të parashikojë aktivitete
për ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të rëndësishme me qëllim integrimin e
perspektivës gjinore në masat për kontrollin e armëve të vogla;

•

Institucionet e rëndësishme, ku përfshihen Komitetet Vendore të Sigurisë Publike, Këshillat
për Siguri në Bashkësi dhe mekanizmat e sigurisë në nivel qendror, pra Këshilli i Sigurisë,
duhet të rrisin përpjekjet e tyre për koordinim me qëllim përmirësimin e zbatimit të
legjislacionit dhe praktikave për parandalimin e keqpërdorimit të armëve të zjarrit;

•

Rishikimet e ardhshme të Strategjisë së Sigurisë së Kosovës apo strategjitë e reja duhet
të integrojnë perspektivën gjinore, t’i referohen analizave të lidhjeve ndërmjet dhunës me
bazë gjinore dhe përdorimit të armëve të zjarrit, dhe duhet të përcaktojnë tregues specifikë
që lidhen me gjininë, gjatë vlerësimit dhe monitorimit.

PRAKTIKAT E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE ME NDJESHMËRI GJINORE
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•

Mbledhja e të dhënave përkatëse nga institucionet duhet të realizohet në përputhje me
kërkesat e ligjit “Për barazi gjinore”, në mënyrë që të mblidhen të dhëna të ndara sipas
gjinisë;

•

Agjencia e Statistikave duhet të garantojë se çdo raportim që lidhet me përdorimin ose
posedimin e armëve të zjarrit nga institucionet e Kosovës, duhet të përfshijë gjithashtu të
dhëna të ndara sipas gjinisë;

•

Rishikimet e ardhshme të Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve duhet të përfshijnë masa
specifike për të përmirësuar mbledhjen dhe ekzistencën e të dhënave të ndara sipas
gjinisë, si dhe për të përmirësuar realizimin e analizës gjinore.

I
HYRJE
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KAPITULLI I

QËLLIMI

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

•

Vlerësimi i përgjegjshmërisë gjinore të legjislacionit dhe politikave përkatëse për kontrollin
e armëve në Kosovë dhe identifikimi i mangësive në përgjigjet me masa ligjore dhe politike;

•

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

Kjo analizë është pjesë thelbësore e harmonizimit të vazhdueshëm të legjislacionit për kontrollin e
armëve me kuadrin rregullator të BE-së, si dhe me detyrimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare
përkatëse në të gjithë rajonin.
Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve i referohet legjislacionit, politikave dhe
programeve për kontrollin e armëve, të cilat marrin në konsideratë dhe u përgjigjen në mënyrë aktive
përvojave dhe roleve të ndryshme të grave, burrave, vajzave dhe djemve në lidhje me armët e vogla
(kontrollin) dhe rreziqeve specifike gjinore me të cilat ata përballen në lidhje me përhapjen dhe
keqpërdorimin e armëve të vogla.14

OBJEKTI

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

a)

Parakushtet ligjore dhe të politikave për integrimin e perspektivës gjinore në politikat dhe
legjislacionin për kontrollin e armëve të vogla;

b)

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i grave në hartimin dhe zbatimin e politikave/legjislacionit për
kontrollin e armëve;

c)

Lidhjet midis armëve të zjarrit dhe dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës me
bazë gjinore;

d)

Përgjigjet ndaj aspekteve gjinore të kërkesës, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të
zjarrit;

e)

Praktikat e mbajtjes së regjistrave dhe mbledhjes së të dhënave me ndjeshmëri gjinore;

f)

Lidhjet midis tregtisë së armëve dhe rreziqeve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës ndaj
grave.

Është rishikuar një kampion gjithëpërfshirës i dokumenteve legjislative dhe strategjike (Shtojca 1)
për të vlerësuar nëse dhe në çfarë shkalle perspektiva gjinore është integruar në kuadrot përkatëse
ligjore dhe politike për kontrollin e armëve të vogla.
Ndër të tjera, janë analizuar dokumentet ligjore dhe të politikave në vijim, të cilat kanë të bëjnë me
fushën e armëve të vogla, parandalimin e dhunës në familje dhe barazinë gjinore (për listën e plotë
shihni Referencat):
Ligjet bazë dhe akte të tjera nënligjore shoqëruese:

•
•
•
•
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Ligji “Për armë”, ligji nr. 05/L -022, 2015;
Ligji “Për policinë”, nr. 04/L-076, 2012;
Kodi i Procedurës Penale, Kodi nr. 04/l-123, 2012;
Kodi Penal 2019, Kodi nr. 06/L-074;

14] Manuali për Integrimin Gjinor në Kontrollin e Armëve të Vogla, 2020 (i pabotuar); Lebrun (botimi). 2019. Përgjegjshmëria gjinore në
kontrollin e armëve të vogla: Një udhëzues praktik. Gjenevë: Anketa për Armët e Vogla, f. 24.
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•

Ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje”, 2010, Ligji nr. 03/L–182, duke përfshirë dhe dy aktet
nënligjore përkatëse:

•

Udhëzimi Administrativ nr. 12/2012 “Për përcaktimin e vendit dhe mënyrës së trajtimit
psikosocial të kryesit të dhunës në familje”;

•

Udhëzimi Administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë nr. 02/2013 “Për mënyrën e trajtimit te
kryesve te dhunës në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e trajtimit te
obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligji “Për barazi gjinore”, ligji nr. 05/L -020, 2015;

•

Udhëzimi Administrativ “Për llojin dhe mënyrën e aftësimit teorik dhe praktik si dhe
verifikimin e kualifikimit të instruktorëve të punësuar te personat juridik që do te licencohen
për ofrim te aftësimit”, 2010;

•
•
•

Udhëzimi Administrativ i MPB-së nr. 13/2010 “Për armët koleksionuese”, 2010;

•

Udhëzimi Administrativ i MPB-së “Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë së objekteve
që përdoren për aftësimin praktik dhe teorik të manipulimit me armë”, 2010;

•

Udhëzimi Administrativ i MPB-së nr. 03/2012 “Për përdorimin e armëve të zjarrit nga oficerët
e policisë”, 2012;

Ligji “Për gjuetinë”, ligji nr. 02/L-53, 2007;
Ligji “Për shërbimet private të sigurisë”, ligji nr. 04/L –004, 2011;
Ligji “Për rendin dhe qetësinë publike”, ligji nr. 03/L-142, 2009;
Ligji “Për Forcën e Sigurisë së Kosovës”, ligji nr. 06/l-123, 2019;
Ligji “Për përdorim civil të eksplozivëve”, ligji nr. 06/l-123, 2011;
Ligji “Për pyjet”, ligji nr. 2003/3, 2008;
Ligji “Për tregtinë e mallrave strategjikë”, 2013;
Ministria e Punëve të Brendshme, Udhëzimi Administrativ nr. 10/2012 “Për mbledhjen dhe
mirëmbajtjen e të dhënave nga organi kompetent”;

Udhëzimi Administrativ i MPB-së nr. 11/2010 “Për leje të veçantë”, 2010;
Udhëzimi Administrativ i MPB-së nr. 15/2010 “Për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë
kategorisë B, C dhe D1”, 2010;

Strategjitë me rëndësi:

•

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve
2017-2021;

•
•
•
•
•
•

Strategjia kundër Krimit të Organizuar dhe Plani i Veprimit 2012-2017;
Strategjia për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit (2016-2020);
Strategjia për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit (2016-2020);
Programi për Barazi Gjinore 2020-2024;
Strategjia e Policimit në Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2017-2021;
Strategjia për Siguri në Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2018-2023.

Dokumentet e tjera që janë subjekt i kësaj analize janë renditur në Shtojcën 1.
Për më tepër, raporti ofron një përmbledhje të:
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•

Të dhënave të ndara sipas gjinisë në lidhje me pronësinë, aksesin dhe kërkesën për armë
zjarri, si dhe ndikimin e tyre te gratë dhe burrat, duke përfshirë keqpërdorimin e armëve të
zjarrit në kontekstin e dhunës në familje; dhe

•

Kuadrot ndërkombëtarë me rëndësi për këtë analizë.

KAPITULLI I

II
KONTEKSTI:
PËRMBLEDHJE E TË
DHËNAVE KRYESORE MBI
ASPEKTET GJINORE TË
ARMËVE TË VOGLA
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HYRJE
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KAPITULLI II

Studimi i realizuar nga UNDP SEESAC ka siguruar të dhëna të shumta të natyrës thellësisht gjinore
të armëve të vogla, si dhe të rolit të rëndësishëm që luan perspektiva gjinore në formulimin dhe në
kuptimin e aspekteve të ndryshme të pronësisë, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve të zjarrit.
Anketimet për AVL-të dhe botimet me Fakte të Shpejta mbi Gjininë dhe Armët e Vogla ofrojnë të
dhëna të detajuara mbi kontekstin specifik në secilin prej juridiksioneve të EJL-së, duke përfshirë
Kosovën. Gjetjet kryesore15 mund të përmblidhen si në vijim:
Pronësia dhe aksesi në armët e zjarrit kanë natyrë thellësisht gjinore.
Në Evropën Juglindore, 97,2% e armëve të zjarrit janë në pronësi të burrave ndërsa gratë zotërojnë
vetëm 2,8% të armëve të zjarrit. Pronësia e armëve të zjarrit ka natyrë thellësisht gjinore në Kosovë
pasi gratë zotërojnë vetëm 0,1% të të gjitha armëve të zjarrit në pronësi të ligjshme krahasuar me
99,9% që zotërohet nga burrat. Në vitin 2016, 38 821 burra kishin leje për armë zjarri krahasuar me
vetëm 23 gra. Numri i armëve të zjarrit në pronësi të burrave vazhdon të rritet ndërsa numri i grave
që kanë marrë leje për armë zjarri është i papërfillshëm, çka thekson këtë tendencë joproporcionale.
Për shembull, gjatë periudhës 2012-2016, burrat morën 99,5% të të gjitha lejeve, krahasuar me 0,5%
të lejeve të marra nga gratë. Në Kosovë, numri i armëve të regjistruara të zjarrit u rrit me 14% gjatë
periudhës 2012-2016. Përkatësisht, numri i armëve të zjarrit të zotëruara në mënyrë të ligjshme nga
civilët u rrit nga 34 024 në vitin 2012 në 38 844 në vitin 2016.
Gjithashtu, burrat përbëjnë shumicën dërrmuese të personelit të autorizuar për të mbajtur armë
zjarri në sektorin e sigurisë. Në vitin 2016, 877 gra dhe 6956 burra në forcat e policisë, si dhe 22 gra
dhe 492 burra në shërbimet korrigjuese, ishin të autorizuar për të mbajtur armë zjarri. Ministria e
Punëve të Brendshme kishte përqindjen më të lartë të grave të autorizuara për të mbajtur armë zjarri
me 15,9%, pasuar nga policia me 11,2% dhe në fund shërbimet korrigjuese me 4,3%. Këto dallime janë
edhe më të dukshme në rastin e shoqërive private të sigurisë. Në vitin 2016, të gjithë pjesëtarët e
personelit të punësuar nga shoqëritë private të sigurisë dhe të autorizuar për të mbajtur armë zjarri
ishin burra.
Gratë dhe burrat përballen me sfida specifike për sa i përket keqpërdorimit të armëve të zjarrit.
Sipas të dhënave të mbledhura nga UNDP SEESAC, shumica dërrmuese e dhunës me armë kryhet nga
burrat. Në Kosovë, burrat kryen 99,6% të të gjithë veprave penale me armë zjarri, ndërsa gratë vetëm
0,4% të incidenteve. Për më tepër, burrat kryen 99,2% të të gjitha vrasjeve me armë zjarri. Shumica
e autorëve meshkuj të vrasjeve ishin të grupmoshës 19 deri në 35 vjeç. Zakonisht, incidentet kanë
ardhur si rrjedhojë e mosmarrëveshjeve apo veprimtarive kriminale.
Armët e zjarrit ishin armët dominuese të përdorura për kryerjen e vrasjeve gjatë periudhës së
vëzhgimit. Gjatë periudhës 2012-2016, 68,6% e të gjithë vrasjeve janë kryer me armë zjarri. Burrat
përbënin 92,1% të viktimave të vrasjeve me armë zjarri, ndërsa gratë 7,9% të viktimave. Nga viti 2012
deri në vitin 2016, 129 burra dhe 11 gra u vranë me armë zjarri. Edhe pse burrat përbëjnë shumicën
dërrmuese të viktimave të vrasjeve, pjesa që zënë vdekjet me armë zjarri ndaj numrit total të
vdekjeve është e ngjashme për gratë dhe burrat; gjatë periudhës 2012-2016, 11 nga 23 gra dhe 129
nga 181 burra u vranë me armë zjarri. Burrat e moshës 36 deri në 60 vjeç përbënin diçka më pak se
gjysmën e të gjithë viktimave të vrasjeve, pasuar nga burrat e moshës 19 deri në 35 vjeç, me 27,9%.
Në shumicën e rasteve, viktimat e keqpërdorimit të armëve të zjarrit ishin të grupmoshës 36-60 vjeç.
Gjithashtu, burrat përbënin 87,4% të viktimave që kanë pësuar lëndime të shkaktuara me armë zjarri
ndërsa gratë 12,6%.
Për sa i përket marrëdhënies ndërmjet viktimave dhe kryesve të incidenteve me armë zjarri, gratë
ishin më të rrezikuara, krahasuar me burrat, nga keqpërdorimi i armëve të zjarrit nga partnerët
intimë dhe të panjohurit. Burrat rrezikoheshin kryesisht nga miqtë/të njohurit/fqinjët, pasuar nga të
panjohurit.
Burrat përbënin 95% të viktimave të vetëvrasjeve me armë zjarri ndërsa gratë 5%.
Shpeshherë, armët e zjarrit keqpërdoren në kontekstin e dhunës në familje.
Sipas studimit Gjinia dhe Armët e Vogla në Evropën Juglindore, probabiliteti i vrasjes së grave rritet
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15] Të gjitha të dhënat e paraqitura në këtë seksion janë marrë nga: Kosovë: Anketimi për Armët e Vogla dhe të Lehta 2012-2016, UNDP
SEESAC, 2019; Gjinia dhe Armët e Vogla në Kosovë, Fakte të shpejta, UNDP SEESAC, 2019.
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nga pesë deri në dymbëdhjetë herë në rastet kur kryesi i dhunës në familje zotëron një armë zjarri
të ligjshme ose të jashtëligjshme.16 Gratë janë proporcionalisht më të ekspozuara ndaj rrezikut të
vrasjes nga një anëtar i familjes; gjatë periudhës 2012-2016, 7 nga 23 u vranë nga një anëtar i familjes17
ndërsa në rastin e burrave, 11 nga 181 burra u vranë nga një anëtar i familjes.18 Gratë kanë një rrezik
relativ shumë të lartë që të vriten nga një partner intim, krahasuar me burrat. Përkatësisht, 17,4% e
totalit të grave të vrara janë vrarë nga partneri intim krahasuar me 0,6% të burrave. Megjithatë, duhet
theksuar se dhuna në familje me armë zjarri prek si burrat po ashtu dhe gratë. Në Kosovë, 71,4% e
grave dhe 81,8% e burrave të vrarë nga një anëtar i familjes gjatë periudhës së vëzhgimit, u vranë me
armë zjarri. Të gjitha gratë e vrara nga një partner intim janë vrarë me armë zjarri.19 Pavarësisht këtyre
tendencave, në EJL vetëm 8% e të gjitha kërkesave të refuzuara për leje për armë zjarri janë refuzuar
mbi baza të dhunës në familje.
Qëndrimi ndaj armëve të zjarrit.
Sipas anketimit të SEESAC të realizuar në vitin 2017, 37,3% e burrave dhe 24,3% e grave në Kosovë
raportuan se do të zotëronin një armë. Për sa i përket grave, gratë e moshuara përbënin shumicën e
atyre që deklaruan se do të zotëronin një armë. Pavarësisht këtyre treguesve, shumica dërrmuese e
personave të pajisur me leje për armë zjarri janë burra. Edhe pse 24,3% e grave deklaruan se do të
zotëronin një armë, ato përbëjnë vetëm 0,5% të aplikuesve për leje për armë zjarri. Për më tepër,
54,6% e grave dhe 43,5% e burrave kanë treguar se ndihen më pak të sigurt me një armë në shtëpi.

Aspektet
gjinore të
armëve të
zjarrit në
Kosovë: Një
panoramë

Sipas të dhënave të fundit, burrat përbëjnë 99,9% të zotëruesve të
armëve të zjarrit dhe kanë kryer 99,6% të veprave penale me armë zjarri.
Gjithashtu, ata përbëjnë shumicën e viktimave të vrasjeve dhe plagosjeve
me armë zjarri (88,7%), por proporcionalisht janë më shpesh autorë
se sa viktima të keqpërdorimit të armëve të zjarrit. Nga ana tjetër, gratë
zotërojnë vetëm 0,1% të armëve të zjarrit dhe përbëjnë 0,4% të autoreve
të veprave penale me armë zjarri, megjithatë përbëjnë 11,3% të viktimave.

16] Shihni: Raport për gjininë dhe AVL-të në Evropën Juglindore, (2016) f.23. Mund ta gjeni në: https://www.seesac.org/f/docs/Armed-Violence/Gender_and_SALW_publication_eng-web.pdf
17]
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18] Përmbledhje nga Gjinia dhe Armët e Vogla në Kosovë, Fakte të shpejta, https://www.seesac.org/f/docs/Gender-and-SALW/Gender-AndSmall-Arms_Kosovo_ENG_WEB.pdf.
19]

Po aty.

KAPITULLI II

III
KUADROT
NDËRKOMBËTARË

22

KONTEKSTI: PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE KRYESORE MBI ASPEKTET GJINORE TË ARMËVE TË VOGLA

23

KAPITULLI III

Për sa i përket barazisë gjinore, Kosova është angazhuar në zbatimin e Konventës “Për eliminimin e
të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave” dhe, së fundmi, në zbatimin e dispozitave të Konventës
së Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”
(Konventa e Stambollit). Gjithashtu, këto konventa ndërkombëtare konsiderohen drejtpërdrejt
të zbatueshme në Kosovë dhe në rast konflikti kanë përparësi ndaj ligjeve dhe akteve të tjera të
institucioneve publike.20
Për sa i përket kontrollit dhe mospërhapjes së armëve të vogla dhe të lehta, Kosova është e angazhuar
në Planin e Veprimit të BE-së për trafikimin e armëve të zjarrit (2020-2025), dhe Udhërrëfyesin për
një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e AVL-ve
dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor, brenda vitit 2024. Udhërrëfyesi është hartuar në
bashkëpunim të ngushtë me të gjitha institucionet përkatëse të rajonit, nën kujdesin e Republikës
Federale të Gjermanisë dhe me mbështetjen teknike të SEESAC, si dhe në koordinim me Francën,
Mbretërinë e Bashkuar dhe Komisionin Evropian. Dokumenti u miratua zyrtarisht më 10 korrik 2018,
në Samitin e Londrës mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Udhërrëfyesi përmban shtatë objektiva,
një ndër të cilët është të garantohet miratimi i legjislacionit për kontrollin e armëve, plotësisht i
harmonizuar me kuadrin rregullator të BE-së dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare përkatëse dhe
i standardizuar në të gjithë rajonin (brenda vitit 2023). Brenda vitit 2024, politikat dhe praktikat
për kontrollin e armëve në Ballkanin Perëndimor duhet të jenë të bazuara në statistika dhe të
udhëhiqen nga informacionet e inteligjencës; duhet të ulet në mënyrë të konsiderueshme qarkullimi
i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve drejt, brenda dhe përtej Ballkanit
Perëndimor; duhet të ulet në mënyrë të konsiderueshme oferta, kërkesa dhe keqpërdorimi i armëve
të zjarrit nëpërmjet ndërgjegjësimit, edukimit, informimit dhe promovimit të kontrollit, si dhe duhet
të ulet në mënyrë të konsiderueshme numri i përllogaritur i armëve të zjarrit që mbahen në mënyrë
të paligjshme në Ballkanin Perëndimor. Për më tepër, në kuadër të objektivave të Udhërrëfyesit,
në Ballkanin Perëndimor duhet të ulet në mënyre sistematike sasia e tepërt dhe të shkatërrohen
AVL-të dhe municionet e tyre të kapura, si dhe duhet të ulet në mënyrë të konsiderueshme rreziku i
përhapjes dhe devijimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve.
Udhërrëfyesi i kushton një rëndësi të veçantë barazisë gjinore dhe bën thirrje për integrim të plotë të
perspektivës gjinore dhe përfaqësim të balancuar të grave në kontrollin e AVL-ve.21
Janë miratuar Strategjia dhe Plani i Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe
Eksplozivëve 2017-2021.22 Konventat dhe dokumentet ndërkombëtare që udhëheqin hartimin e
akteve ligjore dhe politikave përkatëse përfshijnë, por nuk kufizohen me, dokumentet në vijim:

•

Programi i Veprimit i Kombeve të Bashkuara, “Për parandalimin, luftën dhe eliminimin e
tregtisë së jashtëligjshme të armëve të vogla dhe të lehta në të gjitha aspektet,” Plani i
Veprimit (2001);

•

Protokolli kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pjesëve
dhe komponentëve të tyre dhe municioneve (2001);

•
•
•

Instrumenti Ndërkombëtar i Gjurmimit (2005);

•

Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit të Bashkimit Evropian 2008/944/CFSP që përcakton
rregullat e përbashkëta për rregullimin e kontrollit të eksporteve të teknologjive dhe
pajisjeve ushtarake.

Traktati për Tregtinë e Armëve;
Dokumenti i OSBE-së për Armët e Vogla dhe të Lehta (miratuar në vitin 2000 dhe ribotuar
në 2012);

Gjatë dy dekadave të fundit ka pasur një konvergjencë graduale midis agjendave globale për
zhvillimin e qëndrueshëm, barazisë gjinore, agjendës për ruajtjen e paqes dhe kontrollit të armëve
të vogla dhe të lehta.23

20]

Shqyrtimi i përgjigjes institucionale duke shtjelluar dhe studiuar rastet e dy të mbijetuarave të dhunës në familje, f.14.

21] Raportet e progresit mbi zbatimin e Udhërrëfyesit tregojnë se nuk është realizuar asnjë aktivitetet për trajtimin e shqetësimeve gjinore
dhe për rritjen e pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve në Kosovë. Në faqen 39 të raportit të 4-t rajonal të progresit jepen autoritetet
përgjegjëse për përgjigjen në Kosovë. Mund ta gjeni në https://www.seesac.org/f/docs/4th-Regional-Progress-Report/Regional-Narrative-Progress-Report-on-the-Implementation-of-.pdf

24

22]

https://www.seesac.org/f/docs/Kosovo-1/Small-Arms-Light-Weapons-and-Explosive-Control-Strategy-and-Action-Plan-2017---2.pdf

23] UNODA Manuali i trajnimit për integrimin gjinor në kontrollin e armëve të vogla, (i pabotuar), faqe 22. Nga ky manual janë marrë
përshkrime të shkurtra të instrumenteve ndërkombëtare.
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Programi i Veprimit për armët e vogla (PV), i miratuar në vitin 2001 nga Asambleja e Përgjithshme
e Kombeve të Bashkuara, krijoi një kuadër normativ për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta
që mbulon një spektër të gjerë çështjesh, duke përfshirë përmirësimin e ligjeve për armët e vogla,
kontrollet e importit/eksportit dhe menaxhimin e stoqeve. Edhe pse PV-ja i trajton shqetësimet
gjinore në një mënyrë të kufizuar (duke shprehur në preambulën e saj shqetësimet mbi ndikimin
negativ që ka tregtia e jashtëligjshme e armëve të vogla dhe të lehta te “gratë dhe të moshuarit”24),
është bërë progres i konsiderueshëm përmes Dokumentit Rezultues të Konferencës së Tretë të
Rishikimit25 (2018) të Programit të Veprimit të Kombeve të Bashkuara, i cili ripërtëriti angazhimin për
parandalimin, luftën dhe eliminimin e tregtisë së jashtëligjshme të armëve të vogla dhe të lehta dhe
theksoi nevojën për integrim të mëtejshëm të perspektivës gjinore në kontrollin e armëve të vogla.
Këtu përfshihen masa të tilla si:

•

rritja e njohurive mbi ndikimet specifike gjinore të tregtisë së jashtëligjshme të armëve të
vogla dhe të lehta;

•

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

•
•

mbledhja e të dhënave të ndara sipas gjinisë;

•

integrimi i aspekteve gjinore në politikat dhe programet për armët e vogla dhe të lehta,
duke përfshirë në fushat e hartimit, planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të
programit, gjatë përpjekjeve zbatuese;

•

shkëmbimi i përvojave kombëtare, mësimeve të nxjerra dhe praktikave më të mira mbi
përfshirjen e dimensioneve gjinore në politika dhe programe;

•

garantimi i koordinimit midis autoriteteve përkatëse, lidhur me zbatimin e PV-së, me
autoritetet që punojnë për barazinë gjinore dhe çështjet e grave, duke përfshirë grupet e
shoqërisë civile të grave.

marrja seriozisht në konsideratë e rritjes së fondeve për politikat dhe programet që marrin
parasysh ndikimet e ndryshme të armëve të vogla dhe të lehta të jashtëligjshme te gratë,
burrat, vajzat dhe djemtë;

Traktati për Tregtinë e Armëve (TTA) është një traktat shumëpalësh që rregullon tregtinë
ndërkombëtare të armëve konvencionale. Ky traktat u miratua nga Asambleja e Përgjithshme
në vitin 2013 dhe hyri në fuqi vitin 2014. Në vitin 2020, ai u miratua nga 100 shtete palë,26 të cilat
u angazhuan që të zbatojnë standardet e përbashkëta në tregtinë e ligjshme ndërkombëtare të
armëve konvencionale dhe municioneve. TTA është traktati i parë ligjërisht i detyrueshëm që njeh
lidhjen midis tregtisë së armëve dhe dhunës me bazë gjinore dhe i bën thirrje shteteve që të marrin
parasysh “rreziqet e armëve konvencionale të përdorura për të kryer ose për të ndihmuar në kryerjen
e akteve të rënda të dhunës me bazë gjinore ose akteve të rënda të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve”
(neni 7.4). Për më tepër, Komiteti i CEDAW ka bërë thirrje për zbatimin e plotë të Traktatit për Tregtinë
e Armëve.27
Konventa “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave” (CEDAW), e miratuar në vitin
1979 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, shpeshherë përshkruhet si një kartë
ndërkombëtare e të drejtave të grave. Kjo Konventë përbëhet nga një preambul dhe 30 nene, dhe jep
një përkufizim të diskriminimit ndaj grave si dhe përcakton agjendën e masave për eliminimin e këtij
diskriminimi.
Përmes miratimit të Rezolutës 1325 (2000) të KSOKB-së28, Këshilli i Sigurimit trajtoi për herë të
parë ndikimin joproporcional dhe unik të konflikteve të armatosura te gratë. Përveç Rezolutës 1325
së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (RKSOKB), ekzistojnë nëntë rezoluta të tjera

25

24]

Vlen të theksohet se nuk ka asnjë referencë për Rezolutën 1325 të KSOKB-së, e cila u miratua në vitin 2000.

25]

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/2018/RC/3&referer=/english/&Lang=E

26]

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en

27] Përgjegjshmëria gjinore në kontrollin e armëve të vogla në Dekadën e Masave për OZhQ-të, Pionierët për paqe, shoqëri të drejta dhe
gjithëpërfshirëse, shkurt 2020.
28]

S/RES/1325, datë 31 tetor 2000. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/1325(2000).
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për gratë, paqen dhe sigurinë: 1820 (2008),29 1888 (2009),30 1889 (2009),31 1960 (2010),32 2106
(2013),33 2122 (2013),34 2242 (2015),35 2467 (2019),36 dhe 2493 (2019).37 Një pjesë e konsiderueshme
e këtyre rezolutave fokusohet specifikisht në çështjen e dhunës seksuale që vjen nga konfliktet.38
Së bashku, këto dhjetë rezoluta formojnë agjendën për gratë, paqen dhe sigurinë, e cila udhëheq
punën për promovimin e barazisë gjinore dhe pjesëmarrjes së grave. Në dispozitat kryesore
përfshihen angazhime për: i) të rritur pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në të gjitha nivelet
e vendimmarrjes; ii) t’i kushtuar vëmendje nevojave specifike për mbrojtje të grave dhe vajzave në
konflikte të armatosura; dhe iii) të integruar perspektivën gjinore në proceset e pas konflikteve.
Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, e miratuar nga të gjitha vendet anëtare të Kombeve
të Bashkuara në vitin 2015, përcakton 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ), të cilat
përfaqësojnë një thirrje urgjente për veprim nga të gjitha vendet në një partneritet global. Në
Evropë, këto objektiva janë miratuar dhe zbatuar kryesisht përmes proceseve të integrimit në BE.
Për shembull, integrimi dhe zbatimi i OZhQ-ve është pasqyruar në Strategjinë e Kosovës për Zhvillim
2016-2021, Agjendën për Reforma Evropiane, si dhe në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit të
nënshkruar ndërmjet BE-së dhe Kosovës.39 OZhQ-të i bëjnë thirrje vendeve që: të fuqizojnë gratë
dhe vajzat; të arrijnë barazinë gjinore; të promovojnë shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse duke
eliminuar të gjitha format e dhunës kundër të gjitha grave dhe vajzave në sferat publike dhe private;
të ulin të gjitha format e dhunës dhe nivelin përkatës të vdekshmërisë kudo; dhe të ulin në mënyrë
të konsiderueshme flukset e jashtëligjshme financiare dhe të armëve, të rrisin rastet e gjetjes dhe
kthimit të aseteve të vjedhura dhe të luftojnë kundër çdo forme të krimit të organizuar.40
Sigurimi i së Ardhmes sonë të Përbashkët: Agjenda për Çarmatimin e prezantuar nga Sekretari i
Përgjithshëm i OKB-së në vitin 2018 përshkruan një vizion të masave të çarmatimit që ndihmojnë në
futjen e botës në rrugën drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme për të gjithë. Agjenda i bën thirrje
të gjitha vendeve anëtare që të përfshijnë perspektivat gjinore në zhvillimin e legjislacionit dhe
politikave për çarmatimin dhe kontrollin e armëve, si dhe të marrin në konsideratë aspektet gjinore
të pronësisë, përdorimit dhe keqpërdorimit të armëve; ndikimet e ndryshme të armëve te gratë
dhe burrat; dhe mënyrat përmes të cilave rolet gjinore mund të formësojnë politikat dhe praktikat e
kontrollit të armëve dhe çarmatimit.
Konventa e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe
dhunës në familje” (Konventa e Stambollit) hyri në fuqi në vitin 2014 dhe përfaqëson dokumentin e
parë ligjërisht të detyrueshëm për trajtimin në mënyrë gjithëpërfshirëse të dhunës ndaj grave dhe
dhunës në familje. Sipas Konventës, “dhuna ndaj grave” kuptohet si shkelje e të drejtave të njeriut
dhe një formë diskriminimi kundër grave dhe nënkupton të gjitha aktet e dhunës gjinore që çojnë
ose mund të çojnë në dëmtim ose vuajtje fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike për gratë,
duke përfshirë kërcënime për kryerjen e këtyre akteve, shtrëngim ose heqje arbitrare të lirisë,
pavarësisht nëse ndodh në jetën publike ose private. Konventa kërkon kriminalizimin ose vendosjen
e sanksioneve të tjera për sjelljet në vijim: dhuna në familje (dhuna fizike, seksuale, psikologjike ose
ekonomike), përndjekja dhe dhuna seksuale, ku përfshihen, përdhunimi, ngacmimi seksual, martesa
e detyruar, gjymtimi i organeve gjenitale femërore, aborti dhe sterilizimi i detyruar. Konventa bazohet
në katër shtylla:41

29]

S/RES/1820, datë 19 qershor 2008. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/1820(2008).

30]

S/RES/1888, datë 30 shtator 2009. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/1888(2009).

31]

S/RES/1889, datë 5 tetor 2009. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/1889(2009).

32]

S/RES/1960, datë 16 dhjetor 2010. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/1960(2010).

33]

S/RES/2106, datë 24 qershor 2013. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/2106(2013).

34]

S/RES/2122, datë 18 tetor 2013. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/2122(2013).

35]

S/RES/2242, datë 13 tetor 2015. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/2242(2015).

36]

S/RES/2467, datë 23 prill 2019. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/2467(2019).

37]

S/RES/2493, datë 29 tetor 2019. Mund ta gjeni në: www.undocs.org/S/RES/2493(2019).

38]

S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013) dhe S/RES/2467 (2019).

39] Shihni: “OZhQ-të në Kosovë: Agjenda për të Ardhmen e Kosovës,” Fleta informative e ekipit të OKB-së në Kosovë 2017. Mund ta gjeni në:
http://unkt.org/wp-content/uploads/2017/06/Fact-sheet-SDGs-in-Kosovo-2017-Fin-.pdf
40]
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Shihni, për shembull: OZhQ-të 5, 6, 16. Mund ta gjeni në https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

41] Shihni: Konventa e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”: Një instrument
global për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, f. 4; Konventa e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën
kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”: Të sigurt nga frika, të sigurt nga dhuna.

KUADROT NDËRKOMBËTARË

•

Parandalimi i dhunës përmes masave të qëndrueshme që trajtojnë shkaqet kryesore dhe
synojnë ndryshimin e qëndrimeve, roleve gjinore dhe stereotipeve që e konsiderojnë të
pranueshme dhunën ndaj grave;

•

Mbrojtja e grave dhe vajzave dhe ngritja e shërbimeve mbështetëse të specializuara për
viktimat dhe fëmijët e tyre (strehimore, linja telefonike 24/7, qendra të referimit të krizave
të përdhunimit dhe dhunës seksuale);

•

Ndjekja penale e kryesve, duke përfshirë krijimin e mundësive për vazhdimin e hetimeve
dhe procedurave penale edhe në rast se viktima e tërheq ankesën;

•

Miratimi dhe zbatimi i “politikave të integruara,” të cilat janë efikase, të koordinuara dhe
gjithëpërfshirëse, pra që përfshijnë të gjitha masat përkatëse për parandalimin dhe luftën
kundër të gjitha formave të dhunës ndaj grave.

Neni 51 i Konventës - Vlerësimi i rrezikut dhe menaxhimi i rrezikut, kërkon që palët të marrin
të gjitha masat e nevojshme legjislative apo masa të tjera për të siguruar që vlerësimi përkatës i
rrezikut të marrë parasysh siç duhet, në të gjitha fazat e hetimit dhe zbatimit të masave mbrojtëse,
faktin nëse kryesit e akteve të dhunës, të mbuluar nga objekti i kësaj Konventë, zotërojnë ose kanë
akses në armë zjarri.
Strategjia e BE-së kundër armëve të jashtëligjshme të zjarrit, armëve të vogla dhe të lehta
dhe municioneve të tyre “Sigurimi i armëve, mbrojtja e qytetarëve” synon të ruajë dhe mbrojë
një mjedis paqësor dhe të sigurtë për qytetarët e saj, si dhe të mbështesë sigurinë dhe të nxisë
zhvillimin në territorin e saj dhe në mbarë botën. Përfshirja e aspekteve gjinore dhe të diversitetit
në projektet dhe masat për kontrollin e AVL-ve është një nga parimet kryesore që ka udhëhequr
zhvillimin e Strategjisë. Në nivel ndërkombëtar, BE do të integrojë sistematikisht aspektet gjinore në
hartimin e projekteve të reja që lidhen me luftën kundër dhunës me armë dhe kontrollin e AVL-ve në
përgjithësi, si dhe ndarjen e praktikave të mira në këtë aspekt.
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1. PARAKUSHTET LIGJORE DHE POLITIKE PËR INTEGRIMIN E PERSPEKTIVËS GJINORE DHE PJESËMARRJEN E
GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA
Ligji “Për barazi gjinore”, 201542 vlen për meshkujt, femrat dhe personat që kanë një karakteristikë
të mbrojtur të identitetit gjinor apo të seksit, si dhe garanton mundësi dhe trajtim të barabartë,
në sferën publike dhe private të jetës shoqërore, duke përfshirë në jetën politike dhe publike,
punësimin, arsimin, shëndetësinë, ekonominë, përfitimet shoqërore, sportin, kulturën dhe në sfera
të tjera (shihni nenin 2). Ligji “Për barazi gjinore” është një ligj gjithëpërfshirës, i cili rregullon parimet
kryesore që lidhen me barazinë gjinore.
Për sa i përket parakushteve ligjore për integrimin gjinor, ligji rregullon përgjegjësinë e institucioneve
në të gjitha nivelet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, si dhe të institucioneve të tjera publike
për të zbatuar masa ligjore dhe masa të tjera, duke përfshirë analizën e statusit të grave dhe burrave
në organizatat dhe fushat përkatëse, miratimin e strategjive dhe planeve të veprimit për promovimin
dhe vendosjen e barazisë gjinore në përputhje me Programin për Barazi Gjinore dhe përfshirjen e
integrimit gjinor në të gjitha politikat, dokumentet dhe ligjet.
Ligji e përkufizon integrimin gjinor si përfshirja e perspektivës gjinore në çdo fazë të procesit, të
planifikimit, miratimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të legjislacionit, politikave ose programeve
dhe buxheteve, në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore, duke pasur parasysh
promovimin dhe avancimin e mundësive të barabarta mes meshkujve dhe femrave.
Vlen të përmendet përkufizimi dhe kërkesa e qartë që parashikon ky ligj për buxhetimin e
përgjegjshëm gjinor dhe integrimin gjinor në të gjitha organet institucionale, “në të gjitha nivelet
e pushtetit legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, si dhe në institucionet e tjera publike.”43 Kjo nënkupton
përfshirjen e perspektivës gjinore “në çdo fazë të procesit, të planifikimit, miratimit, zbatimit,
monitorimit dhe vlerësimit të legjislacionit, politikave ose programeve dhe buxheteve, në të gjitha
sferat politike, ekonomike dhe shoqërore.”44 Gjithashtu, ligji parashikon përfshirjen e buxhetimit gjinor
në të gjitha fushat si një instrument i nevojshëm për të garantuar respektimin e parimit të barazisë
gjinore në mbledhjen, shpërndarjen dhe caktimin e burimeve.45 Megjithatë, aplikimi i buxhetimit
gjinor është përballur me sfida pasi mungon një akt nënligjor apo dispozitat e posaçme ligjore që do
të detajonin më tej zbatimin e tij. Për këtë qëllim, Plani i mëparshëm i Veprimit i Kosovës për zbatimin
e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit me BE-në parashikonte se Agjencia për Barazi Gjinore (ABGj),
së bashku me Ministrinë e Financave, duhet të hartojnë një akt nënligjor ose ligj specifik për të
trajtuar sfidat për zbatimin e buxhetimit gjinor në praktikë. Dokumenti konceptual u hartua në vitin
2020, ndërkohë që ABGj kishte parashikuar hartimin e ligjit gjatë vitit 2020. Megjithatë, diçka e tillë
nuk është realizuar deri më tani.46
Ligji përcakton gjithashtu mekanizmat institucionalë për barazinë gjinore. Agjencia për Barazi
Gjinore është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të ligjit dhe në ligj janë parashikuar në mënyrë
të detajuar përgjegjësitë e kësaj agjencie.
Gjithashtu, ligji parashikon se të gjitha ministritë (dhe bashkitë) kanë detyrimin: të caktojnë zyrtarët
përkatës për barazinë gjinore, të cilët kanë kapacitete të mjaftueshme profesionale; të ndajnë
burime të mjaftueshme nga buxheti; të koordinojnë zbatimin e dispozitave të këtij ligji (Neni 12,
paragrafi 1). Ligji përcakton gjithashtu detyrimet dhe përgjegjësitë e zyrtarëve përkatës, ndër të cilat
bën pjesë përfshirja e integrimit dhe buxhetimit gjinor në hartimin dhe zbatimin e politikave (Neni 12,
paragrafi 2).
Për sa i përket mbledhjes së të dhënave, ligji sanksionon se të gjitha të dhënat dhe informacionet
statistikore të mbledhura nga institucionet, ku përfshihen organet në të gjitha nivelet e pushtetit
legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, si dhe institucionet e tjera publike, duhet të ndahen sipas gjinisë,
dhe se të gjitha të dhënat e mbledhura, të regjistruara dhe të përpunuara duhet të dorëzohen në
Agjencinë e Statistikave të Kosovës.

42] Shihni: Ligjin e Kosovës “Për barazi gjinore”, ligji nr. 05/L -020, 2015; Mund ta gjeni në: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/
ligjet/05-L-020%20a.pdf.
43]
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Ligji “Për barazi gjinore”, neni 5.1.3

44]

Po aty.

45]

Ligji “Për barazi gjinore”, neni 5, paragrafi 1.5.

46] Shihni: Raporti i KIPRED “Mësimet e fituara dhe planifikimi për të ardhmen: Analiza Gjinore e Programit të Kosovës për Zbatimin e
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimin ndërmjet BE-së dhe Kosovës,” përgatitur nga Ariana Qosaj-Mustafa dhe Donjeta Morina. Mund ta gjeni
në: http://www.kipred.org/repository/docs/Lessons_Learned_and_the_Way_Forward_Gender_Analysis_of_the_Kosovo_Programme_for_
the_Implementation_of_the_Stabilization_and_Association_Agreement_2019_to_2023_139209.pdf
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Për më tepër, ligji sanksionon se barazia gjinore duhet të merret në konsideratë gjatë përgatitjes së
raporteve, analizave dhe projekteve të realizuara nga institucionet dhe subjektet e përmendura më
sipër.47
Strategjia dhe Plani i Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve 20172021 përmban një grup masash gjithëpërfshirëse, të cilat synojnë të sigurojnë një mjedis të
sigurt në të cilin AVL-të dhe eksplozivët janë nën kontroll dhe nuk paraqesin rrezik serioz për sigurinë
e Kosovës dhe atë rajonale.
Strategjia ka katër objektiva strategjikë:

•
•

Objektivi strategjik 1: Zhvillim i legjislacionit dhe politikave;

•
•

Objektivi strategjik 3: Zhvillim i mëtejshëm i kapaciteteve institucionale dhe hetimore;

Objektivi strategjik 2: Zhvillimi i një qasjeje gjithëpërfshirëse për reduktimin e rreziqeve nga
armët dhe lëndët plasëse që paraqesin kërcënim për rendin dhe sigurinë publike;
Objektivi strategjik 4: Rritje e koordinimit ndërinstitucional dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Edhe pse të katër objektivat strategjikë lidhen drejtpërdrejt me rritjen e përgjegjshmërisë gjinore në
kontrollin e AVL-ve, në Strategjinë dhe Planin shoqërues të Veprimit 2017-2021 parashikohet njohje
e kufizuar e rolit të rëndësishëm të perspektivës gjinore në kontrollin e AVL-ve, dhe për rrjedhojë
parashikohen vetëm pika hyrëse të kufizuara për integrimin gjinor. Strategjia nuk i njeh mjaftueshëm
aspektet gjinore të armëve të zjarrit ose efektet e ndryshme specifike gjinore që ka keqpërdorimi
i armëve të zjarrit te gratë. Për më tepër, ajo nuk bazohet në një analizë gjinore gjithëpërfshirëse.
E vetmja referencë për gratë është se “sipas anketimeve të opinionit publik në vitin 2015, gratë
mbështesin mbajtjen e një arme zjarri në shtëpi, ndërkohë që ato përbëjnë edhe shumicën e
viktimave nga këto armë”. Kjo deklaratë nuk pasqyron në mënyrën e duhur përvojën apo perspektivën
e grave lidhur me armët e zjarrit.
Integrimi i perspektivës gjinore është parashikuar kryesisht në aktivitetet që lidhen me rritjen e
ndërgjegjësimit.
Sipas Objektivit Strategjik 3, për zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe hetimore, janë
parashikuar aktivitete që synojnë ngritjen e kapaciteteve analitike dhe statistikore të sektorëve të
veçantë, ku përfshihen njësia e ILECU për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sundimit të ligjit,
njësitë qendrore, Departamenti i Sigurisë Publike dhe Forenzika. Këto agjenci duhet të përfshijnë
analizën gjinore në realizimin e analizës së inteligjencës dhe inteligjencës balistike. Institucioni
udhëheqës për këtë aktivitet është Ministria e Punëve të Brendshme.

PJESËMARRJA E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË
VOGLA
Për sa i përket pjesëmarrjes/përfaqësimit të barabartë, ligji “Për barazinë gjinore” parashikon se
kemi të bëjmë me përfaqësim të pabarabartë “…kur pjesëmarrja apo përfaqësimi i njërës gjini, është
më i ulët së pesëdhjetë përqind (50%) në çdo organ dhe nivel vendimmarrës në jetën politike dhe
publike (Neni 3, paragrafi 1.15)”.48 Ndër masat e përgjithshme për parandalimin e diskriminimit gjinor,
ligji parashikon se institucionet, duke përfshirë organet në të gjitha nivelet e pushtetit legjislativ,
ekzekutiv, gjyqësor, si dhe institucionet e tjera publike, kanë detyrimin të garantojnë se proceset
e përzgjedhjes, punësimit dhe caktimit në punë, duke përfshirë për pozicionet drejtuese, janë në
përputhje me kërkesën për përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave, si dhe të garantojnë
përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave në të gjitha konferencat, mbledhjet, seminaret dhe
trajnimet (Neni 5).
Programi për Barazi Gjinore 2020-2024 ofron një sërë pikash hyrëse për integrimin gjinor dhe rritjen
e pjesëmarrjes së grave në sektorin e sigurisë, të cilat janë gjithashtu me rëndësi për përmirësimin e
përgjegjshmërisë gjinore në kontrollin e AVL-ve.
Për shembull, në kuadër të Objektivit Specifik 1.2: Sigurimi/avancimi i qasjes së barabartë në të drejta,
liri, vendimmarrje, burime dhe shërbime, Programi parashikon: ngritjen e kapaciteteve për vlerësimin

32

47]

Po aty.

48]
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e ndikimit gjinor në politikat publike dhe në legjislacion; ngritjen e kapaciteteve për integrimin gjinor
në politikat publike, në nivel qendror dhe lokal; ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e BPGj-së, në
nivel qendror dhe lokal; rishikimin e politikave ekzistuese afatgjata (Strategjitë dhe Planet e Veprimit)
dhe legjislacionit; si dhe integrimin e perspektivës gjinore.
Për sa i përket pjesëmarrjes së grave, Objektivi Specifik 3.2 i Programit synon rritjen e pjesëmarrjes
dhe përfaqësimit të barabartë në procesin e vendimmarrjes, në përputhje me kërkesat e ligjit “Për
barazi gjinore”. Për sa i përket sektorit të sigurisë, Objektivi Specifik 3.3 synon të krijojë një mjedis
të sigurt dhe jo diskriminues për gratë dhe burrat në sektorin e sigurisë. Në kuadër të këtij objektivi
specifik janë planifikuar një sërë aktivitetesh, ku përfshihen: një studim rreth formave të diskriminimit
dhe një mjedisi të sigurt për burrat dhe gratë në sektorin e sigurisë; krijimi i një bordi këshillues për
gratë, paqen dhe sigurinë brenda institucioneve të sigurisë; trajnimi i anëtarëve të institucioneve
të sigurisë lidhur me kërkesat e ligjit “Për barazi gjinore”, duke përfshirë mbi buxhetimin gjinor dhe
integrimin e perspektivës gjinore; ndërmarrja e masave afirmative me qëllim rritjen e numrit të grave
në sektorin e sigurisë; studim i vazhdueshëm mbi pozitën e grave në sektorin e sigurisë.
Ligji Për mbrojtjen nga diskriminimi49 u miratua në maj të vitit 2015 për të “krijuar një kornizë të
përgjithshme për parandalimin dhe luftën kundër diskriminimit në baza të ndryshme, me qëllim
zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë.”50 Ligji ndalon diskriminimin e drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë, si dhe përcakton të gjitha format e diskriminimit, duke përfshirë ngacmimin, viktimizimin
dhe segregimin. Është e rëndësishme të theksohet se ky ligj zbatohet si për institucionet publike po
ashtu dhe për ato private, duke përfshirë për të gjitha veprimet ose mosveprimet individuale ose të
përbashkëta nga personat fizikë (Neni 4).51 Ligji përcakton Avokatin e Popullit si organin e autorizuar
për hetimin e ankesave lidhur me shkeljet e të drejtave. Ligji synon të eliminojë të gjitha format e
diskriminimit kundër grave, duke përfshirë format e drejtpërdrejta ose të tërthorta të diskriminimit,
si dhe çdo bazë tjetër për diskriminim.
Neni 4 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal “Për
Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi” përcakton se KKSB-të, ndër të tjera, përbëhen dhe
përfaqësohen nga një zyrtar për barazi gjinore.52 Për më tepër, sipas këtij udhëzimi administrativ,
duhet të merret në konsideratë barazia gjinore dhe përfaqësimi i barabartë i të gjitha komuniteteve
etnike gjatë ngritjes së KKSB-ve. KKSB-të kryesohen nga kryetarët e komunave përkatëse të Kosovës.
Megjithatë, edhe pse këto forume kanë përfaqësim gjinor të detyrueshëm, çështjet e diskutuara nuk
lidhen detyrimisht dhe as nuk garantojnë njohuri të përshtatshme mbi nevojat specifike për siguri të
burrave dhe grave, duke përfshirë, për shembull, mbi problematikat e dhunës në familje në komuna
të ndryshme.53 Nëse zbatohet, ky udhëzim administrativ mund të ofrojë një praktikë të mirë në rritjen
e barazisë gjinore përmes diskutimeve me rëndësi mbi çështjet e sigurisë në bashkësi. Udhëzimi
trajton çështjen e barazisë gjinore në të gjitha nivelet, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe masat, dhe
rrjedhimisht ofron pika hyrëse për përfshirjen më të thellë të grave në çështjet specifike të sigurisë
që prekin gratë dhe fëmijët.

49]

Shihni: Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ligji nr. 05/L21, 2015.

50] Neni 1 i ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, 2015, të cilin mund ta gjeni në: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/
ligjet/05-L-021%20a.pdf
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51]

Po aty.

52]

Shihni gjithashtu: Agjencia për Barazi Gjinore, Plani i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria”, 2013-2015.

53] Shihni: Raporti i KIPRED, raporti “Sektori i sigurisë në Kosovë nga një perspektivë gjinore” 2016, Ariana Qosaj-Mustafa dhe Violeta
Haxholli. Mund ta gjeni në http://www.kipred.org/repository/docs/SECURITY_SECTOR_IN_KOSOVO_FROM_GENDER_PERSPECTIVE_432844.
pdf
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Ky seksion paraqet një analizë të
rregullores ligjore mbi posedimin e
armëve të zjarrit nga civilët dhe një
panoramë të gjerë të procedurave
për miratimin, rinovimin dhe revokimin
e lejes, si dhe të kërkesave për
miratimin e lejeve për armë zjarri për
personat fizikë ose juridikë. Për më
tepër, seksioni paraqet një analizë
të kushteve për mbajtjen e armëve
të zjarrit të shërbimit nga personeli i
autorizuar i sektorit të sigurisë, duke
përfshirë nga shoqëritë private të
sigurisë. Të gjithë këto elementë janë
vlerësuar duke pasur në fokus dhe me
qëllim parandalimin e përdorimit të
armëve të zjarrit në dhunën në familje.

2. LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE

2.1.
LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË
FAMILJE
Sipas ligjit “Për mbrojtje nga dhuna në familje”, dhuna në familje përkufizohet si:
“…një ose më shumë vepra apo lëshime të qëllimshme që një person i bën personit tjetër me të cilin
është ose ka qenë në marrëdhënie familjare,54 duke përfshirë por pa u kufizuar në: a) përdorimin e forcës fizike
ose presionin psikik të ushtruar ndaj anëtarit tjetër të familjes; b) çdo veprim tjetër i një anëtari të familjes që
mund të shkaktojë apo kanos, se do të shkaktojë dhembje fizike dhe vuajtje psikike; c) shkaktimi i ndjenjës së
frikës, rrezikshmërisë personale apo cenimin e dinjitetit; d) sulmi fizik pa marrë parasysh pasojat; e) ofendimi,
sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të shqetësimit të vrazhdë; f) përsëritja e vazhdueshme
e sjelljeve me qellim te përuljes se personit tjetër; g) marrëdhënia seksuale pa pëlqim dhe keqtrajtimi seksual;
h) kufizimi i kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes ndaj personit tjetër; i) dëmtimi apo shkatërrimi i pasurisë dhe
kanosja që ta bëjë këtë; j) vënia e personit tjetër në pozitën që ai të frikësohet për gjendjen fizike, emocionale
dhe ekonomike; k) hyrja apo largimi me dhunë nga banesa e përbashkët apo në banesën e personit tjetër; l)
rrëmbimi.
Ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje” parashikon masa të veçanta për mbrojtjen e viktimave
të dhunës në familje dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme mbrojtëse për viktimat, duke
përfshirë mbështetjen dhe rehabilitimin e tyre, si dhe përcakton masa për rehabilitimin e kryesve.
Ligji parashikon gjithashtu aktet e dhunës në familje me qëllim lëshimin e urdhrave të mbrojtjes nga
gjykatat në rastet e procedurës civile. Ligji përcakton tre lloje të urdhrave të mbrojtjes dhe mënyrën
e lëshimit të tyre: Urdhër mbrojtje, Urdhër mbrojtje emergjente dhe Urdhër mbrojtje e përkohshme
emergjente. Ligji përcakton gjithashtu masat që mund të lëshohen nga Policia përmes Urdhrave
të mbrojtjes së përkohshme emergjente. Ligji është hartuar me qëllimin e posaçëm për të luftuar
dhunën në familje, si dhe për të parandaluar dhe zbutur ndikimin e drejtpërdrejtë të kësaj dhune
në jetët e grave, veçanërisht shqetësimet e përditshme mbi sigurinë që lindin nga aktet e DhF-së
(për një shqyrtim më të detajuar të lidhjeve specifike me kontrollin e armëve të vogla, shihni seksioni
përkatës të paraqitur më poshtë).
Kodi Penal i Kosovës (KPK) u ndryshua në vitin 2020 për të përkufizuar aktet e dhunës në familje,
konkretisht në nenin 248, në përputhje me përkufizimin e Konventës së Stambollit. KPK parashikon
se:
“Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të
dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3
(tre) vjet. Kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, kjo do të konsiderohet
si rrethanë rënduese. Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose
ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. Për
më tepër, për qëllime të kësaj dispozite, “marrëdhënia familjare” përkufizohet në përputhje me nenin 113 të
Kodit”.55
Përdorimi i forcës apo kanosja me armë nga kryesi kundrejt viktimës në kontekstin e një marrëdhënieje
familjare konsiderohen gjithashtu si rrethana rënduese, të cilat ndëshkohen me burgim deri në 15
vjet (Shihni nenin 230, Kodi Penal i Kosovës).56
Për më tepër, një sërë veprash penale të kryera në një marrëdhënie familjare mund të konsiderohen
si baza për ndjekjen penale të akteve të dhunës në familje, si krimet e plagosjes së lehtë, plagosjes
së rëndë, ngacmimit, sulmit, rrëmbimit, përdhunimit martesor etj.

54]
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Ligji jep gjithashtu një përkufizim unik të “marrëdhënies familjare” bazuar në format e jetesës brenda familjes në Kosovë (Neni 2).

55] Sipas nenit 113 të Kodit Penal, marrëdhënia familjare përkufizohet si një marrëdhënie ndërmjet personave, të cilët: janë të fejuar apo
kanë qenë të fejuar; janë të martuar ose kanë qenë të martuar; janë në bashkësi jashtëmartesore apo kanë qenë në bashkësi jashtëmartesore; bashkëjetojnë në ekonomi të përbashkët ose kanë bashkëjetuar në ekonomi të përbashkët; përdorin një shtëpi të përbashkët; janë në
lidhje gjaku, martese, adoptimi, krushqie apo janë në lidhje kujdestarie, duke përfshirë prindërit, gjyshërit, fëmijët, nipat dhe mbesat nga vajza
dhe djali, vëllezërit dhe motrat, hallat dhe tezet, dajat dhe axhallarët, mbesat dhe nipërit nga vëllai dhe motra, kushërinjtë; ose janë prindër të
një fëmije të përbashkët. At: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18413.
56]

Shihni: Kodi Penal i Kosovës, 2020. Mund ta gjeni në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413
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2.2.
MBAJTJA E ARMËVE TË ZJARRIT NGA CIVILËT
MIRATIMI I LEJES
Posedimi i armëve të zjarrit nga civilët rregullohet përmes ligjit “Për armë” (Ligji nr. 05/L -022),
2015.57 Ligji “Për armë” rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armëmbajtjen, ruajtjen, prodhimin,
çaktivizimin, riparimin, tregtimin, importimin, transitin, shitjen, transportimin dhe shënjimin e armëve
dhe municionit për personat fizikë dhe juridikë.58 Ligji rregullon specifikisht posedimin e armëve të
zjarrit nga civilët.
Ligji “Për armë” përcakton se armët e zjarrit dhe municionet e tyre mund të blihen dhe regjistrohen
vetëm me miratimin e institucionit përkatës (Ministria e Punëve të Brendshme).59 Ligji “Për armë”
përcakton gjithashtu kategoritë e armëve të zjarrit që mund të blihen nëse është marrë leja nga
organi kompetent. Armët që lejohet të blihen nga civilët janë armët e kategorive B, C, dhe D (Neni
4). Sipas nenit 17, llojet e lejeve që jepen për personat fizikë janë: 1. leja për armëmbajtje të armës së
zjarrit; 2. leja për armë koleksioni; 3. leja për armë gjahu; 4. leja për armë shenjëtarie; dhe 5. leja për
armë të kategorisë D.
Procedura për blerjen e armëve të zjarrit dhe municioneve nga një person fizik nis me dorëzimin e
një kërkese për marrjen e një lejeje për armë zjarri te Ministria e Punëve të Brendshme. Departamenti
për Siguri Publike (DSP) në Ministrinë e Punëve të Brendshme, është departamenti kompetent për
marrjen e vendimeve lidhur me dhënien e lejeve për armë zjarri. Ligji parashikon se kërkesat për
blerjen, posedimin, armëmbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin, shitjen, transportimin,
shënjimin e armëve dhe municionit për personat fizikë dhe juridikë, shqyrtohen dhe për to merret
vendim nga DSP-ja si shkallë e parë. Ligji “Për armë” parashikon se DSP-ja do të vendosë lidhur me
kërkesën për armë për personin fizik dhe/ose personin juridik brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh
pas parashtrimit të kërkesës, ose në raste të veçanta deri në nëntëdhjetë (90) ditë, dhe në këto
raste DSP-ja obligohet ta informojë palën që ka parashtruar kërkesën për arsyet e rastit të veçantë
(Neni 15).
Kërkesat për miratimin e lejes rregullohen nga neni 7 dhe parashikojnë se një aplikues duhet: 1.1) të
ketë mbushur moshën njëzet e një (21) vjeçare; 1.2) të posedojë aftësi të plotë ligjore për veprim; 1.3)
të posedojë aftësi psiko-fizike; 1.4) të mos paraqesë rrezik për veten, për rendin publik dhe sigurinë
publike; 1.5) të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës; 1.6) të jetë rezident
ose i huaj me qëndrim të ligjshëm të përhershëm (përveçse kur me marrëveshje ndërkombëtare
është përcaktuar ndryshe); 1.7) të deklarojë arsyen për blerjen e armës, sipas nenit 11 të ligjit “Për
armë” dhe, nëse kërkon të blejë një armë zjarri për qëllime gjuetie, të ketë dëshminë për anëtarësi të
rregullt dhe të jetë i certifikuar si gjahtar pranë subjektit të gjahtarëve.
Ligji “Për armë” parashikon se ka vetëm disa arsye legjitime të përcaktuara për blerjen e një arme dhe
municioneve nga një person fizik: armëmbajtja; gjuetia; shenjëtaria; dhe për qëllime koleksioni. Lejet
lëshohen në përputhje me arsyen e treguar dhe për të cilën bëhet kërkesa. Më pas, ligji parashikon
se jepet leje për armëmbajtje vetëm për rastet e veçanta të sigurisë publike, të cilat rregullohen më
tej përmes akteve nënligjore të nxjerra nga organet kompetente.
Neni 8 përcakton se në mënyrë që të miratohet kërkesa e aplikuesit për leje për armë zjarri, ai/ajo
duhet të paraqesë një dëshmi të lëshuar nga Qendra për Punë Sociale, jo më të vjetër së gjashtë
(6) muaj, e cila vërteton se aplikuesit nuk i është marrë ose kufizuar aftësia për të vepruar me
vendim gjyqësor. Krahas saj, duhet të dorëzohet një certifikatë mjekësore e lëshuar nga Ministria
e Shëndetësisë, e cila dëshmon se aplikuesi ka aftësinë për posedimin dhe mbajtjen e armëve të
zjarrit. Kjo përcaktohet përmes realizimit të një kontrolli mjekësor për verifikimin e aftësisë psikofizike të aplikuesit për posedimin e armës dhe certifikata e marrë nga ky kontroll mjekësor nuk mund
të jetë më e vjetër së një vit.60
Prokurimi i armëve të zjarrit dhe pjesëve të armëve të zjarrit mund të miratohet vetëm për personat
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57]

Ligji “Për armë” 2015, ligji nr. 05/L -022

58]

Neni 1 i ligjit “Për armë”, 2015, ligji nr. 05/L -022 Marrë nga; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11018

59]

Ligji “Për armë”, 2015, ligji nr. 05/L -022 Marrë nga; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11018

60]

Neni 9, ligji “Për armë”, ligji nr. 05/L -022, 2015. Marrë nga; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11018
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fizikë ose juridikë që kanë një leje të vlefshme për posedimin e armëve të lëshuar nga organi
kompetent. E njëjta procedura zbatohet për blerjen e municionit, dhe rregullohet nga ligji “Për armë”
(Ligji nr. 05/L-022).

POSEDIMI I ARMËVE TË ZJARRIT NGA PERSONAT FIZIKË
Neni 18 i ligjit “Për armë” parashikon se një person fizik mund të aplikojë për leje për mbajtje të armëve
të zjarrit vetëm nëse përmbush kriteret në vijim:
1.1.

Punëtori i certifikuar dhe i kontraktuar tek personi juridik i licencuar për ushtrimin e aktivitetit
në fushën e shërbimit privat të sigurisë mund të mbajë armë sipas legjislacionit përkatës në
fuqi, vetëm në vendin e punës dhe gjatë orarit të punës, siç është përcaktuar në nenin 19 të
këtij ligji;

1.2. Personi fizik i cili ka përmbushur kushtet sipas nenit 7 të këtij ligji, si dhe kushtet e tjera të
përcaktuara në aktin përkatës nënligjor nga organi kompetent; dhe
1.3. Personi fizik është një zyrtar sigurie që punon për misionet e njohura diplomatike ne Kosovë.
Për zbatimin e kësaj pike kompetent nxjerr një akt nënligjor.
Akti nënligjor që rregullon mbajtjen e armëve të zjarrit nga personat fizikë është Rregullorja nr.
04/2012-MPB “Për armëmbajtje”.61 Neni 4 i kësaj rregulloreje specifikon arsyet e justifikueshme dhe
legjitime që përmbushin kërkesat për marrjen e lejes për armëmbajtje nga MPB. Në vijim renditen
arsyet legjitime për armëmbajtjen e armëve të zjarrit nga një person fizik.
1.1.

një person i rrezikuar, i cili është vlerësuar nga Komiteti për Vlerësim të Rrezikut (Policia e
Kosovës), si subjekt që i nënshtrohet rrezikut dhe se nuk i është ofruar mbrojtja në asnjë
mënyrë tjetër; apo që dëshmon me shkrim një vlerësim të tillë nga ndonjë institucion tjetër
të cilit i është dhënë mandati ligjor për një vlerësim të tillë;

1.2. një zyrtar sigurie i punësuar me urdhër të personelit të autorizuar në institucione të
caktuara shtetërore, agjenci ose misione diplomatike që ofron mbrojtje për personelin e
punëdhënësit të tij saj;
1.3. kur armëmbajtja nga personi fizik është e nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe/ose
rritjen e sigurisë publike.
Neni 11 i Rregullores parashikon se leja për armëmbajtje revokohet nëse nuk përmbushen më kushtet
legjitime për dhënien e lejes.
Në vijim Rregullorja përcakton se një person fizik që ka marrë pëlqimin për blerjen e armës, duhet
të dorëzojë te MPB brenda një afati prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita kur është blerë arma
në fjalë, një kërkesë për marrjen e lejes për armëmbajtje. Gjithashtu, ndalohet përdorimi i armëve
të zjarrit në vende publike ose në vende ku mund të rrezikohet siguria e njerëzve ose ndalohet
ekspozimi i armëve të zjarrit në një mënyrë që konsiderohet si shqetësuese për njerëzit.

DHUNA NË FAMILJE DHE MIRATIMI I LEJES
Neni 7 i ligjit “Për armë” parashikon se në mënyrë që të marrë pëlqimin për blerjen e një arme zjarri,
një aplikues (person fizik) nuk duhet të paraqesë rrezik për veten, për rendin publik dhe sigurinë
publike. Sipas nenit 10, do të konsiderohet se një person përbën rrezik ndaj rendit dhe sigurisë
publike nëse: 1.1) personi fizik është dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale; 1.2)
personi fizik është dënuar me vendim të formës së prerë për kundërvajtje të prishjes së rendit dhe
qetësisë publike, si pasojë e elementeve të dhunës; 1.3) rrethanat e tjera tregojnë se armët mund
të keqpërdoren, veçanërisht kur personi është i regjistruar në evidencën e organeve kompetente
për konsumim të shpeshtë dhe tej mase të alkoolit ose për përdorim të substancave narkotike,
substancave psikotrope, dhunës në familje ose për dhunë në institucione arsimore apo në vendin
e punës; dhe/ose 1.4) personi fizik është nën hetim për vepra penale. Në këtë nen nuk specifikohen
se cilat janë organet e përmendura në pikën 1.3 si organet kompetente për “regjistrimin e aplikuesit
në evidencën e organeve kompetente” lidhur me aktet e dhunës në familje. Megjithatë, Policia e
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[2] Neni 4, RREGULLORJA nr. 04 /2012-MPB PËR ARMËMBAJTJE.
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Kosovës dhe gjykatat janë ndër institucionet kryesore që kanë akses dhe të cilave u është besuar
detyra e mbajtjes së regjistrave në përputhje me ligjet e përgjithshme të policisë dhe me dispozitat
ligjore për punën e gjykatave të rregullta.62
Për më tepër, neni 10 parashikon se nëse ndaj personit fizik ka një procedurë për një vepër penale
ose shkelje të lehtë për armëmbajtje të paautorizuar, DSP do të pezullojë procedurën për dhënien e
pëlqimit për blerjen dhe mbajtjen e një arme zjarri deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë.
Për ta përmbledhur, ligji “Për armë” parashikon se rreziku ndaj rendit dhe sigurisë publike, ku
përfshihet dhuna në familje, përbën arsye për refuzimin e menjëhershëm të kërkesës për leje
për armë zjarri. Për ta rregulluar këtë çështje, janë përcaktuar arsyet si në vijim:
1.

Aplikuesi është dënuar me vendim të formës së prerë për një vepër penale;

2.

Aplikuesi është dënuar me vendim të formës së prerë për një kundërvajtje të prishjes së rendit
dhe qetësisë publike, e cila përfshin elementë të dhunës;

3.

Rrethanat e aplikuesit tregojnë së armët e zjarrit mund të keqpërdoren, veçanërisht nëse
aplikuesi është i regjistruar në një listë të autoriteteve përkatëse për dhunën në familje;

4.

Aplikuesi ka kryer veprën penale të dhunës në familje, e cila është regjistruar në dosjet e policisë
ose të gjykatave përkatëse;

5.

Aplikuesi është nën hetim për një vepër penale.

VERIFIKIMI I SIGURISË
Verifikimi i sigurisë, qëllimi i të cilit është të garantojë se një person fizik që aplikon për leje për armë
zjarri nuk përbën rrezik ndaj rendit dhe sigurisë publike, dhe se rrjedhimisht përmbush kërkesat për
marrjen e pëlqimit për leje për armë zjarri, rregullohet nga gjykata dhe Policia e Kosovës, të cilat
lëshojnë konfirmime lidhur me këtë çështje.63 Konfirmimi që tregon nëse një person fizik është
dënuar ose jo për një vepër penale ose kundërvajtje lëshohet nga gjykata. Konfirmimi që ka të bëjë
me nenin 10, pika 1.3 (lidhur me faktin nëse personi fizik është i regjistruar në evidencën e organeve
kompetente për konsumim të shpeshtë dhe tej mase të alkoolit ose për përdorim të substancave
narkotike, substancave psikotrope, dhunës në familje ose për dhunë në institucione arsimore apo
në vendin e punës) dhe paragrafi 1.4 (lidhur me faktin nëse personi fizik është nën hetim për vepra
penale), lëshohet nga policia. Këto konfirmime janë thelbësore për të miratuar blerjen/dhënien e
lejes për një armë zjarri dhe shërbejnë si provë se personi fizik nuk është i regjistruar në rekordet
e policisë për dhunë në familje. Më pas, konfirmimi i dorëzohet Ministrisë së Punëve të Brendshme
së bashku me kërkesën dhe dokumentacione të tjera përkatëse. Rekordet zyrtare të personit fizik
mbahen nga policia dhe gjykatat, dhe përpara lëshimit të lejes për blerjen e një arme zjarri realizohet
një verifikim i së kaluarës. Ky verifikim i së kaluarës nuk merr në konsideratë burime të tjera, përveç
konfirmimeve të lëshuara nga gjykata dhe policia, për të vlerësuar dosjen penale të aplikuesit,
rekordet e policisë dhe shkeljet në të kaluarën. Ligji “Për armë” specifikon se nëse një person fizik
paraqet rrezik ndaj rendit publik dhe/ose përcaktohet se ekziston rreziku që ky person të ushtrojë
dhunë në familje, atëherë kërkesa për leje për armë zjarri nuk do të miratohet nga MPB. Aplikuesi ka
të drejtën të ankimojë vendimin e DSP-së në Komisionin e Ankesave brenda pesëmbëdhjetë ditësh
nga momenti i dhënies së vendimit të shkallës së parë.
Pavarësisht këtyre dispozitave që kufizojnë aksesin në armët e zjarrit në rastet e historikut të
dhunës në familje, gjatë procesit ekzistojnë sfida të dukshme, të cilat ndikojnë në mundësinë për të
garantuar sigurinë në këtë aspekt.
1.

Neni 10, pika 1.3 që lidhet me rrezikun ndaj rendit dhe sigurisë publike specifikon se një person
fizik konsiderohet se paraqet rrezik ndaj rendit publik nëse ekzistojnë rrethana që tregojnë
se armët e zjarrit mund të keqpërdoren, si p.sh. nëse personi është i regjistruar në evidencën
e Policisë së Kosovës për dhunë në familje. Megjithatë, duhet përmendur se një numër i
konsiderueshëm i incidenteve të dhunës në familje nuk raportohen dhe për rrjedhojë nuk
regjistrohen në evidencat e autoriteteve përkatëse, të cilat ekzaminohen gjatë verifikimit të

62] Shihni, për shembull: ligjin “Për gjykatat e rregullta dhe ligjin “Për Policinë e Kosovës”, të cilin mund ta gjeni në: https://gzk.rks-gov.net/
ActDocumentDetail.aspx?ActID=2806
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sigurisë. Për shembull, sipas anketës së udhëhequr nga OSBE për mirëqenien dhe sigurinë e
grave, vetëm 2% e viktimave në Kosovë kishin kontaktuar policinë pas incidentit më të rëndë
të shkaktuar nga partneri aktual, 10% nga partneri i mëparshëm dhe 9% nga jopartneri.64 Fakti
që rastet e dhunës në familje nuk raportohen në Kosovë u konstatua në Planin e Veprimit për
Zbatimin e Rezolutës 1325, 2013-2015.65 Një nga arsyet e renditura për mungesën e raportimit
është se dhuna në familje konsiderohet një çështje private që duhet zgjidhur brenda familjes.66
Mos raportimi i dhunës tek institucionet përkatëse mund të përbëjë një sfidë madhore për të
parandaluar në mënyrë efikase që autorët e dhunës në familje të mos vihen në zotërim të një
arme zjarri.
2.

Aktualisht, në legjislacionin përkatës nuk ka asnjë dispozitë që të sanksionojë se duhen
realizuar intervista me partnerët aktualë dhe të mëparshëm të aplikuesit dhe/ose me anëtarët
e tjerë të familjes, duke përfshirë me fqinjët, për të përcaktuar praninë e rrethanave që mund të
shërbejnë si indicie për të treguar se armët e zjarrit mund të keqpërdoren, duke përfshirë për
dhunë në familje.

3.

Ligji “Për armë” nuk parashikon konsultime me Qendrën për Punë Sociale gjatë kontrollit të
historikut të dhunës në familje, por parashikon përfshirjen e Qendrës për Punë Sociale në
momentin që verifikohet nëse aplikuesit i është hequr apo kufizuar aftësia për veprim.

4.

Për më tepër, ligji “Për armë” nuk parashikon detyrimin e institucionit përgjegjës për të njoftuar
bashkëshortët ose partnerët aktualë ose të mëparshëm të aplikuesve lidhur me kërkesat e
paraqitura për blerjen e armëve të zjarrit.

5.

Ligji “Për armë” nuk parashikon në mënyrë specifike se duhen realizuar kontrolle për të
përcaktuar nëse ndaj aplikuesit është lëshuar një urdhër mbrojtjeje apo urdhër mbrojtjeje
emergjente lidhur me aktet e dhunës në familje.

AFTËSIA PSIKO-FIZIKE
Ligji “Për armë” parashikon se duhet të dëshmohet aftësia psiko-fizike për posedimin dhe mbajtjen
e armëve të zjarrit përmes një certifikate mjekësore. Neni 9 specifikon se certifikata mjekësore nuk
mund të jetë më e vjetër se një vit. Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me MPB-në, përcaktojnë
llojin dhe objektin e këtij kontrolli mjekësor. Për më tepër, sipas Udhëzimit Administrativ të Ministrisë
së Shëndetësisë nr. 04/2013 “Për certifikatat shëndetësore”, Qendrat Klinike Universitare dhe
spitalet publike janë të autorizuara për të lëshuar certifikatat mjekësore përkatëse, duke përfshirë
certifikatat shëndetësore për lejet për armë zjarri.67 Certifikata shëndetësore për aftësitë psiko-fizike
për lëshimin e lejes për armë zjarri përfshin analizat në vijim: a) analizat laboratorike; b) ekzaminimet
nga Komisioni Mjekësor, duke përfshirë nga një specialist i neuropsikiatrisë dhe/ose një specialist i
psikiatrisë; c) ekzaminimin nga një neurolog; d) ekzaminimin nga një specialist i mjekësisë familjare;
dhe e) ekzaminimet nga specialistë të otorinolaringologjisë dhe oftalmologjisë. Regjistri me kopjet e
certifikatave shëndetësore të lëshuara mbahet nga institucionet që i lëshojnë këto certifikata.
Për më tepër, dispozitat aktuale nuk parashikojnë vlerësim të mjaftueshëm të aftësive psikologjike
dhe fizike te një aplikuesi për mbajtjen e armëve të zjarrit në lidhje me dhunën në familje. Edhe pse
profesionistët dhe specialistët e mjekësisë marrin trajnim profesional mbi shenjat e problemeve
psikologjike, është e vështirë të identifikohet, përmes një kontrolli të shpejtë mjekësor dhe përmes
intervistave me anëtarët e komisionit të përmendur më sipër, rreziku që një person mund të kryejë
dhunë në familje ose nëse ka kryer më parë dhunë në familje. Gjithashtu, organizatat me përvojë të
grave dhe përfaqësuesit e stafit të strehimoreve që punojnë me viktimat e DhF-së, të licencuar nga

64] Shihni: Vrojtimin e udhëhequr nga OSBE për dhunën ndaj grave: Mirëqenia dhe siguria e grave, raport përmbledhës OSBE 2019. Mund ta
gjeni në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/418913.pdf
65] Plani i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 “Gratë, Paqja dhe Siguria” 2013-2015. f.19, marrë nga: https://www.peacewomen.org/sites/
default/files/kosovo_nap_2014.pdf. Aktualisht, Kosova nuk ka një Plan të ri Veprimi për Zbatimin e Rezolutës 1325.
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67] Shihni: Udhëzimi Administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë 04/2014, i disponueshëm në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/
uploads/2013/11/Udhezim%20Administrativ%2004-2013.pdf
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MPMS, mund të angazhohen për të ofruar trajnime mbi vlerësimin e aplikuesve lidhur me rrezikun e
dhunës në familje.68

PROVIMI PROFESIONAL PËR LEJE PËR BLERJE TË ARMËVE TË ZJARRIT
Neni 12 i ligjit “Për armë” parashikon se aplikuesit për leje për armë zjarri duhet të japin një provim
zyrtar. Qëllimi i këtij provimi zyrtar është të testojë njohuritë e personit fizik lidhur me përdorimin dhe
mirëmbajtjen e duhur të armëve të zjarrit të kategorive B dhe C. Provimi përbëhet nga pjesa teorike
dhe praktike.
Qëllimi i pjesës teorike të provimit është të verifikojë njohuritë e aplikuesit për posedimin dhe ruajtjen
e armëve të zjarrit dhe municionit, përdorimin e armës së zjarrit dhe ofrimin e ndihmës së parë.
Qëllimi i pjesës praktike të provimit është të testojë njohuritë e aplikuesit për përdorim të sigurt
të armëve të zjarrit dhe municionit, duke përfshirë qitjen në shenjë. Përpara kryerjes së provimit
zyrtar, në bazë të Udhëzimit Administrativ (MPB) nr. 10/2016 “Për aftësimin teorik dhe praktik për
armë, provimin profesional, si dhe verifikimin e kualifikimit të instruktorëve”, aplikuesi duhet të kryejë
aftësimin përkatës teorik dhe praktik. Ky aftësim kryhet nga personi juridik i licencuar. Leksionet dhe
aftësimi konsistojnë në pesë seanca (me kohëzgjatje 45 minuta) për secilën pjesë të programit të
aftësimit profesional.
Programi teorik përfshin: njohuri mbi dispozitat ligjore të ligjit “Për armë”, të ligjit “Për rendin dhe
qetësinë publike”, të Kodit Penal dhe të ligjeve të tjera përkatëse; njohuri mbi ofrimin e ndihmës së
parë; njohuri teorike mbi përdorimin e sigurt të armëve të zjarrit dhe municionit; si dhe doracakun
e procedurave standarde të poligonit. Gjithashtu, programi praktik69 përfshin: njohuri praktike mbi
përdorimin e sigurt të armëve të zjarrit dhe municionit; qitjen e zbrazët dhe reale me armë në poligon;
shkathtësitë e qitjes në shenjë dhe veprimet në poligonin e qitjes; si dhe ushtrime për dhënien e
ndihmës së parë.
Pas përfundimit me sukses të programeve të aftësimit dhe kalimit të provimit zyrtar me rezultate të
kënaqshme, aplikuesi pajiset me një certifikatë.
Për qëllime parandaluese, do të ishte e dobishme dhe e përshtatshme që në pjesën teorike të
aftësimit të përfshihej ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje”.

RINOVIMI I LEJES
Kushtet për rinovimin e lejes për posedimin dhe mbajtjen e armëve nga personat fizikë janë të njëjta
me ato për miratimin e kërkesës për leje për armë, siç parashikohet nga ligji “Për armë”. Kushtet për
rinovimin e lejes për posedimin dhe mbajtjen e armëve nga personat fizikë janë të njëjta me ato për
miratimin e kërkesës për leje për armë, siç parashikohet nga ligji “Për armë”. Për rrjedhojë, pavarësisht
nëse është person juridik ose fizik, aplikuesi do t’i nënshtrohet procedurës së (mësipërme) të
marrjes së pëlqimit për lejen për armë zjarri, duke përfshirë procedurës së verifikimit të sigurisë dhe
sigurimit të certifikatave përkatëse të aftësive psiko-fizike. Për këtë arsye, leja për armë zjarri nuk do
të rinovohet nëse në dosjet e aplikuesit ka të dhëna për raste të dhunës në familje, siç përcaktohet
në nenin 17. Neni 17 përcakton se nëse aplikuesit nuk përmbushin kriteret e përcaktuara në nenin 7,
ku theksohet se rastet e dhunës në familje i përjashtojnë aplikuesit nga marrja e lejes për armë zjarri,
atëherë ata nuk mund të rinovojnë lejen.70 Mbajtësi i lejes duhet ta nisë procedurën për rinovimin e
lejes përpara datës së skadimit të saj. Lejet për armë gjahu dhe shenjëtarie kanë një afat vlefshmërie
prej pesë vitesh (nenet 21, 22 të ligjit “Për armë”). Për sa i përket kohëzgjatjes, lejet për armë gjahu
dhe armë shenjëtarie kanë vlefshmëri pesë herë më të gjatë se lejet për punëtorët e shërbimeve
private të sigurisë.71 Kjo tregon se ekzaminimi psikologjik për punëtorët e shërbimeve private të
sigurisë përsëritet shumë më shpesh se sa për personat e tjerë fizikë. Ekzaminimi psikologjik për
veprimtaritë e gjahut dhe shenjëtarisë përsëritet çdo pesë vite. Kohëzgjatja e kësaj periudhe kërkon
shqyrtim të

68] Sipas ligjit “Për shërbime sociale dhe familjare”, OJQ-të e licencuara nga MPMS mund të ofrojnë shërbime për viktimat e DhF-së dhe
DhBGj-së në Kosovë.
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Neni 17, pika 3 e ligjit “Për armë”, ligji nr. 05/L -022. Marrë nga https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11018

71]

Rregullorja nr. 04 /2012-MPB për armëmbajtjen.
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mëtejshëm me qëllim garantimin e intervaleve të rregullta dhe të mjaftueshme të kontrollit mjekësor
për vlerësimin e ndryshimeve të mundshme psikologjike në sjelljen e mbajtësve të lejes.

PROCEDURAT E INSTITUCIONEVE PËRKATËSE NË RASTET E DHUNËS NË FAMILJE
LIDHUR ME ARMËT E ZJARRIT, DUKE PËRFSHIRË REVOKIMIN E LEJES
Ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje” (ligji nr. 03/L –182) parashikon marrjen nga policia të sendit
me të cilin është kryer vepra ose me të cilin dyshohet se mund të përsëritet dhuna në familje (neni
10). Ligji “Për policinë” përcakton se zyrtari policor është i autorizuar që të sekuestrojë përkohësisht
një send me qëllim që të parandalojë rrezikun e menjëhershëm ndaj personave apo pronës (neni 21).
Gjithashtu, ligji “Për policinë” përcakton të drejtën e zyrtarit të policisë për të kryer me iniciativë të
tij/saj kontroll me qëllim të parandalimit të rrezikut të menjëhershëm ndaj sigurisë publike, jetës dhe
pronës, në pajtim me kufizimet e parapara në Kodin e Procedurës Penale (neni 22). Kodi i Procedurës
Penale parashikon gjithashtu të drejtën e policisë për të kryer kontroll të përkohshëm për siguri
nëse ekziston rreziku se një person është i armatosur ose ka një mjet të rrezikshëm i cili mund të
përdoret për sulm. Kontrolli i përkohshëm për siguri mund të kryhet vetëm nga policia dhe vetëm
nga anëtarë të të njëjtës gjini me personin që po i nënshtrohet kontrollit. Në asnjë nga dispozitat
policia nuk mandatohet specifikisht për t’iu përgjigjur raportimeve të dhunës në familje, për të kryer
kontrolle sigurie për armë zjarri apo për të kryer verifikim të regjistrave për të përcaktuar nëse kryesit
e raportuar të dhunës në familje janë të pajisur me leje për armë zjarri. Një gjë e tillë krijon mundësinë
që policia të mos identifikojë praninë e armëve të zjarrit (duke përfshirë ato të jashtëligjshme) gjatë
përgjigjes së tyre ndaj rasteve të dhunës në familje. Kjo kërkesë trajtohet në PSV-të dhe procedimet
e tjera penale përkatëse.
Procedurat Standarde të Veprimit për mbrojtjen nga dhuna në familje, të miratuara në vitin 2013,72
përshkruajnë përgjegjësitë e mekanizmave kryesore institucionale në Kosovë për mbështetjen dhe
mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. PSV-të janë një instrument i rëndësishëm në përmirësimin
e qasjes së koordinuar në radhët e agjencive kryesore të mandatuara për mbështetjen e viktimave
të dhunës në familje. Ato ofrojnë gjithashtu udhëzim të detajuar për kryerjen e vlerësimit të rrezikut
pas një incidenti të dhunës në familje, duke përfshirë për realizimin e një analize mbi praninë e
mundshme të armëve të zjarrit. Vlerësimi i rrezikut duhet të kryhet nga policia me qëllim mbrojtjen
e viktimave, fëmijëve dhe dëshmitarëve të tjerë. Sipas PSV-ve, policia duhet të kontrollojë për prani
të armëve të zjarrit. Megjithatë, në listën e kontrollit nuk specifikohet nëse duhet të sekuestrohen
armët e gjetura. PSV-të identifikojnë indikatorët e rrezikshmërisë së ulët, të mesme dhe të lartë që
duhet të përdoren nga policia për vlerësimin e rreziqeve për çdo situatë, sipas tabelës më poshtë:
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Tabela 1: Indikatorët e rrezikshmërisë së ulët, të mesme dhe të lartë që duhet të identifikohen nga
policia gjatë vlerësimit të rreziqeve për viktimat e dhunës në familje:
Indikatorët e rrezikshmërisë së
ulët

Indikatorët e rrezikshmërisë
së mesme

Indikatorët e rrezikshmërisë së
lartë

- Kryesi nuk posedon armë

- Kryesi posedon armë

- Kryesi nuk ka përdorur
asnjëherë armë kundër viktimës

- Kryesi ka pasur disa herë
probleme me policinë por nuk
është arrestuar asnjëherë

- Kryesi e ka kërcënuar viktimën
me armë

- Kryesi nuk ka histori të arrestimit
dhe i frigohet policisë
- Kryesi nuk e ka kërcënuar
asnjëherë viktimën
- Kryesi nuk ka ushtruar dhunë
seksuale ndaj viktimës
- Kryesi nuk përdor alkool apo
drogë
- Kryesi nuk ka historik të
çrregullimit psikik
- Kryesi nuk ka dijeni mbi
aktivitetet rutinore që bën viktima
gjatë ditës, p.sh. orarin e punës,
vendin e punës, orarin e fëmijëve
në shkollë etj.
- Kryesi deri më tani nuk ka
ushtruar kontroll ndaj viktimës
- Kryesi nuk mund ta gjejë lehtë
viktimën nëse ajo largohet nga
shtëpia

- Kryesi ka kërcënuar se do t’i
lëndojë fëmijët nëse viktima e
lë

- Kryesi është arrestuar disa herë
- Kryesi nuk frigohet prej policisë
dhe e sulmon viktimën edhe në
prani të tyre

- Kryesi i lëndon kafshët
shtëpiake

- Kryesi kontrollon çdo aktivitet
ditor te viktimës, di çdo detaj rreth
viktimës

- Kryesi e kërcënon viktimën se
do ta lëndojë nëse viktima e lë
dhe ikën nga shtëpia

- Kryesi nuk e lejon viktimën të
shoqërohet me askënd, madje as
me familjarët e saj

- Kryesi dëmton gjësendet/
orenditë në shtëpi

- Kryesi e rreh viktimën dhe fëmijët

- Kryesi e njeh shumë mirë
rrethin shoqëror dhe mund ta
gjejë lehtë vendndodhjen e
viktimës nëse ikën

- Kryesi e kërcënon viktimën se do
t’i lëndojë fëmijët nëse ajo largohet
nga shtëpia
- Kryesi abuzon seksualisht me
fëmijët

- Kryesi ka shokë policë dhe nuk - Kryesi është agresiv dhe e lëndon
i frigohet policisë
viktimën gjatë marrëdhënies
- Kryesi shpesh e detyron
seksuale dhe/ose e detyron atë të
dhe është agresiv gjatë
bëjë akte seksuale në prani të të
marrëdhënies seksuale
tjerëve (p.sh. të fëmijëve)

- Kryesi përdor alkool ose drogë
- Kryesi asnjëherë nuk ka tentuar
të bëjë vetëvrasje apo ta kërcënojë - Kryesi kërcënon viktimën se
viktimën për këtë.
do të bëjë vetëvrasje nëse ajo
largohet
- Kryesi i ka ushtruar presion

- Kryesi e ka lënduar viktimën kur
ajo ka ikur nga shtëpia dhe i ka
sulmuar personat tek të cilët ka
qëndruar viktima

- Kryesi dhe viktima nuk kanë një
lidhje të gjatë aq sa kryesi të dijë
çdo informatë për viktimën

- Kryesi është oficer policie

viktimës të ketë marrëdhënie
seksuale me të, por nuk e ka
detyruar

- Kryesi ka probleme
psikologjike. Sjelljet e tij nuk
duken të jenë normale. Ai është
agresiv dhe i dhunshëm edhe
me të tjerë.
- Të tjera

- Viktima mendon se kryesi nuk do
ta lëndonte edhe nëse ajo do ta
braktiste.

- Kryesi është në gjendje ta gjejë
me lehtësi viktimën nëse ajo
largohet nga shtëpia
- Kryesi është i varur nga droga dhe
alkooli
- Kryesi flet për planet e tij për
vetëvrasje
- Kryesi ka pasur tentime për
vetëvrasje
- Kryesi ka çrregullim psikik dhe nuk
i përdor ilaçet
- Të tjera

Cituar drejtpërdrejt nga PSV-të 2013, faqja 74.
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PSV-të marrin qartazi në konsideratë rrezikun e armëve të zjarrit dhe përcaktojnë nivelet e
ndryshme të rrezikut në varësi të faktit nëse kryesi posedon ose jo armë zjarri, si dhe të faktit
nëse kryesi e ka kërcënuar ose jo viktimën me armë. Policia duhet gjithashtu të plotësojë Formularin
Bazë të të Dhënave, bazuar në këtë vlerësim. Në bazë të PSV-ve dhe Formularit Bazë të të Dhënave,
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i cili përbëhet nga pesë faqe sugjerimesh/pyetjesh të renditura të cilat kërkojnë informacion, policia
duhet të realizojë vlerësimin e rrezikut. Formulari Bazë i të Dhënave përmban një pyetje lidhur me
faktin nëse janë përdorur armë në incident dhe nëse këto armë janë sekuestruar, si dhe një pyetje
lidhur me faktin nëse kryesi e ka kërcënuar viktimën me armë dhe nëse ka qenë i arrestuar në të
kaluarën.73 Mbetet për t’u vlerësuar nëse policia e zbaton në praktikë vlerësimin e rrezikut dhe, nëse
po, deri në çfarë mase.
PSV-të ofrojnë gjithashtu këshilla dhe procedura për hartimin e Planit të Sigurisë për viktimat
e dhunës në familje, duke përfshirë pjesëmarrjen e strehimoreve nëse është e nevojshme, me
mbështetjen e policisë dhe QPS-ve, veçanërisht në rastet ku përfshihen fëmijë. Për më tepër, ato
japin udhëzime për viktimat nëse planifikojnë të largohen nga shtëpia pas një incidenti të dhunës
në familje. PSV-të theksojnë gjithashtu se viktimat, veçanërisht në rastin e pranisë së armëve
të zjarrit në shtëpi, duhet të mundohen që: a) të ikin në një dhomë ose hapësirë e cila ka dalje; b) të
qëndrojnë larg dhomave që nuk kanë dalje dhe atyre ku ka armë potenciale (si psh. kuzhina, tualeti,
garazhi; c) të qëndrojnë në një dhomë ku ka telefon në mënyrë që të mund të thërrasin policinë,
ndonjë mik ose fqinjët; dhe d) të thërrasin policinë nëse ka armë në shtëpi.
OShC-të kanë raportuar se vlerësimet e rrezikut nga policia kryhen përgjithësisht vetëm një herë,
në momentin e raportimit të krimit nga viktima, dhe jo në detaje. Ndërkohë, ndjekja e mëtejshme
është përgjithësisht e pamjaftueshme për të përditësuar vlerësimet e rrezikut me të rejat e rastit.74
Gjithashtu, është raportuar se75 vlerësimi i rrezikut për viktimën shpesh nuk kryhet siç duhet dhe në
pajtueshmëri me kërkesat e PSV-ve. Për më tepër, në një raport ex-officio të kohëve të fundit nga
Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) në Kosovë mbi të drejtën për të jetuar pa dhunë në familje,76
është konstatuar se baza e të dhënave për përsëritjet (recidivizmi) në Policinë e Kosovës nuk është
konsultuar siç duhet. Për këtë arsye, Institucioni i Avokatit të Popullit ka rekomanduar se Policia
e Kosovës duhet të mbajë një regjistër të telefonatave të emergjencës për rastet e përsëritura të
dhunës në familje, si dhe të veprojë përkatësisht duke prioritizuar rastet e dhunës në familje.77
PSV-të nuk ofrojnë udhëzime për procedurat e ndjekjes penale, të cilat luajnë rol vendimtar në
hetimin dhe vendimmarrjen për rastet e dhunës në familje. Megjithatë, kjo çështje është përcaktuar
më në detaje në Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) të Këshillit Prokurorial të Kosovës lidhur
me rritjen e efikasitetit në trajtimin e rasteve të dhunës në familje, të miratuara në 2017.78 PSV-të
përkatëse përcaktojnë rolin dhe përgjegjësinë e agjencive të ndjekjes penale në trajtimin e rasteve
të dhunës në familje, duke kërkuar që të gjitha agjencitë kryesore të ndjekjes penale të caktojnë
prokurorë të specializuar për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Vlen për t’u theksuar se këto
PSV fokusohen veçanërisht te dhuna në familje, ndërsa rastet e tjera të dhunës me bazë gjinore nuk
trajtohen. PSV-të nuk përmbajnë referenca specifike ndaj rreziqeve ose kërcënimeve lidhur me armët
e zjarrit. Megjithatë, PSV-të përcaktojnë se Zyra e Prokurorit është institucioni kryesor përgjegjës
për monitorimin dhe mbikëqyrjen e vlerësimit të vazhdueshëm të rrezikut për viktimat, duke
përfshirë marrjen në konsideratë të së kaluarës së kryesit lidhur me aktet e dhunës apo procedura
të mëparshme të ndjekjes penale të ndërmarra kundrejt tij.79 Prokurorët e posaçëm që janë caktuar
për trajtimin e rasteve të dhunës në familje duhet të mbledhin gjithashtu të dhëna për të monitoruar
dhe për të mundësuar të kuptuarit e dinamikave të rasteve të dhunës në familje. Të dhënat duhet të
përfshijnë: a) numrin e urdhrave të mbrojtjes të kërkuara nga viktima; b) numrin e urdhrave të lëshuar
të mbrojtjes; c) arsyet për refuzimin e urdhrave të kërkuar të mbrojtjes; d) precedentët penalë të
kryesve të rasteve të iniciuara të dhunës në familje e) rezultatet e rasteve në fjalë; f) sanksionet e
vendosura; dhe g) rastet e regjistruara të recidivizimit. Të dhënat i raportohen Kryeprokurorit pranë
zyrës përkatëse, çdo tre muaj, si dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), dy herë në vit. Në kriteret

73]

Shihni: Shtojcën 3, 8 dhe 9 të PSV-ve.

74] Shihni, për shembull: raportin KIPRED “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës me bazë gjinore në Kosovë: Përfundimi i mosndëshkimit të
autorëve të krimit”, Ariana Qosaj-Mustafa, dhe Donjeta Morina, 2018. Mund ta gjeni në:
75] Shihni, Ariana Qosaj-Mustafa dhe Donjeta Morina, KIPRED, “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës me bazë gjinore në Kosovë:
Përfundimi i mosndëshkimit të autorëve të krimit”, f. 21, 2018. Mund ta gjeni në: https://www.cshr-ks.org/wp-content/uploads/2019/03/
Accessing_Justice_for_Victims_of_Gender_Based_Violence_in_Kosovo_Ending_Impunity_for_Perpetrators_820425.pdf
76]

Shihni: https://www.oik-rks.org/2019/08/01/raport-me-rekomandime-ex-officion-rasti-nr-346-2019/

77] Shihni: Raporti i IAP-së, Ex Officio, Rasti nr. 346/2019. Mund ta gjeni në: https://www.oik-rks.org/en/2019/08/01/report-with-recommendations-ex-officio-case-no-346-2019/
78]
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Shihni: Rregullorja nr. 763 e Këshillit Prokurorial të Kosovës, 2017.

79] PSV-të për Rritjen e Efikasitetit në Trajtimin e Rasteve të Dhunës në Familje, 2017, Këshilli Prokurorial i Kosovës, neni 4. Mund ta gjeni në:
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Plane%20te%20Punes/Procedurat%20Standarde%20
te%CC%88%20Veprimit%20pe%CC%88r%20Ngritjen%20e%20Efikasitetit%20ne%CC%88%20Trajtimin%20e%20Rasteve%20
te%CC%88%20Dhune%CC%88s%20ne%CC%88%20Familje.pdf

KAPITULLI IV

e raportimit të PSV-ve dhe në disa procedurave të tjera përkatëse, posedimi i armëve të zjarrit nuk
përfshihet si element për t’u raportuar.80
Gjithashtu, në përputhje me ligjin “Për mbrojtje nga dhuna në familje”, me lëshimin e urdhrave
të mbrojtjes gjykatat shqipton edhe një grup masash. Masat e parashikuara përfshijnë marrjen
e sendeve, p.sh. të sendeve me të cilat janë kryer aktet e dhunës. Kodi Penal rregullon gjithashtu
sanksionet për mbajtjen në pronësi, kontrollin ose posedimin e paautorizuar të armëve të zjarrit,
duke përcaktuar një gjobë deri në shtatë mijë e pesëqind (7500) EUR dhe/ose burgim deri në pesë
(5) vite, në përputhje me nenin 366. Ai rregullon gjithashtu sanksionet për përdorimin e armëve
të zjarrit apo mjeteve të rrezikshme në mënyrë kërcënuese ose frikësuese (neni 367 i Kodit Penal
të Kosovës), duke përcaktuar një gjobë prej deri në dhjetë mijë (10 000) EUR dhe/ose burgim prej
një (1) deri në dhjetë (10) vite. Arma apo mjeti i rrezikshëm i përdorur në kundërshtim të këtij neni
konfiskohet. Të gjitha këto përbëjnë masa parandaluese për trajtimin e keqpërdorimit të armëve të
zjarrit, pasi sanksionojnë posedimin e jashtëligjshëm të tyre dhe manipulimin e shenjave përkatëse.

SEKUESTRIMI, REVOKIMI DHE KONFISKIMI I LEJEVE PËR ARMË ZJARRI
Sekuestrimi i armëve të zjarrit rregullohet me anë të ligjit “Për armë”, ndërsa mandati ligjor për
sekuestrimin e armëve të zjarrit nga Policia në rastet e dhunës në familje rregullohet me anë të
ligjit “Për policinë”, Kodit Penal dhe ligjit “Për rendin dhe qetësinë publike”. Zyrtarët policorë kanë
të drejtën të sekuestrojnë sendet e përdorura si mjete për kryerjen e kundërvajtjeve të lehta që
kualifikohen si shkelje, edhe nëse kryerja e aktit ka mbetur në tentativë. Ata mund t’i sekuestrojnë
këto sende deri në marrjen e një vendimi nga autoriteti kompetent, në përputhje me nenin 19 të ligjit
“Për rendin dhe qetësinë publike”. Në kuadër të nenit 75, për kontrollet e përkohshme për siguri, të
Kodit të Procedurës Penale, nëse ekziston rreziku se një person është i armatosur ose ka mjet të
rrezikshëm i cili mund të përdoret për sulm apo për vetëlëndim, atëherë policia gëzon të drejtën
ta kontrollojë këtë person. Gjithashtu, neni 10 i ligjit “Për mbrojtje nga dhuna në familje”, rregullon
masën mbrojtëse të marrjes së sendit, duke shpiptuar se armët e zjarrit apo sendet e tjera mund të
merren si masë mbrojtëse për viktimën e dhunës në familje. Sendi mund të jetë objekti me të cilin
është kryer vepra apo me të cilin dyshohet se mund të përsëritet dhuna në familje. Për sa u përket
rasteve të dhunës në familje, nuk ka dispozita specifike që rregullojnë ose mandatojnë sekuestrimin
e armëve të zjarrit në posedim të anëtarëve të tjerë të familjes, as të atyre që jetojnë në të njëjtën
shtëpi, çka lë hapësirë dhe përbën rrezik që kryesit të kenë akses ndaj këtyre armëve të cilat mund të
përdoren për përsëritjen e dhunës në familje.
Ligji “Për armë” përcakton më tej, në nenin 36, se lejet, armët dhe municioni sekuestrohen në rastin
kur personi fizik dhe juridik nuk i është përmbajtur kritereve të përcaktuara me këtë ligj.
Neni 37 i ligjit “Për armë” parashikon se lejet për armë zjarri revokohen në rastet kur: skadon afati i
lejes dhe kjo leje nuk është vazhduar; është marrë vendim i formës së prerë për revokimin e lejes; leja
për qëndrim të përhershëm të të huajit ka pushuar; ose vdes poseduesi i lejes.
Pala e pakënaqur mund të paraqesë ankesa kundër vendimit për revokim në Komisionin e Ankesave,
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të vendimit.
Organi kompetent ekzekuton konfiskimin e lejes së lëshuar sipas dispozitave të këtij ligji për personin
fizik në bazë të vendimit gjyqësor sipas të cilit është konstatuar se personi: ka humbur aftësinë e
plotë ligjore të veprimit për të mbajtur një leje për armë zjarri; ka humbur aftësinë psiko-fizike të
posedojë ose të mbajë armë; me aktgjykim të formës së prerë është dënuar për vepër penale ose
kundërvajtje sipas nenit 10, paragrafi 1 të këtij ligji (rrezik ndaj rendit dhe sigurisë publike); nuk
ekzistojnë më shkaqet për dhënien e licencës dhe lejes; ose nuk iu është përmbajtur kritereve të
përcaktuara me këtë ligj.
Siç duket qartazi, ligji “Për armë” i referohet në mënyrë specifike rrezikut ndaj sigurisë dhe qetësisë
publike si arsye për sekuestrimin, duke përfshirë rastet kur mbajtësi është dënuar për vepër penale
ose kundërvajtje. Për rrjedhojë, dhuna në familje përbën arsye për sekuestrimin e armës ose lejes
për mbajtjen e saj, në rast të një vendimi të formës së prerë nga gjykata. Duke qenë se ligji specifikon
se sekuestrimi bëhet vetëm në rastet kur gjykata e dënon mbajtësin për një vepër penale ose
kundërvajtje, kjo mund të lërë hapësirë që kryesi i dhunës në familje të posedojë armë zjarri deri në
dhënien e një vendimi të formës së prerë nga gjykata.
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Neni 8, PSV-të për Rritjen e Efikasitetit në Trajtimin e Rasteve të Dhunës në Familje, KPK.
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Për sa u përket personave juridikë, licencat ose lejet e tyre revokohen kur skadon afati i licencës apo
lejes dhe licenca apo leja nuk është vazhduar ose kur personi juridik pushon së ekzistuari. Licencat
dhe lejet e lëshuara për personin juridik sekuestrohen në rast se nuk ekzistojnë më shkaqet për
dhënien e licencës dhe lejes ose nëse personi juridik nuk u është përmbajtur kritereve të përcaktuara
me këtë ligj.
Në rast se licenca dhe leja e lëshuar për personin fizik dhe juridik është revokuar, kërkesa e re nuk
mund të paraqitet pa kaluar pesë (5) vite nga dita e marrjes së vendimit për revokim. Në rast se
licenca dhe leja është revokuar, arma, pjesa e armës dhe municioni do të sekuestrohen.

RUAJTJA E ARMËVE TË ZJARRIT
Neni 44 i ligjit “Për armë” dhe Udhëzimi Administrativ nr. 08/2016 “Për kushtet minimale teknike
për ruajtjen e armës, pjesëve të armës dhe municionit” rregullojnë ruajtjen e armëve të zjarrit nga
personat fizikë dhe juridikë, si shërbimet e sigurisë, poligonet e qitjes dhe bizneset e shitjes së
armëve të zjarrit.81 Neni 44 i ligjit “Për armë” përcakton se personat fizikë dhe juridikë që posedojnë
armë të lejuara, janë të detyruar që armën, pjesët e armës dhe municionin ta ruajnë ndaras nga njëra
tjetra në dollap të mbyllur, në kasafortë ose në dhomë të veçantë të siguruar teknikisht. Gjithashtu,
personat juridikë të autorizuar janë të detyruar që për armën, pjesën e armës dhe municionin të
mbajnë evidenca dhe të përcaktojnë personin përgjegjës për mbajtjen e këtyre evidencave. Personi
kompetent për një person juridik duhet të informojë MPB-në në rast të ndryshimit të kontakteve
të personit përgjegjës. Personi përgjegjës duhet gjithashtu të jetë i aftë të kontrollojë mënyrën e
ruajtjes së armës së zjarrit.
MPB ka përcaktuar mandej kushtet e përgjithshme për ruajtjen e armëve të zjarrit, pjesëve të tyre
dhe municionit në Udhëzimin Administrativ nr. 08/2016, ku neni 4 përcakton kushtet si në vijim: 1.1.
arma duhet të ruhet e zbrazët dhe zbrazja duhet të bëhet në vend të sigurt; 1.2. armët dhe pjesët e
armës duhet të ruhen të ndara nga municioni; 1.3. çelësat e dollapëve, kasafortave dhe depove për
armë, pjesë të armëve dhe municionit, duhet të ruhen në vend të sigurt dhe qasje duhet të kenë
vetëm personat përgjegjës ose të autorizuar; 1.4. municioni nuk duhet të lihet brenda karikatorit
të armës gjatë ruajtjes.82 Zyrtari i autorizuar ka të drejtë të inspektojë në çdo kohë, përmbushjen
e kushteve dhe kritereve minimale teknike të përcaktuara nga ky udhëzim administrativ. Duhet të
përcaktohet gjithashtu nëse këto rregullore parandalojnë në mënyrë efektive aksesin e anëtarëve
të tjerë të familjes në ambientet ku mbahen armë zjarri. Nuk përmendet në mënyrë specifike, për
shembull, parandalimi i aksesit të fëmijëve apo anëtarëve të tjerë të familjes në armët e zjarrit.

Strategjia për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit (2016-2020)83 nuk
trajtojnë në mënyrë specifike armët e zjarrit dhe u referohen PSV-ve për mbrojtjen nga
dhuna në familje, të miratuara në vitin 2013, si dokumentet përkatëse për trajtimin e nevojave
të sigurisë dhe mbrojtjes së viktimave. Ajo nuk përmban referenca të drejtpërdrejta ndaj
përdorimit apo rrezikut të përdorimit të armëve të zjarrit në rastet e dhunës në familje. Rolet
e të gjitha palëve pjesëmarrëse për parandalimin, mbrojtjen, rehabilitimin/riintegrimin, si
dhe bashkërendimi i tyre në rastet e dhunës në familje përcaktohen në planin e veprimit, i
cili është i harmonizuar me kërkesat e Konventës së Stambollit. Me qëllim zbatimin e planit
të veprimit, që prej vitit 2013, është caktuar një Koordinator Nacional Kundër Dhunës në
Familje. Koordinatori Nacional kundër Dhunës në Familje është përzgjedhur automatikisht
zëvendësministri i Drejtësisë dhe e ka mandatin të raportojë çdo vit mbi progresin e raportit
të monitorimit lidhur me zbatimin e planit të veprimit. Koordinatori ka iniciuar gjithashtu, me
mbështetjen e zyrës së UN Women, ngritjen e një baze të dhënash për grumbullimin dhe
gjurmimin e rasteve lidhur me dhunën në familje, me kontributin e Policisë së Kosovës, zyrave

81] Udhëzimi Administrativ (MPB) nr. 08/2016 “Për kushtet minimale teknike për ruajtjen e armës, pjesëve të armës dhe municionit”. Marrë
nga: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12747
82] Udhëzimi Administrativ (MPB) nr. 08/2016 “Për kushtet minimale teknike për ruajtjen e armës, pjesëve të armës dhe municionit”. Mund ta
gjeni në https://gzk.rks-gov.net/actdetail.aspx?actid=12747
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83] Shihni: Strategjia kundër Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit (2016-2020). Mund ta gjeni në: https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/
uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna%20
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të prokurorisë, gjykatave, strehimoreve, Qendrave për Punë Sociale (QPS) dhe përkrahësve
të viktimave. Të dhënat nuk përfshijnë në mënyrë specifike informacione mbi përdorimin e
armëve të zjarrit në rastet e dhunës në familje.

Praktikat e mira:
Australia dhe
Kanadaja84

Reformat ligjore në lidhje me pronësinë dhe licencimin, të
ndërmarra në Kanada dhe Australi janë shoqëruar me rënien e
nivelit të përgjithshëm të vrasjeve (15% në Kanada dhe 45% në
Australi) dhe veçanërisht të nivelit të vrasjeve të grave (45% në
Kanada dhe 57% në Australi) (IPU, CHD, 2007, f. 86), çka tregon se
ka një lidhje të fortë ndërmjet aplikimit të masave më të ashpra për
kontrollin e armëve të zjarrit dhe rënies së numrit të vdekjeve në
rastet e dhunës nga partneri intim.

Një nga masat më të njohura në këtë drejtim është njoftimi i bashkëshortëve, i cili u prezantua
për herë të parë në Kanada dhe më pas u përhap gjerësisht. Njoftimi i bashkëshortëve është
përfshirë në procesin e aplikimit për marrjen e lejes për zotërimin e një arme zjarri (Leje për
blerje dhe zotërim - LBZ). Me fjalë të tjera, nëse një individ dëshiron të marrë një leje për
armë zjarri, duhet të njoftohet bashkëshorti/ja e saj/tij aktuale ose e mëparshme (e 2 viteve
të fundit). Edhe pse nuk kërkohet pëlqimi i bashkëshortit ose bashkëshortes, në rast se
bashkëshorti ose bashkëshortja shpreh dyshime, do të nisë një rishikim i dytë i kërkesës. Për
më tepër, kërkesa për LBZ do të rishikohet në rastin e një denoncimi për krim, duke përfshirë
për dhunë në familje.
Kjo mbështetet në masat e miratuara më parë si përgjigje ndaj efekteve vdekjeprurëse të
armëve të zjarrit në kontekstin familjar dhe kufizimit të aksesit të kryesve të dhunës në
familje në armët e zjarrit, si p.sh.: forcimi dhe përmirësimi i procesit të verifikimit dhe realizimi
i verifikimeve të detajuara të së kaluarës së çdo personi që aplikon për leje, si dhe monitorimi
i vazhdueshëm i personave të pajisur me leje për armë zjarri për të garantuar se e drejta e
lejes shqyrtohet menjëherë në rastet e një incidenti të dhunës në familje.
Reformat ligjore në Australi, ndër të tjera, kishin për qëllim të trajtonin përdorimin e armëve të
zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe për këtë qëllim u miratuan një sërë dispozitash.
Ligji për armët e zjarrit (1996) prezantoi pezullimin e detyrueshëm të lejes së një të rrituri për
armë zjarri “nëse nëpunësi që bën regjistrimin beson, bazuar në dyshime të arsyeshme”, se
personi i pajisur me leje është akuzuar se ka kryer, ka kryer ose ka kërcënuar se do të kryejë një
vepër të dhunës në familje. Në bazë të ligjit “Për dhunën në familje dhe urdhrat e mbrojtjes”
(2008), leja pezullohet automatikisht nëse një gjykatë e shkallës së parë lëshon një urdhër
të përkohshëm mbrojtjeje, me përjashtim të rasteve kur vetë gjykata urdhëron ndryshe. Në
bazë të të njëjtit ligj, gjykata e shkallës së parë mund të urdhërojë edhe bllokimin e lejes
dhe konfiskimin e armëve të zjarrit dhe municionit, për periudhën e urdhrit të përkohshëm.
Gjithashtu, leja pezullohet automatikisht, në përputhje me ligjin “Për dhunën në familje dhe
urdhrat e mbrojtjes” (2008) (neni 80 - Armët e zjarrit dhe urdhrat emergjentë), nëse një oficer
i gjykatës lëshon një urdhër emergjent. Ky oficer mund të urdhërojë gjithashtu bllokimin e
lejes dhe konfiskimin e armëve të zjarrit dhe municionit, për periudhën e urdhrit emergjent.
Nëse nëpunësi që bën regjistrimin pezullon një leje sipas këtij neni, duhet të njoftojë me
shkrim personin e pajisur me leje.
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Bazuar në: UNDP SEESAC, Gjinia dhe AVL-të në Evropën Juglindore, 2016, f. 53-54.
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2.3.
PERSONELI I SEKTORIT TË SIGURISË
POLICIA E KOSOVËS
Neni 27 i ligjit nr. 04/L-076 “Për policinë”, parashikon se zyrtari policor është i autorizuar të posedojë
dhe të bartë armën zyrtare të zjarrit të lejuar nga policia. Zyrtari policor është i autorizuar të përdorë
armën e zjarrit vetëm atëherë kur është absolutisht e domosdoshme dhe vetëm deri në atë nivel që
kërkohet për të arritur objektivin ligjor të policisë. Gjithashtu, përdorimi i armëve të zjarrit duhet të
jetë në proporcion me shkallën e rrezikut dhe seriozitetin e veprës penale në atë situatë.
Rregullimi i mëtejshëm i përdorimit të armëve të zjarrit nga policia bëhet me anë të Udhëzimit
Administrativ nr. 03/2012 “Për përdorimin e armëve të zjarrit nga zyrtarët policorë”. Zyrtari policor
është i autorizuar ta mbajë, ta bartë dhe ta përdorë armën e zjarrit dhe municionin zyrtar për
përmbushjen e objektivit ligjor të Policisë (neni 4). Udhëzimi përkufizon në mënyrë gjithëpërfshirëse
situatat në të cilat zyrtarët policorë janë të autorizuar të përdorin një armë zjarri zyrtare kundrejt
një personi tjetër, si dhe mandaton dhe rregullon raportimin për zbrazjen e armës. Zyrtari policor i
cili gjatë detyrës zyrtare përdor armën zyrtare, ka për obligim të raportojë menjëherë përdorimin e
armës zyrtare te mbikëqyrësi i parë në strukturën komanduese të Policisë (neni 11). Policia ngre një
komitet të veçantë për trajtimin e të gjitha çështjeve lidhur me zbrazjen e armëve zyrtare të zjarrit
nga zyrtarët policorë.
Neni 5 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2018 “Mbi marrëdhënien e punës në Policinë e Kosovës”,
për rekrutimet, parashikon se kandidatët për punësim në Polici duhet të përmbushin standardet e
kërkuara të përshtatshmërisë në pajtim me standardet e caktuara në Kodin e Etikës, të mos jenë
të dënuar për ndonjë vepër penale, apo ndaj tyre të mos jetë iniciuar ndonjë procedurë penale e
cila ndiqet sipas detyrës zyrtare – e vlefshme gjithashtu për dhunën në familje. Kodi i Etikës synon
të rrisë ndërgjegjësimin e zyrtarëve policorë mbi rëndësinë e respektimit të parimeve etike dhe të
konsolidojë në praktikë sjelljen etike dhe të moralshme (neni 5), por nuk përmban referenca eksplicite
ndaj dhunës në familje.

FORCA E SIGURISË SË KOSOVËS
E drejta për mbajtjen e armëve të zjarrit nga Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) rregullohet me anë të
Rregullores (MM) nr. 05/2019 “Për bartjen dhe përdorimin e armëve të zjarrit nga Forca e Sigurisë së
Kosovës”.85 Rregullorja përcakton rregullat dhe procedurat për transferimin, përdorimin, ruajtjen dhe
mirëmbajtjen e armëve të zjarrit dhe municioneve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Anëtarët e Forcës
së Sigurisë së Kosovës, sipas nenit 4 të rregullores, kanë të drejtën e mbajtjes dhe të përdorimit
të armëve të zjarrit për përmbushjen e detyrave gjatë orarit të punës. Sipas nenit 15, kompetenca
për dhënien e lejes për armët e zjarrit për oficerët e FSK-së i takon Komandantit të FSK-së ose një
personi të autorizuar prej tij. Anëtarët e FSK-së duhet të jenë të pajisur me autorizimin për posedimin
e armëve, ku të vërtetohet se janë të autorizuar për mbajtjen e armëve personale sipas Drejtorisë së
Inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes.
Anëtarët e FSK-së duhet të përmbushin kritere të caktuara; ata duhet të kryejnë kurset dhe
trajnimet përkatëse mbi përdorimin e armëve dhe standardet e sigurisë të caktuara nga FSK, të cilat
nuk specifikohen në këtë rregullore. Gjithashtu, në paragrafin 3 përcaktohet se komandantët janë
përgjegjës për të siguruar që anëtarët përkatës të kenë nivelin e duhur të aftësisë për mbajtjen dhe
përdorimin e armëve të zjarrit. Oficerët e Lartë të FSK-së kanë të drejtën e mbajtjes dhe përdorimit
të armës së zjarrit me leje të veçantë të lëshuar nga Komandanti i FSK-së, pas rekomandimit nga
Drejtoria e Inteligjencës në MM në bashkëpunim me Departamentin e Inteligjencës. Këta anëtarë të
FSK-së, në cilësinë e mbajtësve të armëve të zjarrit, duhet të sigurojnë që armët të ruhen siç duhet
në kasafortë ose t’i kthejnë ato në depon e FSK-së, duke mos lejuar kështu mbajtjen e armëve të
zjarrit jashtë vendndodhjeve të ushtrimit të detyrës. Neni 10 i rregullores parashikon regjistrimin e
të gjitha lëvizjeve të armëve të zjarrit, ndërsa neni 7 i saj parashikon regjistrimin e marrjes, blerjes
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dhe dorëzimit të armëve të zjarrit nga/drejt kazermave, për të garantuar ruajtjen e përshtatshme të
armëve të zjarrit dhe municioneve.
Verifikimi i realizuar për anëtarët e FSK-së rregullohet me anë të procedurës së përdorur për
kandidatët gjatë aplikimit për pozicionin e publikuar të punës dhe kërkohet që gjykata të lëshojë një
certifikatë që konfirmon se nuk janë aktualisht nën hetim dhe se nuk janë dënuar më parë për ndonjë
vepër penale. Aktualisht nuk zbatohet ndonjë tjetër verifikim specifik lidhur me dhunën në familje.

AGJENCIA E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË
Mbajtja dhe përdorimi i armëve të zjarrit nga personeli i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë
rregullohet me anë të ligjit nr. 03/L-063 “Për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë”.86 Neni 22 i ligjit
parashikon se punonjësit e AKI-së autorizohen të mbajnë armë zjarri vetëm për një periudhë të
kufizuar kohore, nëse rrethanat e diktojnë diçka të tillë, me vendim të Drejtorit të AKI-së dhe nëse
vërtetohet ekzistenca e një nevoje të arsyeshme për mbrojtjen personale të personelit të AKI-së.
Në të kundërt, punonjësit e AKI-së nuk janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri. Punonjësit duhet
të ndjekin një procedurë të caktuar për marrjen e autorizimit. Autorizimi për armën e zjarrit duhet
të: i) regjistrohet në formë të shkruar; ii) të lëshohet për një periudhë të kufizuar kohore; dhe iii) t’i
nënshtrohet shqyrtimit të Inspektorit të Përgjithshëm.

PERSONELI I SHËRBIMEVE PRIVATE TË SIGURISË
Neni 13 i ligjit “Për armë” përcakton se personat juridikë që ofrojnë shërbime private të sigurisë mund
të pajisen me leje për blerjen e armëve të zjarrit nga organi kompetent. Shoqëritë e shërbimeve
private të sigurisë duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme në mënyrë që të kualifikohen për
pajisjen me leje nga MPB për blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit:
3.1.

të zotërojnë certifikatën e biznesit;

3.2.
të kenë vërtetimin gjyqësor që puna e personit juridik nuk është ndaluar ose ndërprerë me
vendim të formës së prerë të gjykatës kompetente;
3.3.
të kenë dëshminë nga organi kompetent se posedojnë hapësirë për ruajtjen dhe vendosjen e
sigurt të armës, pjesëve të armës dhe municionit;
3.4.

të kenë dëshminë për ushtrimin e ligjshëm të veprimtarisë përkatëse;

3.5.
të kenë dëshminë se kanë pasur të paktën një xhiro vjetore prej tridhjetë mijë euro (30 000 €)
gjatë vitit paraprak kalendarik ose se kanë një buxhet fillestar prej tridhjetë mijë euro (30 000 €) me
rastin e themelimit të veprimtarisë për personat juridikë; dhe
3.6.
të jetë kryer verifikimi i së kaluarës për subjektin aplikues, themeluesit e tij, pronarët dhe
personat përgjegjës.
Neni 14 përcakton se posedimi i armëve të zjarrit kufizohet në jo më shumë se një armë për një
punëtor të specializuar të sigurisë, si dhe deri në pesëmbëdhjetë përqind (15%) të kësaj sasie
për qëllime zëvendësimi në raste dëmtimi apo riparimi. Armët që nuk përdoren gjatë kontratave
të rregullta do të ruhen në arka të veçanta metalike ose në kasaforta të bllombuara nga organi
kompetent. Menaxhimi i këtyre armëve duhet të kryhet në përputhje me aktet përkatëse ligjore ose
nënligjore të nxjerra nga organi kompetent.
Ligji “Për shërbimet private të sigurisë”87 rregullon në mënyrë gjithëpërfshirëse verifikimin e së
kaluarës për punëtorët e sigurisë. Neni 15 parashikon kryerjen e verifikimit të së kaluarës për të gjithë
aplikuesit para se të lëshohet leja për ushtrimin e detyrës së punëtorit të sigurisë. Lëshimi i licencës
nga organi kompetent do të refuzohet nëse aplikuesi nuk e kalon verifikimin e së kaluarës. Ligji
përcakton se verifikimi i së kaluarës së një aplikuesi do të përfshijë verifikimin e së kaluarës kriminale,
por nuk përmend në mënyrë specifike kontrollet e së kaluarës lidhur me rastet e dhunës në familje.
Megjithatë, ligji parashikon në mënyrë specifike se punëtorët e specializuar të sigurisë, si operatorët
e mbrojtjes së afërt dhe rojet e transportit të parasë së gatshme (TPG), të cilët janë të autorizuar për
mbajtjen e armëve të zjarrit, duhet të përmbushin të gjitha kriteret përkatëse në përputhje me ligjin
“Për armë”. Siç është shpjeguar më parë, ligji “Për armë” parashikon verifikimin e akteve të kaluara
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Shihni: ligji “Për shërbimet private të sigurisë”, i disponueshëm në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2741
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të dhunës në familje gjatë procesit të vlerësimit të miratimit të lejeve për çdo person fizik, çka vlen
edhe për punëtorët e shërbimeve private të sigurisë (ligji “Për armë”, neni 10, paragrafi 1.3).
Neni 30 i ligjit “Për shërbimet private të sigurisë” parashikon se personeli i shërbimeve private të
sigurisë, si operatorët e mbrojtjes së afërt dhe rojet e TPG-së mund të armatosen vetëm me armë
të autorizuara dhe vetëm kur janë në detyrë. Ata mund t’i përdorin armët e autorizuara të zjarrit
vetëm si zgjidhje e fundit kur mjetet më pak ekstreme janë të pamjaftueshme për të mbrojtur veten
ose të tjerët nga sulmet e pashmangshme ndaj jetës.
Shoqëritë private të sigurisë, operatorët e mbrojtjes së afërt dhe rojet e TPG-së janë të obliguar të
njoftojnë policinë menjëherë pasi është shtënë me armën e zjarrit. Punëtori i sigurisë që ka shtënë
me armën e zjarrit nuk duhet të largohet nga detyra deri sa t’i jepet leje nga policia. Gjithashtu, çdo
e shtënë nga arma e zjarrit nga ana e punëtorit të sigurisë, e qëllimshme apo e rastësishme, do të
jetë subjekt i një hetimi të menjëhershëm nga policia dhe gjetjet e një hetimi të tillë do të jepen në
një raport të detajuar.88 Nëse hetimi i policisë, i parashikuar në paragrafin 7 të këtij neni, zbulon se e
shtëna nga arma e zjarrit nuk ishte në pajtim me këtë ligj, atëherë punëtorit të sigurisë do t’i hiqet
menjëherë leja (neni 30 i ligjit “Për shërbimet private të sigurisë”).

LEJET PËR ARMË GJAHU DHE SHENJËTARIE
Për sa i përket procesit të aplikimit për leje për blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit për qëllime
gjuetie, ligji “Për armë” nuk specifikon nëse ka dallime nga procesi i aplikimit të personave fizikë për
leje për blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit në përgjithësi, përveçse në nenin 7, paragrafi 1.7, ku
specifikohet se aplikuesi duhet të ketë dëshminë për anëtarësi të rregullt dhe të jetë i certifikuar
si gjahtar pranë një subjekti gjahtarësh të njohur nga MPB kur aplikon për leje për armë zjarri për
qëllime gjuetie. Ligji “Për gjuetinë” nuk përmban referenca specifike ndaj dhunës në familje. Neni 42 i
ligjit “Për armë” specifikon se është e ndaluar që arma e gjahut apo sportive të përdoret jashtë vendit
të gjahut ose poligonit civil të qitjes. Nëse pronari ose shfrytëzuesi i armës së gjahut transporton
armën jashtë vendit të gjahut ose poligonit civil të qitjes, pronari ose shfrytëzuesi është i detyruar
që armën e gjahut ta transportojë në këllëf adekuat, ndërsa municioni doemos duhet ndarë nga
arma. Leja për armë shenjëtarie autorizon personat fizikë të posedojnë një armë të kategorisë B, C
dhe D vetëm për qëllime shenjëtarie.

ROJTARËT E PYJEVE
Mbajtja dhe përdorimi i armëve të zjarrit nga nëpunësit e sektorit të pyjeve (rojtarët e pyjeve)
rregullohet me anë të Udhëzimit Administrativ nr. 09/2013 “Për uniforma, emblema, karta identifikimi
dhe mbajtja e armëve zyrtare”.89 Në përputhje me nenin 11 të këtij udhëzimi, nëpunësit e sektorit të
pyjeve lejohen të mbajnë armë zjarri për ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave zyrtare dhe duhet
të pajisen me vërtetimin e nevojshëm mjekësor për aftësi fizike dhe psikike, në përputhje me ligjin
“Për armë”. Në nenin 14 të udhëzimit specifikohet se nëpunësit e pyjeve lejohen të mbajnë armë
zjarri vetëm gjatë orarit të punës dhe numri i fishekëve të përdorur gjatë një viti kalendarik duhet të
arsyetohet me raport me shkrim në autoritetin pyjor komunal. Gjithashtu, udhëzimi parashikon se
ndalohet rreptësisht përdorimi i armëve të zjarrit në vende publike dhe në zonat e banuara ku mund
të rrezikohet jeta e njerëzve (neni 15). Megjithatë, udhëzimi administrativ nuk përmban referenca
specifike ndaj dhunës në familje dhe as nuk parashikon një procedurë për trajtimin e rasteve të
nëpunësve që kryejnë dhunë në familje.

LEJET PËR ARMË KOLEKSIONI
Në përputhje me nenin 20 të ligjit “Për armë”, pëlqimi për blerjen e armës së koleksionit i lëshohet
personit fizik në bazë të kërkesës, nëse përmbush kushtet sipas nenit 7, 41 dhe 42 të këtij ligji.
Për rrjedhojë, aplikuesi nuk duhet të paraqesë rrezik ndaj qetësisë, rendit dhe sigurisë publike
dhe, rrjedhimisht, nuk duhet të ekzistojnë rrethana të cilat tregojnë se armët e zjarrit mund të
keqpërdoren, duke përfshirë për dhunë në familje. Leja lëshohet në afat vlefshmërie dhjetë (10) vite.
Nëse koleksioni i armëve përbëhet nga më shumë se njëzetepesë (25) armë, koleksionuesi duhet
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Po aty.
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Marrë nga: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10019
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t’i bashkëngjisë kërkesës një deklaratë me shkrim ku deklaron se do të lejojë kontroll të papenguar
të këtyre armëve nga organi kompetent dhe se do të përmbushë kriteret për vendin e ruajtjes së
armëve. Ndalohet mbajtja dhe përdorimi i armëve të koleksionit jashtë vendbanimit apo banesës
së përhershme të koleksionuesit. Armët e koleksionit mund të transportohet jashtë rezidencës
apo banesës së licencuar, vetëm për riparim, ekspozim ose shitje, sipas lejes për lëvizje me armë të
lëshuar nga organi kompetent. Ndalohet furnizimi, posedimi dhe prodhimi i municionit për armën e
koleksionit (ligji “Për armë”, ligji nr. 05/L -022).
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Strategjia dhe Plani i Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve
2017-2021 parashikon integrimin e perspektivës gjinore kryesisht në aktivitetet për rritjen e
ndërgjegjësimit. Për shembull, aktiviteti 2.2 në kuadër të Objektivit Strategjik nr. 2 parashikon
organizimin e fushatave të ndërgjegjësimit dhe advokimit nën udhëheqjen e Ministrisë së Punëve të
Brendshme, Policisë së Kosovës, grave në uniformë, si dhe në bashkëpunim me OShC-të. Strategjia
parashikon gjithashtu bashkëpunim me Rrjetin e Grave të Kosovës, një organizatë ombrellë për
organizatat e grave në Kosovë, me qëllim zbatimin e aktiviteteve të ndërgjegjësimit. Propozohet
gjithashtu që në përpjekjet për rritjen e ndërgjegjësimit të popullsisë së përgjithshme lidhur me
përdorimin e armëve të vogla të angazhohet edhe komuniteti artistik i Kosovës. Aktivitetet specifike
që duhet të përdoren për këtë qëllim nuk janë zhvilluar ende ndërkohë që është planifikuar realizimi
i tyre në përputhje me afatet kohore të zbatimit të Strategjisë.

PROGRAMI PËR BARAZI GJINORE (2020-2024)90
Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024 (PKBGJ) është i organizuar në tre shtylla kryesore:
a) Fuqizimi ekonomik dhe mirëqenia sociale; b) Zhvillimi njerëzor, rolet dhe marrëdhëniet gjinore; si
dhe c) Të drejtat e grave, qasja në drejtësi dhe siguria. Në kuadër të shtyllës 3, PKBGJ synon të nxisë
realizimin e të drejtave për vendimmarrje, paqe, siguri dhe drejtësi, duke garantuar kështu arritjen
e barazisë gjinore. Pika 3.10 e Objektivit Strategjik 3 parashikon realizimin e një hulumtimi lidhur me
ndikimin e armëve të vogla në sigurinë e burrave dhe grave nga perspektiva gjinore. Ky aktivitet duhet
të realizohet brenda tremujorit të 4-t të vitit 2022, nën udhëheqjen e Agjencisë për Barazi Gjinore
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme.91 Aktualisht, PKBGJ parashikon që ky hulumtim duhet të
kryhet në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe donatorët.
Gjithashtu, PKBGJ parashikon një gamë të gjerë aktivitetesh të cilat trajtojnë në veçanti statusin e
grave në sektorin e sigurisë (në kuadër të Objektivit Specifik 3.3 - Krijimi i një mjedisi të sigurt dhe
jodiskriminues për gratë dhe burrat në sektorin e sigurisë), çka shtjellohet më tej në seksionin e
radhës. Për më tepër, brenda sektorit të sigurisë duhet të krijohet një bord këshillues, i cili fokusohet
në çështjet e lidhura me gratë, paqen dhe sigurinë, nën udhëheqjen e Policisë së Kosovës dhe FSKsë dhe me mbështetjen e Agjencisë për Barazi Gjinore dhe organizatave të shoqërisë civile.92
PKBGJ parashikon gjithashtu zhvillimin e një programi që trajton dhunën me bazë gjinore në shkolla,
çka mund të shërbejë si një pikë hyrëse e rëndësishme për trajtimin e shqetësimeve gjinore që lidhen
me armët e vogla.
Strategjia e Policimit në Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2017-2021,93 në pajtueshmëri me vizionin
e Policisë së Kosovës, synon të jetë efektive, efikase dhe e besueshme, si dhe të ofrojë shërbime
cilësore me qëllim garantimin e një mjedisi të sigurt përmes partneritetit të qëndrueshëm me
njerëzit dhe bashkësinë.94 Strategjia e vë theksin në rritjen e ndërveprimit me bashkësitë përmes
Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi, Komiteteve Lokale për Siguri Publike, komuniteve të
biznesit, komuniteteve kulturore-sportive, duke përfshirë përmes OJQ-ve të fokusuara te gratë dhe
institucioneve të arsimit parauniversitar. Shumëllojshmëria e përfaqësuesve të këtyre bashkësive,
me theks të veçantë të aspekti gjinor, etnik, religjioz, kulturor dhe përvoja jetësore, janë një ndër
pasuritë më të rëndësishme për policim të qëndrueshëm në bashkësi.95 Strategjia nuk i referohet
specifikisht çështjeve të dhunës në familje, por u bën megjithatë thirrje përfaqësuesve të bashkësive
lokale që të identifikojnë çështjet e sigurisë bazuar në çështjet e ndryshme të identifikuara në nivel
lokal. Parashikohet sigurimi i shumëllojshmërisë në përfaqësimin gjinor dhe në përbërjen e këshillave
për siguri. Duhet të kryhet gjithashtu vlerësimi i mëtejshëm i përfaqësimit gjinor në këshillat dhe
komitetet për siguri, i temave të tjera gjinore dhe i zbatimit në praktikë të politikave.
Strategjia konfirmon se policia është institucioni kryesor, por jo i vetmi që është përgjegjës për
parandalimin dhe luftën kundër krimit, si dhe bën thirrje që policia të ndërveprojë me qytetarët dhe

90] Mund ta gjeni në: https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20
RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-2020.pdf
91] Shihni: faqja 120 e PKBGJ-së, e disponueshme në: https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Programi%20i%20
Kosov%C3%ABs%20p%C3%ABr%20Barazi%20Gjinore%202020-2024%20-%20ANGLISHT.pdf
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Shihni: PKBGJ, faqja 130.

93]
pdf

Shihni: https://www.kosovopolice.com/wp-content/uploads/2020/07/3.-Strategy-and-Action-Plan-2017-2021-Community-Policing-.

94]

Po aty, f. 17

95]

Cituar nga më sipër, f. 4.
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institucionet e tjera kompetente. Rritja e besimit dhe bashkëpunimit konsiderohen çështje kyçe,
duke nënkuptuar se përfshirja e grave është thelbësore.96 Gjithashtu, në kuadër të nënobjektivit 1.2,
Strategjia synon avancimin dhe fuqizimin e partneritetit me forumet e sigurisë, mediat, OJQ-të dhe
organizatat e ndryshme që trajtojnë problemet e sigurisë në bashkësi. Në kuadër të aktivitetit 1.2.3,
Strategjia parashikon gjithashtu themelimin e Komiteteve Lokale për Siguri Publike, me qëllim rritjen
e pjesëmarrjes së grave dhe të rinjve, si dhe kryerjen e trajnimeve përkatëse. Krahas zgjidhjes së
problemeve në bashkësi, ajo thekson edhe lidhjet me dokumentet e tjera strategjike, duke përfshirë
me Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta dhe Eksplozivëve,
duke përfshirë me doracakun për zbatimin e saj.
Strategjia e Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca 2013,97 u zhvillua me qëllim zbatimin e një
sistemi unik dhe të qëndrueshëm të policimit të udhëhequr nga inteligjenca dhe të shfrytëzimit të
burimeve të Policisë në mënyrë efikase dhe efektive. Strategjia parashikon dhe bën thirrje për ofrimin
e një ambienti të sigurtë për të gjithë, përmes aplikimit të një metodologjie bashkëkohore të policimit,
duke i mundësuar Policisë së Kosovës marrjen e vendimeve bazuar në produktet e inteligjencës.98
Megjithatë, strategjia nuk përmban asnjë referencë ndaj barazisë gjinore, pjesëmarrjes së grave apo
shqetësimeve të tjera gjinore që lidhen me armët e zjarrit. Ajo i referohet vetëm strategjive të tjera
sektoriale, duke përfshirë Strategjisë dhe Planit të Veprimit të mëparshëm për Kontrollin e Armëve të
Vogla dhe të Lehta, të cilat përfunduan në vitin 2016.
Strategjia për Rininë 2019-2023: Strategjia për Rininë, duke përfshirë Planin shoqërues të
Veprimit, është një strategji gjithëpërfshirëse që synon përmirësimin e situatës së të rinjve të
grupmoshës 15-24 vjeç, me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të interesit nga sektori qeveritar dhe ai
joqeveritar.
Në kontekstin e kësaj analize, vlen të përmendet se strategjia synon të sigurojë një mjedis të
shëndoshë dhe të sigurt për të rinjtë.
Gjithashtu, Strategjia synon të nxisë bashkëpunimin ndërmjet organizatave rinore, veprimtaria e të
cilave lidhet me rininë, si dhe ndërmjet organizmave qendrorë dhe atyre komunalë për të fuqizuar
politikat dhe programet rinore.99 Strategjia përcakton gjithashtu një objektiv specifik për rritjen e
sigurisë së rinisë, si dhe aktivitetet përkatëse. Për më tepër, në kuadër të Objektivit Strategjik 3.2.1
planifikohet organizimi i hulumtimeve të thella për dukuritë që cenojnë mjedisin sigurt dhe të
shëndetshëm të rinisë.
Në kuadër të të njëjtit objektiv, strategjia parashikon aktivitete të cilat synojnë përkrahjen e
organizatave rinore përmes fushatave, trajnimeve, punëtorive, debateve dhe aktiviteteve të tjera që
promovojnë mënyra të shëndetshme të jetesës tek të rinjtë, duke përfshirë ushqimin e shëndetshëm,
shëndetin mendor, parandalimin e dhunës psikike dhe fizike, përdorimin e substancave të dëmshme,
marrjen me aktivitete fizike etj. Gjithashtu, planifikohet zhvillimi i kapaciteteve të personelit të
institucioneve qendrore dhe lokale të sektorëve të rinisë për kanosjet dhe ruajtjen e mjedisit të
sigurt për të rinjtë.
Strategjia nuk përmend në mënyrë specifike rreziqet që paraqesin armët e zjarrit ose dhuna në
familje apo dhuna me bazë gjinore. Megjithatë, në rast se ndërmerret një shqyrtim i monitorimit të
strategjisë dhe ndryshimeve vijuese, kjo strategji mund të shihet si një pikënisje e mirë në të ardhmen
për trajtimin e shqetësimeve gjinore, duke përfshirë keqpërdorimin e armëve të zjarrit, veçanërisht
ekspozimin e meshkujve të rinj ndaj dhunës me armë, pavarësisht nëse janë kryes apo viktima.
Strategjia e Shëndetësisë 2017-2021100 u referohet rreziqeve të shëndetit mendor, por jo specifikisht
vetëvrasjeve në përgjithësi apo vetëvrasjeve të kryera me armë zjarri.
Ligjet dhe strategjitë përkatëse për barazi gjinore dhe pjesëmarrjen e grave ofrojnë mjete për një
shqyrtim potencial nga perspektiva gjinore, si dhe përbëjnë një bazë të shëndoshë për zhvillimin
dhe përmirësimin e ardhshëm të integrimit gjinor në procedurat dhe masat përkatëse. Megjithatë,
shumë prej ligjeve dhe strategjive duhet të jenë ndërsektoriale dhe duhet të shqyrtohen në mënyrë
specifike me qëllim përmbushjen e kërkesave të ligjit “Për barazi gjinore” lidhur me integrimin gjinor.

96]

Po aty.

97] Shihni: Strategjia e Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca, në: https://www.kosovopolice.com/wp-content/uploads/2019/10/shqip_anglisht_serbisht_3.pdf
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Ligji “Për armë” përcakton se organi kompetent mban evidencë për të gjitha kërkesat nga aplikuesi,
dokumentet e lëshuara dhe informatat e tjera të nevojshme për zbatimin e dispozitave të këtij ligji ose
për bashkëpunim me autoritetet e tjera përkatëse (neni 67, paragrafi 1). Gjithashtu, parashikohet se
organi kompetent mirëmban një sistem kompjuterik, i cili u siguron qasje autoriteteve të autorizuara
në të dhënat për armë, pjesë të armëve dhe municion, përfshirë por, duke mos u kufizuar në:
kategorinë, tipin, modelin, prodhuesin, vendin e prodhimit, kalibrin, numër e serisë, si dhe emrin e
eksportuesit, importuesit dhe përdoruesit të fundit të njohur (Neni 67, paragrafi 2).
Ligji “Për armë” përcakton gjithashtu detyrimin për mbajtjen e evidencave nga personi juridik
përkatës. Në këtë aspekt, ligji “Për armë” parashikon se personi juridik duhet të mbajë regjistrin e të
gjitha armëve, pjesëve të armëve dhe municionit si dhe të dhënat mbi pranimin dhe tjetërsimin e tyre,
të autorizuar sipas këtij ligji. Këtu përfshihen të dhënat që mundësojnë identifikimin dhe gjurmimin
e çdo arme zjarri, duke përfshirë: kategorinë, tipin, modelin, prodhuesin, vendin e prodhimit, kalibrin
dhe numrin serik, dhe të dhënat e personit juridik, përfshirë emrin dhe adresën e shitësit, blerësit
dhe përdoruesin e fundit të njohur të armës së zjarrit (Neni 68, paragrafi 2). Për më tepër, subjektet
e gjahtarëve dhe shenjëtarisë, qendrat e trajnimit, dhe personat e tjerë juridikë që posedojnë armë
në bazë të lejes për posedimin e armëve, si p.sh. personat e njohur si shfrytëzues të autorizuar
të terreneve të gjuetisë, janë të detyruar të mbajnë evidenca të armëve dhe municionit, si dhe të
dhënat e personave të cilëve ua japin armën dhe municionin për përdorim. (Neni 68, paragrafi 2).
Për më tepër, parashikohet se të dhënat e marra përmes Njësive Qendrore për Armët e Zjarrit101
duhet të jenë të ndara sipas gjinisë. Në këto të dhëna përfshihen: data e incidentit, koha e incidentit
(ditën/natën, dita e javës, muaji), rajoni dhe vendndodhja e incidentit, rajoni i policisë që ka raportuar
incidentin, marka e armës, lloji/kategoria e saj, modeli i armës, kalibri, vendi i prodhimit, konvertimet/
modifikimet që mund të jenë bërë etj., numri serik (konfidencial), nëse arma është e ligjshme/
jashtëligjshme, nëse është konfiskuar/sekuestruar, nëse ka municione, kategoria e municioneve,
prodhuesi i municioneve, sasia e municioneve, numri i kryesve, mosha dhe gjinia e tyre, numri i
viktimave, mosha dhe gjinia e tyre.
Në përputhje me nenin 5, paragrafi 1.8 të ligjit “Për barazi gjinore”, “ndarja sipas gjinisë e të gjitha të
dhënave dhe informacioneve të mbledhura statistikore dokumentohet, regjistrohet dhe përpunohet
dhe institucionet janë të detyruara që këto të dhëna t’i dorëzojnë në Agjencinë e Statistikave të
Kosovës”. Kjo e bën Agjencinë e Statistikave të Kosovës organin kryesor brenda rrjetit institucional,
për të mbikëqyrur mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave sipas gjinisë nga institucionet përkatëse, si
dhe për zhvillimin e analizave përkatëse.
Gjithashtu, Agjencia e Statistikave të Kosovës gjeneron statistika lidhur me dënimet e personave
të rritur, duke përfshirë statistika në lidhje me gjininë e personave të akuzuar dhe të dënuar. Botimi
i fundit i vitit 2019 përfshinte informacione lidhur me vrasjet, vrasjet e mbetura në tentativë dhe
zotërimin, kontrollin ose posedimin e paautorizuar të armëve, në përputhje me nenet 178 dhe 374
të Kodit Penal. Në kuadër të ndryshimeve të reja të dispozitave të Kodit të ri Penal lidhur me dhunën
në familje, si dhe në kuadër të raporteve mbi përdorimin potencial të armëve të zjarrit, shkeljet e
reja të parashikuara në nenet përkatëse duhet të përfshihen gjithashtu në statistikat e raportuara
nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, diçka që nuk është realizuar ende. Raportet e mëparshme
përfshinin plagosjet e përgjithshme të lehta dhe të rënda, pa specifikuar nëse kishin ndodhur në
kontekstin e një marrëdhënieje familjare. Për rrjedhojë, përpara vitit 2019 vetëm të dhënat mbi të
pandehurit ishin të ndara sipas gjinisë.102 Kësisoj, analizat e deritanishme nga Agjencia e Statistikave
kanë qenë të kufizuara për sa i përket të dhënave të ndara sipas gjinisë lidhur me aspekte të ndryshme
të keqpërdorimit të armëve të zjarrit, duke përfshirë përdorimin e armëve të zjarrit në incidentet e
dhunës në familje.
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101] Shihni: Udhëzime për ngritjen e një Njësie Qendrore për Armët e Zjarrit, UNDP SEESAC, f. 22: https://www.seesac.org/f/docs/SALWKnowledge-Base/Guidelines-on-establishing-a-FFP_ENG.pdf
102]

Shihni: https://ask.rks-gov.net/media/5680/statistics-of-jurisprudence-for-adult-persons2019.pdf
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5. TREGTIA E ARMËVE

Eksporti i armëve rregullohet në bazë të ligjit nr. 04/L-198 “Për tregtinë e mallrave strategjike”103 dhe
ligjit nr. 05/L -022 “Për armë”. Këto ligje janë në përputhje me Rregulloren e BE-së nr. 258/2012 të
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 14 mars 2012, “Për zbatimin e nenit 10 të Protokollit të
Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pjesëve
dhe komponentëve të tyre”.
Ligji “Për tregtinë e mallrave strategjike” rregullon eksportin, importin, transitin, transferimin, rieksportin dhe ri-transferimin e mallrave strategjikë, ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura, si dhe
kontrollin, mbikëqyrjen, të drejtat dhe detyrimet e palëve që marrin pjesë në aktivitetet e biznesit
nga kjo fushë. Ligji “Për tregtinë e mallrave strategjike” është në përputhje me Rregulloren e BE-së
nr. 258/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 14 mars 2012, “Për zbatimin e nenit 10 të
Protokollit të Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit të jashtëligjshëm dhe trafikimit të armëve të
zjarrit, pjesëve dhe komponentëve të tyre”. Gjithashtu, ai është në përputhje me Direktivën e Këshillit
91/477/KEE “Për kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e armëve”, të ndryshuar nga Direktiva 2008/51/KE e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 21 maj 2008. Për më tepër, ligji trajton kriteret e përcaktuara
nga Qëndrimi i Përbashkët i Këshillit 2008/944/CFSP, datë 8 dhjetor 2008 “Për përcaktimin e rregullave
të përbashkëta që rregullojnë kontrollin e eksportit të teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake”.
Komisioni për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike mbikëqyr tregtinë e mallrave strategjike.
Komisioni përbëhet nga pesë anëtarë dhe zëvendës anëtarë, përkatësisht një përfaqësues nga
secili prej institucioneve në vijim: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Punëve të Jashtme,
Ministria për Forcën e Sigurisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Dogana e Kosovës. Komisioni
aprovon, anulon, ndryshon dhe revokon licencat për eksport, import dhe/ose transit të mallrave
strategjike.
Neni 15 i ligjit “Për tregtinë e mallrave strategjike” përcakton se gjatë shqyrtimit të kërkesës për licencë
eksporti, importi, transiti, trans-ngarkimi, ri-eksporti jashtëterritorial, ri-transferimi ose për ofrim të
shërbimeve të ndërlidhura, Komisioni për Kontrollin e Tregtisë së Mallrave Strategjikë do të refuzojë
kërkesën nëse dhënia e licencës do të rrezikonte respektimin e të drejtave të njeriut në shtetin e
destinacionit ose respektimin e të drejtës ndërkombëtare humanitare në shtetin e destinacionit.
Megjithatë, ligji nuk i referohet në mënyrë specifike dhunës me bazë gjinore ose dhunës ndaj grave,
dhe nuk parashikon asnjë vlerësim rreziku që lidhet me dhunën me bazë gjinore. Më konkretisht,
legjislacioni nuk përcakton në mënyrë të shprehur rrezikun e armëve konvencionale ose të artikujve
të tjerë që përdoren për kryerjen ose për të ndihmuar në kryerjen e akteve të rënda të DhBGj-së ose
të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve, gjatë realizimit të vlerësimit të eksporteve.
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103]

Mund ta gjeni në: http://old.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20the%20trade%20of%20strategic%20goods.pdf
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Gjetjet kryesore paraqiten në pjesën hyrëse të raportit. Më poshtë jepen rekomandimet e përgatitura,
të cilat janë të vlefshme veçanërisht për çështjet e analizuara në përputhje me tematikat kryesore
të trajtuara në raport.
Institucionet në Kosovë kanë ndërmarrë një sërë reformash thelbësore gjatë hartimit dhe zhvillimit
të një numri të konsiderueshëm ligjesh dhe politikash që lidhen me fushat e analizuara më sipër.
Ligjet kryesore, si ligji “Për armë”, ligji “Për mbrojtje nga dhuna në familje” dhe ligji “Për Barazi Gjinore”,
legjislacioni për personelin e sektorit të sigurisë dhe dispozitat përkatëse të Kodit Penal dhe të
Kodit të Procedurës Penale ofrojnë një bazë të fortë për trajtimin e kontrollit të armëve të vogla nga
perspektiva gjinore, në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Megjithatë, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të përgjegjshmërisë gjinore të kuadrove ligjore dhe
politike të kontrollit të armëve të vogla, nevojitet kryerja e një analize gjithëpërfshirëse të zbatimit
të strategjive, politikave dhe ligjeve përkatëse, hartëzimi i sfidave që hasen në zbatimin e tyre
dhe hartimi i udhëzimeve praktike për tejkalimin e sfidave të identifikuara. Gjithashtu, kjo duhet të
realizohet përmes një këndvështrimi gjinor, duke përmbushur kërkesat e ligjit “Për barazi gjinore”.
Kjo vlen veçanërisht për kuadrot ligjore të cilat synojnë parandalimin e përdorimit të armëve të zjarrit
në kontekstin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

PARAKUSHTET LIGJORE DHE POLITIKE PËR INTEGRIMIN E PERSPEKTIVËS
GJINORE DHE PJESËMARRJEN E GRAVE NË KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA
— Udhërrëfyesi për një zgjidhje të qëndrueshme për zotërimin e jashtëligjshëm,

keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta (AVL) dhe municioneve
të tyre në Ballkanin Perëndimor, brenda vitit 2024, i kushton vëmendje të veçantë
barazisë gjinore dhe bën thirrje për integrim të plotë të perspektivës gjinore dhe
për një përfaqësim të balancuar të grave në kontrollin e AVL-ve. Në këtë aspekt,
çdo rishikim i Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve duhet të jetë në përputhje me
këtë angazhim, si dhe të mundësojë integrimin konkret dhe gjithëpërfshirës të
perspektivës gjinore;

— Të përcaktojë procedura për garantimin e përfaqësimit të barabartë të grave dhe
burrave në Komisionin për AVL-të, sipas parashikimeve të ligjit “Për barazi gjinore”;

— Të përcaktojë procedura për përfshirjen e mekanizmave të barazisë gjinore, duke
përfshirë Agjencinë për Barazi Gjinore dhe OJQ-të e fokusuara te gratë, gjatë hartimit
të politikave përkatëse dhe rishikimit të strategjive, duke përfshirë të Strategjisë për
Kontrollin e AVL-ve;

— Rishikimet dhe ndryshimet e ardhshme të ligjeve dhe politikave duhet të trajtojnë

gjithashtu zbatimin në vijim të kërkesave për buxhetimin gjinor pas hartimit dhe
miratimit të një ligji të posaçëm për zbatimin e buxhetimit gjinor.

LIDHJET MIDIS ARMËVE TË ZJARRIT DHE DHUNËS NË FAMILJE
— Të përfshihet në nenin 2 të ligjit “Për armë”, përkufizimi i dhunës në familje, në

përputhje me përkufizimin në Kodin Penal dhe në ligjin “Për mbrojtje nga dhuna në
familje”, për të garantuar se të gjitha format e dhunës në familje, të tilla si dhuna fizike,
psikologjike, seksuale, ekonomike, merren parasysh gjatë realizimit të verifikimit të
sigurisë në lidhje me “dhunën në familje”;

— Të përfshihet në nenin 10 të ligjit “Për armë”, procedura për verifikimin apo marrjen

e vërtetimeve për secilën prej rrethanave të cilësuara në nenin 10, paragrafi 1.3.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh se një përqindje e lartë
e incidenteve të dhunës në familje nuk raportohen dhe nuk regjistrohen në listat e
autoriteteve përkatëse dhe, për rrjedhojë, nuk mund të merren në konsideratë gjatë
verifikimit të sigurisë;

— Të miratohen akte specifike nënligjore që rregullojnë verifikimin e sigurisë/kontrollet
e së kaluarës në lidhje me dhunën në familje;

— Të përfshihet në ligjin “Për armë” detyrimi i institucioneve përgjegjëse për të njoftuar
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bashkëshortët/partnerët aktualë ose të mëparshëm apo pjesëtarët e tjerë të afërt
të familjes, se një aplikues ka dorëzuar një kërkesë për blerjen e armëve të zjarrit. Në
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rast të ngritjes së shqetësimeve nga ana e tyre, duhet të iniciohet një rishikim i dytë
i kërkesës;

— Të përfshihen intervista me pjesëtarët e familjes, kolegët dhe/ose fqinjët gjatë

verifikimit të sigurisë së aplikuesit për leje për armë zjarri, për të përcaktuar nëse
ai/ajo përbën rrezik për sigurinë publike apo nëse ka rrezik që të ushtrojë dhunë në
familje;

— Të përfshihet formulari i regjistrimit nga Qendra për Punë Sociale për raportet

e mëparshme të abuzimit në familje apo sjelljet e dhunshme, si një element i
detyrueshëm për t’u marrë në konsideratë gjatë procesit të verifikimit të sigurisë në
kuadër të kërkesës për blerjen e armëve të zjarrit;

— Të ndryshohet ligji “Për armët” me qëllim që të përfshijë referenca eksplicite ndaj

vendimeve të gjykatës për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes në rastet e dhunës në
familje, si arsye për revokimin e lejes. Për rrjedhojë, të ndryshohen nenet përkatëse
me qëllim përfshirjen e këtyre vendimeve si arsye për revokim;

— Të ndryshohet Udhëzimi Administrativ nr.10/2016 i MPB-së “Për aftësimin teorik dhe
praktik për armë, provimin profesional, si dhe verifikimin e kualifikimit të instruktorëve”
me qëllim që të përfshihen në programin teorik dhe praktik, për qëllime parandaluese,
aftësime mbi ligjin “Për mbrojtje nga dhuna në familje”;

— Të garantohet detyrimi i realizimit të vlerësimeve të rrezikut për të gjitha rastet e

dhunës në familje dhe dërgimi i raporteve pranë agjencive prokuroriale, si dhe detyrimi
për ndjekjen e vazhdueshme dhe përgatitjen e raporteve periodike mbi vlerësimin e
rrezikut lidhur me përdorimin e armëve të zjarrit ose raportimin e tyre;

— Në fushën e personelit të sektorit të shërbimeve private të sigurisë, duhet t’u

kushtohet vëmendje e veçantë të gjitha raporteve të kaluara për rastet e dhunës në
familje, duke ndryshuar ligjin “Për shërbimet private të sigurisë” me qëllim përfshirjen
e këtyre kritereve si elemente të detyrueshëm për t’u marrë në konsideratë gjatë
procesit të verifikimit të sigurisë për dhënien e lejeve/licencave për personelin e
sektorit të sigurisë;

— Për sa i përket ruajtjes së armëve të zjarrit, pjesëve të tyre dhe municioneve, duhet të

përcaktohet gjithashtu nëse rregulloret përkatëse parandalojnë në mënyrë efektive
aksesin e anëtarëve të tjerë të familjes në ambientet ku mbahen armë zjarri;

— Gjatë zhvillimit të procedurave të verifikimit të sigurisë, mbështetuni në përvojat

e profesionistëve me viktimat e dhunës në familje, duke përfshirë të organizatave
të grave dhe punonjësve nga strehimoret përkatëse. Ata duhet të angazhohen në
ofrimin e trajnimeve për personat që merren me administrimin e ekzaminimeve të
autorizuara nga MPMS lidhur me rastet e dhunës në familje;

— Strategjia e re për Kontrollin e AVL-ve dhe Strategjia e re kundër Dhunës në Familje

duhet t’u kushtojnë vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me dhunën në familje
dhe përdorimin e armëve të zjarrit në aktet e dhunës në familje.

PËRGJIGJJA NDAJ ASPEKTEVE GJINORE TË KËRKESËS, PËRDORIMIT DHE
KEQPËRDORIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT
— Procedurat e verifikimit të sigurisë, për nenin 10 të ligjit “Për armë”, duhet të përfshijnë

gjithashtu instrumente për vlerësimin e rrezikut të përdorimit të mundshëm të
armëve të zjarrit në kontekstin e vetëvrasjes;104

— Të garantohet se Strategjia e re për Kontrollin e AVL-ve do të parashikojë masa
specifike për zhvillimin e mekanizmave të parandalimit me qëllim trajtimin e faktorëve
gjinorë që nxisin kërkesën për armë zjarri dhe keqpërdorimin e tyre, si p.sh. normat
specifike gjinore të burrërisë. Për të realizuar diçka të tillë, masat parandaluese
duhet të fokusohen në mënyrë të veçantë te meshkujt e rinj në moshë;
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104] Për shembull, Fondacioni Amerikan për Parandalimin e Vetëvrasjeve ofron këshillim praktik lidhur me mënyrat e parandalimit të
vetëvrasjeve - duke filluar nga ruajtja e sigurt dhe ndalimi i përkohshëm i aksesit tek armët e zjarrit, kur ka persona që rrezikohen, e deri tek
informimi rreth faktorëve të zakonshëm të rrezikut dhe shenjave paralajmëruese për vetëvrasje. Për informacione të mëtejshme: https://afsp.
org/an-introduction-to-firearms-and-suicide-prevention

KAPITULLI V

— Gjithashtu, në rast se do të ndërmerrej një shqyrtim i monitorimit të Strategjisë së

Kosovës për Rininë dhe ndryshimeve përkatëse, kjo strategji mund të krijojë pika
hyrëse për trajtimin e shqetësimeve gjinore, duke përfshirë ato që lidhen me armët e
zjarrit, veçanërisht ekspozimin e meshkujve të rinj ndaj dhunës me armë, pavarësisht
nëse janë kryes apo viktima;

— Të gjitha rishikimet e ardhshme të Strategjisë së Sigurisë duhet të integrojnë

vlerësimin gjinor dhe perspektivën gjinore në kryerjen e analizave të sigurisë, duke
përfshirë për përdorimin e armëve të zjarrit në rastet e dhunës në familje dhe formave
të tjera të dhunës kundër grave;

— Të zhvillohet një metodologji me ndjeshmëri gjinore për monitorimin dhe vlerësimin e
legjislacionit dhe politikave për kontrollin e AVL-ve;

— Të përforcohen më tej sinergjitë strategjike midis Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve
dhe Planit shoqërues të Veprimit me strategjitë e tjera përkatëse, veçanërisht me
Programin e Kosovës për Barazi Gjinore (2020-2024).105

PRAKTIKAT E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE ME NDJESHMËRI GJINORE
— Mbledhja e autorizuar e të dhënave nga institucionet përkatëse duhet të realizohet

në përputhje me kërkesat e ligjit “Për barazi gjinore”, në mënyrë që të mblidhen të
dhëna të ndara sipas gjinisë;

— Agjencia e Statistikave duhet të parashikojë se çdo raportim mbi aspekte të ndryshme
të armëve të zjarrit nga institucionet e Kosovës, duhet të përfshijë gjithashtu të
dhëna të ndara sipas gjinisë;

— Të gjitha rishikimet e ardhshme të Strategjisë për Kontrollin e AVL-ve duhet të
parashikojnë se të gjitha analizat dhe referencat e ardhshme duhet të përfshijnë të
dhëna të ndara sipas gjinisë, në përputhje me kërkesat e nenit 5 të ligjit “Për barazi
gjinore”.
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105] Mund ta gjeni në: https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20
RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-2020.pdf
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