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Shkurtime dhe  
akronime

AMIS  Sistemi i informacionit për menaxhimin e armëve

ADN  Acid dezoksiribonukleik

BE  Bashkimi Evropian

EUSAC Mbështetja e BE-së për veprimtarinë e SEESAC për çarmatimin dhe 
kontrollin e armëve në Evropën Juglindore

IBIN  Rrjeti i Informacionit Balistik i INTERPOL-it

ICT   Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

IT  Teknologjia e informacionit

PESTELOM Politike, Ekonomike, Sociale, Teknologjike, Mjedisore, Ligjore, Organiza-
tive dhe Mediatike

KBR  Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal

SALW  Armë të vogla dhe të lehta

SEEFEN   Rrjeti i Evropës Lindore dhe Juglindore i Ekspertëve për Armët  
  e Zjarrit

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

SQL  Gjuha e pyetësorit e strukturuar

PNUD  Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
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Rreth këtij raporti  
përmbledhës

Ky raport përmbledhës është një version i shkurtuar i raportit përfundimtar.  Është kon-
ceptuar mbi bazën e një strukture të ngjashme me atë të raportit përfundimtar për t’i 
mundësuar lexuesit t’i referohet më lehtë seksionit përkatës nëse kërkohen më shumë 
detaje.  Ky raport përmbledhës ka referenca të kufizuara.  Ai synon t’i transmetojë lexuesit 
aspektet kryesore të studimit të fizibilitetit, gjetjet dhe rekomandimet.

Historiku dhe  
konteksti

Zyra Qendrore e Evropës Lindore dhe Juglindore për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të 
Lehta (SEESAC) është një iniciativë e përbashkët e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (KBR) 
dhe Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD). SEESAC u krijua në 8 maj 
2002 si dega ekzekutive e Planit Rajonal të Zbatimit në luftën kundër përhapjes së armëve 
të vogla dhe të lehta (SALW). Në thelb, Plani Rajonal i Zbatimit kërkon të rrisë bashkëpun-
imin rajonal në këtë fushë, duke ofruar shkëmbim informacioni dhe vendosje të standar-
deve vendase të ingranuara drejt formulimit dhe zbatimit të drejtpërdrejtë të projekteve. 
Plani parashikon mbështetje të vazhdueshme nga SEESAC për programet kombëtare të 
kontrollit të SALW.
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Qëllimi dhe fusha  
e zbatimit

Qëllimi i këtij projekti ka qenë ofrimi i një analize normative, institucionale dhe teknike 
në formën e një studimi fizibiliteti mbi mundësitë e lidhjes së sistemeve të regjistrimit 
të armëve të vogla dhe të lehta në Evropën Juglindore, përkatësisht të: Shqipërisë, Bos-
një-Hercegovinës, Kosovës*, Republikës së Moldavisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Ish-Repub-
likës Jugosllave të Maqedonisë. Në vijim do t’u referohemi bashkërisht si “përfituesit e pro-
jektit”. Regjistrat në fjalë janë të njëjtët regjistra që përdoren për zbatimin e ligjit. Shënimi 
shpjegues i SEESAC për këtë projekt nënvizon se ky studim do të ofrojë rekomandime 
paraprake dhe pika veprimi.  Këto përcaktohen në seksionet e mëposhtme të “udhërrëfye-
sit” dhe të përmbledhjes së rekomandimeve.

Termi “armë të vogla dhe të lehta” në këtë studim, është në përputhje me Raportin e Asam-
blesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të përgatitur nga Paneli i Ekspertëve Qe-
veritarë për Armët e Vogla1 dhe me Instrumentin Ndërkombëtar të Gjurmimit2.  Sidoqoftë, 
ka aspekte të ligjeve përkatëse të përfituesve të projektit që përfshijnë aspekte të tjera.  
Këto janë përfshirë në raportin përfundimtar.

Për qëllime të këtij studimi, termi “Sisteme të regjistrimit të SALW-ve” i referohet të gjithë 
regjistrave ekzistues të SALW-ve, të secilit prej përfituesve të projektit, që mbulojnë as-
pekte të tilla si regjistrimi i ligjshëm, humbja ose vjedhja, gjurmimi dhe import/eksporti. 
Termi nuk përfshin regjistrat e SALW-ve të cilët shërbejnë për qëllime ushtarake dhe për 
zbatimin e ligjit. “Mbledhja dhe analizimi i informacionit” dhe “lidhja” i referohet shqyrtimit 
të mundësive për lehtësimin e shkëmbimit të të dhënave ndërmjet këtyre regjistrave. 

Në lidhje me kontekstin, vihet re se gjashtë nga përfituesit e projektit janë identifikuar nga 
Këshilli Evropian si kandidate ose kandidatë të mundshëm për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian3. Prandaj, ky studim ka përdorur kërkesat dhe praktikat përkatëse të BE-së për 
qëllime krahasimi.  

1 Raporti i Panelit të Ekspertëve Qeveritarë për Armët e Vogla. Asambleja e Përg-
jithshme e Kombeve të Bashkuara. 27 gusht 1997. http://www.un.org/depts/
ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html

2 Instrument ndërkombëtar që u mundëson shteteve të identifikojnë dhe gjur-
mojnë, në kohë dhe në mënyrë të besueshme, armët e jashtëligjshme të vogla 
dhe të lehta, i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 
më 8 dhjetor 2005.

3 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_
en.htm

* Referencat për Kosovën kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së 1244 (1999).
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Pavarësisht se ndryshimi i Direktivës së BE-së4 “Për armët e zjarrit”5 parashikon që armët e 
zjarrit të klasifikohen në pjesën II të shtojcës I dhe raporti i Komisionit Evropian për Parlamen-
tin dhe Këshillin Evropian për zbatimin e Direktivës “Për armët e zjarrit”6 parashikon që di-
rektiva t’i klasifikojë armët e zjarrit në katër kategori, në këtë raport, për qëllime konsistence 
dhe për të minimizuar rrezikun e keqkuptimit, raporti përdor termin “kategorizim” në vend 
të termit “klasifikim” kur i referohet përcaktimit të armëve të zjarrit në lidhje me direktivën.

Ky studim ka shqyrtuar:

1) Parametrat e grupeve të të dhënave që mblidhen dhe përdoren nga përfituesit

2) Pajtueshmërinë e grupeve të të dhënave të regjistruara dhe të përdorura

3) Nivelin e detajeve që grupet e të dhënave kapin, krahasuar me nivelin e Bashkimit   
 Evropian

Përveç shqyrtimit të dokumentacioneve dhe kërkimeve online, ekipi i projektit ka kryer 
vizita te secili përfitues i projektit.  Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës u kryen vizita edhe në 10 
kantonet e Federatës së Bosnjë Hercegovinës, Republikën Serbska dhe Distriktin e Bërçkos.

4 Direktiva e Këshillit, datë 18 qershor 1991, “Për kontrollin e blerjeve dhe mbajt-
jen e armëve” (91/477/KEE). Këshilli Evropian. Bruksel.

5 Direktiva 2008/51/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 21 maj 2008, 
që ndryshon Direktivën e Këshillit 91/477/KEE “Për kontrollin e blerjeve dhe 
mbajtjen e armëve”. Parlamenti Evropian.

6  Raport i Komisionit drejtuar Parlamentit Evropian dhe Këshillit, mbi zbatimin e 
Direktivës së Këshillit 91/477/KEE, datë 18 qershor 1991, “Për kontrollin e bler-
jeve dhe mbajtjen e armëve”. Komisioni Evropian, 15 dhjetor 2000. Bruksel.
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Gjetjet e  
studimit

Megjithëse secili përfitues kontrollon një sërë armësh që mbahen nga civilët, fokusi i Di-
rektivës Evropiane “Për armët e zjarrit” është më i ngushtë.  Termi “armë zjarri” përkufizohet 
në direktivën e ndryshuar dhe përdoret këtu në atë kontekst. 

Secili përfitues ka një sërë regjistrash të cilët mbulojnë mbajtjen e armëve të zjarrit nga 
civilët, armët e zjarrit (dhe materiale të tjera balistike) të cilat merren në zotërim nga poli-
cia në skena krimi ose përmes veprimeve në kuadrin e operacioneve policore dhe të kon-
trollit të kufirit.  Më poshtë jepet një tabelë përmbledhëse për secilin përfitues për sa i 
përket kategorizimit të tyre të armëve të zjarrit dhe grupeve të të dhënave për personat 
fizikë/armët e zjarrit, si edhe aspekte të tjera që do ndihmojnë në konsistencën e gjurmim-
it dhe të lidhjes efikase të regjistrave.

Për arsye krahasimi, BE-ja përdor një grup të dhënash minimale për personat fizikë dhe armët 
e zjarrit, i cili reflektohet në përmbajtjen e lejes evropiane për armët e zjarrit.  Këto janë:

Personi fizik

•	 Mbiemri dhe emri(at)
•	 Data dhe vendi i lindjes
•	 Shtetësia
•	 Adresa
•	 Fotografia së bashku me nënshkrimin

Arma e zjarrit

•	 Lloji
•	 Marka/modeli
•	 Kalibri
•	 Numri i serisë
•	 Kategoria sipas direktivës (krahasuar me atë të përcaktuar nga ligji i shtetit anëtar).
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Kategoria e përcaktuar nga direktiva është minimumi.  Shteteve anëtare të BE-së u lejohet 
të përdorin kontrolle më të rrepta nëse e gjykojnë të nevojshme.  Kontrolle të tilla përfshi-
jnë vendosjen e një arme zjarri në një kategori më të lartë kontrolli.  Për këtë arsye, grupet 
standarde të të dhënave lidhen me kategorinë (fillestare) sipas kësaj direktive.  Tabelat e 
mëposhtme tregojnë nëse përfituesi ka miratuar minimalisht grupet e të dhënave për 
personat fizikë/armët e zjarrit dhe kategorizimin e direktivës.  Nëse përfituesi ka miratuar 
kontrolle më të rrepta, atëherë kjo nuk reflektohet këtu dhe duhet të shikohet raporti 
përfundimtar.  Tabelat gjithashtu tregojnë nëse përfituesi ka miratuar përkufizimet “pjesë” 
dhe “pjesë kryesore” në përputhje me direktivën.  

Për të mundësuar gjurmimin, direktiva e ndryshuar e BE-së thekson se markimi në fab-
rikë ose hedhja në treg duhet të bëhet përmes një shenje në përputhje me marrëveshjen 
ndërkombëtare për njohjen reciproke të shenjave dalluese7 ose të ndonjë markimi tjetër 
alternativ unik që përmban kod numerik ose alfanumerik, në mënyrë që të mundësohet 
identifikim i shpejtë.  Standardi ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për kontrollin e 
armëve të vogla8 përcakton se armët e vogla duhet të markohen në fabrikë ose import 
(minimumi) përmes përdorimit të kodit të pjesës 1 të Organizatës Ndërkombëtare të Stan-
dardizimit (ISO) 3166 dhe është gjithashtu një kërkesë e Rregullores 258/2012 në zbatim 
të nenit 10 të Protokollit të Kombeve të Bashkuara për armët e zjarrit.  Pra, tabelat tregojnë 
nëse përfituesi përdor shenja të cilat përputhen me kërkesat e nenit 4 të direktivës (rast në 
të cilin do të vlente dhe përdorimi i kodit të pjesës 1 të standardit ISO 3166).

Direktiva e ndryshuar (neni 4) gjithashtu kërkon regjistra të kompjuterizuar (por jo domos-
doshmërisht të qendërzuar) që e ruajnë emrin dhe adresën e furnizuesit dhe të pronarit të 
armës së zjarrit, së bashku me grupet standarde të të dhënave të përmendura më sipër, për 
të paktën njëzet vjet.  Të njëjtat kërkesa vlejnë edhe për tregtarët.

Neni 4b merr në konsideratë vendosjen e kontrolleve për ndërmjetësit (brokerat).  Tabelat 
tregojnë nëse përfituesi i regjistron ndërmjetësit ose nëse kërkon licencimin ose autor-
izimin e aktivitetit të tyre.

Kolonat e mëtejshme tregojnë nëse përfituesi ka miratuar kërkesat e direktivës që kanë të 
bëjnë me moshën minimale, qëllimin dhe minimizimin e rrezikut për veten e tyre, rendin 
publik dhe sigurinë publike (neni 5 i direktivës së ndryshuar), dhe kontrolle të ngjashme 
për municionet (neni 10).  

Direktiva e ndryshuar (shtojca I) përfshin disa dispozita të caktuara që kanë të bëjnë me 
çaktivizimin e përhershëm të armëve të zjarrit.  Këtu përfshihet kthimi i përhershëm i 
pjesëve kryesore në të papërdorshme, të pamundura për t’u hequr, zëvendësuar ose mod-
ifikuar me qëllim rikthimin e tyre në gjendje funksionale.  Dispozitat gjithashtu kërkojnë 
inspektim të pavarur të punës së kryer, të markimit dhe të lëshimit të certifikatave të pa-
jtueshmërisë.  BE-ja së fundmi ka publikuar standardet minimale (të njohura si “udhëzimet 

7 Konventa për njohjen reciproke të shenjave të armëve të vogla (me rregulloret 
dhe shtojcat). Nënshkruar në Bruksel më 1 korrik 1969.

8 Standardi ndërkombëtar për kontrollin e armëve të vogla ISACS 05.30. Markimi 
dhe mbajtja e regjistrave. 27 gusht 2012. Organizata e Kombeve të Bashkuara.



RAPORT PËRMBLEDHËS ANALITIK

13

e përbashkëta”) për çaktivizimin e përhershëm të armëve të zjarrit.9 Duke qenë se ky është 
një përjashtim i parashikuar për regjistrimin e armëve të zjarrit, është e rëndësishme të 
besohet se përfituesit po e zbatojnë këtë kërkesë, në mënyrë që regjistrat të përfshijnë të 
gjitha armët e zjarrit që duhet të përfshihen.

Ky krahasim na mundëson të kuptojmë më mirë punën e nevojshme në terren për 
shfrytëzimin e grupeve të përbashkëta të të dhënave në çdo lidhje të regjistrave.

9 Rregullorja zbatuese e Komisionit (BE) 2015/2403, datë 15 dhjetor 2015. Komi-
sioni Evropian, Bruksel.



Studim fizibiliteti për lidhjen e sistemeve të regjistrimit të  
armëve të vogla dhe të lehta në Evropën Juglindore 

14



RAPORT PËRMBLEDHËS ANALITIK

15

Tabelat

Kryesore

Përputhet, plotëson 
kriteret minimale Në zhvillim Nuk zbatohet
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Shqipëria

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së  
“Për armët e zjarrit” Shqipëria

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesëve

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi 

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së) Shenjat “AL” dhe viti i importit.

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja AMIS (LINUX)

Neni 4b   Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10   Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita - nuk janë harmo-
nizuar ende me udhëzimet e 
përbashkëta të BE-së.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit
Tregon kategorinë vendase C5 për 
kategorinë D1 të direktivës

Regjistra shtesë

Regjistri i gjurmimit
Baza e të dhënave kriminalistike/të 
gjurmimit ARSENAL (LINUX) - nuk 
është e lidhur me të tjera.

Regjistri i importit/eksportit
Bazat e të dhënave doganore - nuk 
është e lidhur me AMIS-in ose 
ARSENAL-in

Procedurat

Qitje eksperimentale
Për momentin vetëm për kate-
gorinë B.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Bosnjë-Hercegovina

(Kjo tabelë jep vetëm një panoramë të nivelit të lartë.  Detajet për Federatën,  
entitetet dhe kantonet gjenden në raportin përfundimtar).

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së  
“Për armët e zjarrit” Bosnjë-Hercegovina

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Ndjek kategorizimin ABCD edhe 
pse me ndryshime në detaje 
ndërmjet entiteteve dhe kanton-
eve.

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi 

Ka dispozita ligjore por që aktual-
isht zbatohen vetëm për SALW-et 
e prodhuara, jo për ato të impor-
tuara.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja
Përfshin ORACLE, LINUX, Windows 
(shih raportin përfundimtar për 
detaje).

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita aty ku njihen - ende të 
paharmonizuara me BE-në.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit
Nuk tregon kategorinë sipas 
direktivës.

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit Disa regjistra jo të lidhur.  

Regjistri i importit/eksportit Jo i lidhur.

Procedurat

Qitje eksperimentale
Ka dispozita ligjore, edhe pse nuk 
zbatohen plotësisht.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Kosova

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së  
“Për armët e zjarrit” Kosova

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”
Devijimi nga direktiva në lidhje 
me armët pneumatike, nuk ndikon 
pajtueshmërinë.

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi Shenjat “RKS” dhe viti i importit.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja
SACONS (Inc. CARTWIN PRO). 
(SQL).

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita - nuk janë harmo-
nizuar ende me me BE-në - në 
proces.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit BERT dhe IBIS.

Regjistri i importit/eksportit

Procedurat

Qitje eksperimentale Përpunimi i vëllimit përbën sfidë

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Moldavia

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së “Për armët 
e zjarrit” Moldavia

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës
Ende jo i harmonizuar fjalë për 
fjalë.

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi 
Ka dispozita por nuk zbatohen 
ende.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja
Regjistri shtetëror i armëve (ORA-
CLE 11E, Solaris 10).

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita - nuk janë harmo-
nizuar ende me BE-në.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit
Nuk përfshin kategorinë sipas 
direktivës.

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit
Regjistri i balistikës kriminalistike - 
jo i lidhur.

Regjistri i importit/eksportit Jo i lidhur.

Procedurat

Qitje eksperimentale Jo i lidhur.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Mali i Zi

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së  
“Për armët e zjarrit” Mali i Zi

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi 
Ka dispozita. Markon SALW-et e 
prodhuara në vend por jo të impor-
tuara.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja (ORACLE).

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita - nuk janë harmo-
nizuar ende me BE-në.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit Jo i lidhur (ORACLE).

Regjistri i importit/eksportit Jo i lidhur (ORACLE).

Procedurat

Qitje eksperimentale Ka dispozita.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Serbia

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së “Për armët 
e zjarrit” Serbia

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Përdor kategorizimin ABCD por 
nuk harmonizon plotësisht kate-
gorinë A (municione përkatëse nuk 
përfshihen).

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës
Nuk e përfshin “silenciatorin” këtu 
por e cakton në kategorinë A.

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi 
Ka dispozita. Markon SALW-et 
e prodhuara në vend por jo të 
importuara.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)
Do të shënjojë “RS” dhe vitin e 
importit.

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja (ORACLE GBOSS, Windows AIX)

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Ka dispozita dhe do të harmonizo-
hen me standardet e BE-së.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit
ARSENAL. Pjesërisht i lidhur me 
sistemin e mësipërm.

Regjistri i importit/eksportit Jo i lidhur.

Procedurat

Qitje eksperimentale Planifikohet të përfshihet në ligj.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë

 

Pajtueshmëria me Direktivën e BE-së “Për armët 
e zjarrit”

Ish-Republika Jugosllave e 
Maqedonisë

Kategorizimi sipas Direktivës së BE-së “Për armët e zjarrit”

Neni 1   Përkufizimi i armës së zjarrit

Neni 1   Përkufizimi i pjesës

Nuk përputhet me listën e direk-
tivës (nuk përfshin skeletin/go-
jëzën. Nuk e përfshin silenciatorin 
këtu por e cakton në kategorinë A).

Neni 1   Përkufizimi i pjesës kryesore

Neni 4   Markimi Ka dispozita, nuk zbatohen ende.

(Markimi sipas ISACS 05:30 të OKB-së)

Neni 4   Regjistrat e kompjuterizuar dhe ruajtja
(Mjedisi Linux; Websphere dhe DB2 
dhe Rational Developer (Java))

Neni 4b Kontrolli i ndërmjetësve

Neni 5   Kërkesat për arsyen, moshën dhe sigurinë

Neni 10 Kontrolli i municioneve

Nëse njihet çaktivizimi i SALW-ve;
Shtojca 1    Dispozitat e çaktivizimit

Lejon çaktivizimin e përkohshëm 
me kusht zotërimin e lejes së 
armës.

Grupi i të dhënave për personin fizik

Grupi i të dhënave për armën e zjarrit

Regjistra të tjerë

Regjistri i gjurmimit Jo i lidhur.

Regjistri i importit/eksportit Jo i lidhur.

Procedurat

Qitje eksperimentale
Lidhur me bazën e të dhënave të 
gjurmimit. Përpunimi i vëllimit 
përbën sfidë.

Përputhet, plotëson kriteret minimale

Në zhvillim

Nuk zbatohet
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Analiza  
PESTELOM

Politike

Të gjithë përfituesit e projektit (referuar bashkërisht në këtë seksion si “rajoni”) kanë treguar 
angazhim të konsiderueshëm qeverisës për kontrollin e duhur të SALW-ve.  Kjo përfshin ak-
tivitetet në zbatim të marrëveshjeve ndërkombëtare, për shembull, për sa i përket mena- 
xhimit të stoqeve, aktiviteteve ndërshtetërore kundër trafikimit të SALW-ve dhe kontrolleve 
të duhura për mbajtjen e armëve nga civilët (duke përfshirë armët e zjarrit).

Me sa duket ekziston një ndikim i fortë, pozitiv për integrimin, i ushtruar nga BE-ja.  Duke 
pasur parasysh interesin për t’u anëtarësuar, të përmendur më sipër, duket tepër qartë që 
lidhja e regjistrave duhet të kryet paralelisht me arritjen e përputhshmërisë me praktikat 
dhe kërkesat e BE-së.  Mundësitë për ta bërë këtë, mund të jenë të kufizuara.

Nga gama e gjerë e vizitave kërkimore te secili përfitues, duket qartë se ekziston një nd-
jenjë gjithnjë e në rritje ndërlidhjeje dhe një vlerësim i sinqertë i arritjeve të shumëfishta 
që sjell bashkëpunimi në këtë rajon.  Kjo mundëson një qasje optimiste ndaj potencialit 
për të bërë progres efikas dhe meriton të përgëzohet. 

Nuk është per tu habitur që eksperiencat e ndryshme të përfituesve kanë çuar në qasje të 
ndryshme ndaj kontrolleve.  Kjo mund të shihet në tabelat e mësipërme, ku ekziston një 
korrelacion i pasaktë me Direktivën e ndryshuar të BE-së “Për armët e zjarrit” pavarësisht 
vullnetit politik për harmonizim.  Gjithashtu, ka disa ndryshime në kategorizimin e arti-
kujve çka ka sjellë vendosjen e tyre në kategori të ndryshme brenda për brenda rajonit 
(shih raportin përfundimtar).   Një shembull i mirë janë pajisjet e sinjalizimit akustik, ose 
“pistoletat sinjalizuese”.  Mungesa e harmonizimit të kontrolleve në këto fusha në rajon 
shkakton probleme kontrolli për një ose më shumë përfitues.  

Të gjithë përfituesit shfaqin angazhim parësor të lartë ndaj sigurisë së qytetarëve dhe he-
timit të krimeve të kryera me armë.  Ka ndryshime ndërmjet përfituesve për sa i përket 
sistemeve që përdoren për regjistrat e balistikës kriminalistike dhe, në fakt, është e za-
konshme që të gjenden raste kur sistemi operativ i këtyre regjistrave, brenda juridiksionit 
të përfituesve, është i ndryshëm me atë që përdoret për të dhënat e armëve të mbajtura 
nga civilët.  Në shumë raste duket sikur sistemi i të dhënave të armëve të mbajtura nga 
civilët është më fleksibël në krahasim me atë që përdoret për të dhënat kriminalistike.
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Ekonomike

Është e qartë që të gjithë përfituesit përballen me sfida konkrete kur bëhet fjalë për gjet-
jen e mbështetjes për kontrollet, qoftë për sa i përket stafit, ashtu edhe për harduerët dhe 
softuerët.  Nuk duket të ketë prova të ndonjë analize kosto-përfitim, e cila do të drejtonte 
prioritetin. Kjo çështje vërehet pak a shumë në të gjitha juridiksionet, jo vetëm në këtë rajon.  
Mbështetja politike për prioritetin e punës në këtë fushë ka mundësuar progres të fortë, 
por duket qartë që tabloja ekonomike vazhdon të tregojë se asistenca bashkëpunuese nga 
organizata të tilla si PNUD, është njëkohësisht e mirëpritur dhe shumë e dobishme.

Kjo punë ka sugjeruar tre opsione kryesore (shih më poshtë) për të çuar më tej lidhjen e 
regjistrave dhe ka identifikuar brenda tyre një sërë iniciativash të mundshme të cilat mund 
të ndërmerren në mënyrë të dobishme, si brenda për brenda përfituesve ashtu edhe në 
rajon.  Kjo do të kërkojë financim të vazhdueshëm dhe mbështetje të tjera, duke përfshirë 
informacione nga eksperienca e vendeve të tjera jashtë rajonit, si edhe mbështetje për 
përfaqësuesit e përfituesve që të jenë të aftë të japin kontributin e tyre shumë të çmuar 
në juridiksione të tjera jashtë rajonit.

Nëse ka një tendencë jashtë rajonit të Evropës Juglindore për të mos e parë rrjedhën e 
eksperiencës dhe të mësuarin si të dyanshme, atëherë kjo duhet korrigjuar.  Ka shumë për 
të përfituar nga mbështetja ekonomike për t’u mundësuar përfituesve të ndajnë mësimet 
e tyre me të tjerët.

Pak juridiksione (jo vetëm përfituesit e këtushëm) kanë kryer analiza për të përcaktuar shka- 
llën në të cilën tarifat që zbatohen për mbajtjen e armëve nga civilët duhet të reflektojnë 
kostot aktuale të proceseve në fjalë.  Në një nivel të lartë, kjo është e kuptueshme.  E dre-
jta për të mbajtur ligjërisht armë përcaktohet në sistemet ligjore të secilit prej përfituesve.  
Pasi është përcaktuar kjo dispozitë, qëllimi i sistemit të lejeve mund të shihet në funksion të 
ndalimit të aksesit tek armët të atyre personave që janë të papërshtatshëm për të mbajtur 
armë.  Sistemi ekziston kryesisht jo për të lehtësuar ata që mbajnë armë por për të paranda-
luar ata që konsiderohen të papërshtatshëm.  Prandaj, sistemi i shërben mbrojtjes së publi-
kut dhe kostot përballohen nga buxheti i Ministrisë së Brendshme/Ministrisë së Punëve të 
Brendshme.  Sidoqoftë, ka hapësirë për shqyrtimin e kostove administrative të lidhura me 
dhënien e vetë lejes dhe me shkallën në të cilën këto reflektohen në tarifat që zbatohen.

Brenda rajonit ka ndryshime të konsiderueshme të tarifave.  Ekzistojnë shqetësime të 
qenësishme sipas të cilave niveli i tarifave nuk duhet të pengojë ata që mbajnë ligjërisht 
armë që t’i regjistrojnë ato, sidoqoftë, duke pasur parasysh që fondi për sigurinë pub-
like në vetvete është i tkurrur, atëherë mund të jetë e dobishme për rajonin të zbatojë 
marrëveshje të gjera për qasjen ndaj tarifave, për shembull, dakordësimi i elementëve që 
duhet të merren në konsideratë kur caktohet tarifa. 

Rekomandimi 1: Si pjesë e vendosjes së një sistemi të ri për licencimin dhe regjistrimin 
e armëve të zjarrit, qoftë ky lokal, kombëtar ose rajonal, kostot përkatëse administrative 
duhet të përcaktohen qartë në mënyrë që të ofrohet një bazë e mundshme për një struk-
turë tarifore konsistente rajonale, e cila reflekton kostot e mirëmbajtjes dhe ato adminis-
trative të sistemit.
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Ekziston një lehtësi e madhe në rajon për testimin dhe markimin e armëve të zjarrit për 
t’u mbajtur nga civilët, por aktivitetet janë të kufizuara.  Citohet shpesh se kostot e lidhura 
me këtë janë frenuese dhe që prodhuesit e armëve të zjarrit i kundërshtojnë ato (shih 
seksionin ligjor më poshtë).  Vlen të theksohet gjithashtu se disa pjesëmarrës kanë treguar 
se kthimi mbi investimin nga qitjet eksperimentale mund të jetë i kufizuar duke qenë se 
armë të tilla zjarri nuk përbëjnë bazën për përdorim për qëllime kriminale në një shkallë 
aq të madhe.

Sidoqoftë, përdorimi për kryerjen e krimeve i armëve të zjarrit të mbajtura ligjërisht është 
thuajse i “pazbulueshëm” në shumicën e juridiksioneve deri në momentin e rikuperimit të 
armës. Për më tepër, një armë zjarri e mbajtur ligjërisht mund të raportohet si e humbur 
ose e vjedhur me qëllim fshehjen e përdorimit të saj në ndonjë krim.   Prandaj, në planin af-
atshkurtër investimi mund të jetë më efikas diku tjetër (nëse mbështetja afatshkurtër ose 
afatmesme është e vetmja gjë në dispozicion).  Sidoqoftë, synimi dhe vlera e programeve 
të ligjshme të “qitjeve eksperimentale” duhet të shihen në aspektin afatgjatë, duke ofruar 
njohuritë ekzistuese në lidhje me përdorimin e armëve të ligjshme për krime, ndërkohë 
që ofrojnë mundësinë për të krahasuar materialin balistik të armëve të humbura ose të 
vjedhura, jo vetëm në nivel kombëtar dhe rajonal, por edhe në nivel ndërkombëtar.

Rekomandimi 2: Përfituesit në rajon duhet të marrin në konsideratë miratimin e pro-
grameve të ligjshme të qitjeve eksperimentale.  Në të gjitha rastet, materiali balistik duhet 
të ruhet në sistemet krahasuese balistike të lidhura me rrjetin e propozuar SEEBIN (shih 
më poshtë), opsioni i shkëmbimit të këtyre imazheve ndërmjet rajonit duhet të diskutohet 
brenda për brenda forumit të Komisioneve të SALW-ve dhe SEEFEN-it.

Ndërkohë që njihen llojet e armëve të zjarrit të përdorura për të kryer krime, çdo pro-
gram qitjeje eksperimentale do të duhet të përfshijë prodhuesit dhe shitësit me pakicë 
të armëve, si edhe të kontrolleve të importeve dhe shitjeve me pakicë në mënyrë që të 
gjitha armët e prodhuara për tregti të kryejnë qitjet eksperimentale diku. Nevojitet një 
dispozitë për të menaxhuar zëvendësimin e pjesëve kryesore që mund të ndryshojnë 
gjurmën balistike të një arme. Arma e zjarrit dhe informacioni i detajuar demografik 
duhet të futen në një program të integruar për licencimin dhe regjistrimin e armëve të 
zjarrit, si më poshtë.  

Grupi i armëve për qëllime kriminale përmban shumë armë të prodhuara për qëllime 
tregtare ose nga subjekte shtetërore, të cilat duhet të ishin objekt i një programi të tillë.  
Prodhimi ose konvertimi për qëllime kriminale nuk do të mund të konstatohet që në fillim.  
Me kalimin e kohës, këto programe të ligjshme të qitjeve eksperimentale do të lehtësojnë 
hetimet e krimeve në një masë të konsiderueshme.  Duhet theksuar se programet e reja 
e të ligjshme të qitjeve eksperimentale kërkojnë investim të konsiderueshëm në terma 
afatshkurtër dhe afatmesëm. Investimi që kërkohet për lëvrimin e programeve të reja të 
qitjeve eksperimentale, mund të minimizohet përmes një qasjeje progresive e cila përf-
shin rinovimin e licencës dhe reklamimin e tarifave të licencimit. Kur ekziston një program 
i ligjshëm i qitjeve eksperimentale, materialet balistike përkatëse duhet të “tërhiqen” nga 
këto programe. Kjo gjithashtu do të kërkojë mbështetje financiare dhe mund të kërkojë 
modifikim të Procedurave aktuale Standarde të Veprimit të laboratorit.
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Sociale

Të gjithë përfituesit kanë një strukturë sociale e cila lejon mbajtjen nga civilët të armëve 
të përshtatshme për qëllime të ligjshme.  Termi armë tregon se jo të gjithë artikujt e 
kontrolluar janë armë zjarri, për shembull arbaleta.  Duket që administratat e secilit prej 
përfituesve janë të kënaqura ta vazhdojnë këtë pritshmëri sociale, ndërkohë që përballen 
me balancën e vështirë të garantimit të kontrolleve efikase dhe të mbajtjes së nivelit më 
të lartë të mundshëm të mbrojtjes së publikut. 

Ndodh shpesh që elementi i vetëm më efikas i kontrollit, për sa i përket mbajtjes nga civilët 
të armëve të zjarrit (dhe të armëve të tjera vdekjeprurëse), është ai i vlerësimit fillestar të 
përshtatshmërisë së aplikantit.  Tipare të tilla si magazinimi i sigurt, masat gjatë transitit, të 
dhënat e armës dhe gjurmimi luajnë një rol thelbësor, por vendimi për të lejuar një person 
të blejë/mbajë armë zjarri shpesh është elementi më thelbësor.  Kjo sepse pas dhënies 
së autorizimit (zakonisht të lejes për të mbajtur armë, në rastin e mbajtjes nga civilët) 
sistemet e kontrollit mbështeten te refuzimi i civilëve nga autoritetet, raportet negative 
që vijnë nga qytetarët e shqetësuar ose raportimet negative të bëra nga profesionistët 
e mjekësisë.  Në praktikë, për sa kohë janë efikase, këto kontrolle janë kundërvepruese.  
Përpara dhënies së autorizimit, procesi është proaktiv.  Për shembull, autoritetet bëjnë 
hulumtime dhe u kërkojnë personave të përgjigjen.  Ndërkohë që të drejtat e qytetarëve 
mbrohen në mënyrën e duhur nga ligji i secilit përfitues, veçanërisht të dhënat e tyre per-
sonale, në nivel lokal shpesh ka fleksibilitet kur merret vendimi për shkallën e hulumti-
meve të historikut që duhen bërë përpara vendimit për dhënien e autorizimit.  Ka hapësirë 
për praktika të mira rajonale në këtë drejtim.

Rekomandimi 3: Duhet të krijohet një udhëzues i praktikave të mira rajonale për të 
mbështetur një qasje holistike ndaj vlerësimit fillestar të përshtatshmërisë së një aplikanti 
për të blerë/mbajtur një armë zjarri.

Disa përfitues përballen me presionin për të kufizuar hulumtimet e historikut, ndoshta për 
shkak të kostove ose ndoshta për shkak të presioneve sociale.  Mund të ketë mbështetje 
të fortë për hulumtime të sakta policore (duke qenë se secili përfitues përdor policinë 
për këtë qëllim) nga organizata të tjera, duke përfshirë institucionet joqeveritare, për hu-
lumtime të detajuara të historikut.  Organizatat të cilat punojnë me viktimat e dhunës në 
familje janë një shembull i mirë.  Në rastet kur policisë i kufizohet gama e hulumtimeve, 
mbështetja për hetime tërësore mund të sigurohet nga institucione të tilla.

Puna kërkimore për këtë projekt e ka bërë shumë të qartë faktin që individët e përfshirë në 
secilin prej përfituesve, në secilën prej fushave të përfshira (mbajtja e armëve nga civilët, 
kriminalistika, skena e krimit, gjurmimi, hetimi i mëtejshëm, ndjekja penale) janë shumë të 
përkushtuar në fushat e tyre të punës dhe kanë krijuar ekspertizë të shkëlqyer.  Eksperien-
cat e përfituesve ndryshojnë dhe ekipet e projektit kanë mësuar shumë nga vetë intervi-
stat.  Entuziazmi për bashkëpunim rajonal është i dukshëm, çka përbën një platformë të 
fortë për zhvillimin e një programi të thjeshtë shkëmbimi për të lehtësuar më tej procesin 
e të mësuarit.  Kjo do të mund të ngrihej mbi forumin e shkëlqyer që ekziston tashmë, për 
shembull SEEFEN.
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Puna e PNUD SEESAC është thelbësore për shkëmbimin e praktikave të mira në këtë fushë 
dhe rekomandohet që ato të punojnë me të gjithë përfituesit për të zhvilluar një udhëzu-
es të praktikave të mira për procedurat dhe teknikat operacionale, kontrollet standarde të 
historikut për aplikantët dhe termat standarde përshkruese për armët e zjarrit.

Rekomandimi 4: Duhet të krijohet një udhëzues i praktikave të mira të PNUD SEESAC për 
procedurat dhe teknikat operacionale, kontrollet standarde të historikut për aplikantët 
dhe termat standarde përshkruese për armët e zjarrit dhe municionet.

Teknologjike

Raporti përfundimtar ofron tregues të qartë për sa i përket përputhshmërisë së regjistrave 
të përfituesve të ndryshëm (pasqyruar pjesërisht në tabelat e mësipërme).  Për ta përm-
bledhur, lidhja e regjistrave mund të realizohet. 

Rrugët e mundshme për arritjen e kësaj mund të përshkruhen duke parashtruar dy op-
sione për veprim (përveç mundësisë së mosveprimit, e cila gjithashtu shqyrtohet më 
poshtë). Opsioni i parë ka të bëjë me shfrytëzimin vetëm të regjistrave ekzistues të secilit 
përfitues dhe me mirëmbajtjen e tyre në gjendjen aktuale të funksionimit. Opsion i dytë 
ka të bëjë me ngritjen e një sistemi të ri rajonal për liçensimin dhe regjistrimin, në mënyrë 
që të ketë konsistencë të plotë në të gjithë rajonin. Kjo qasje kërkon një zgjidhje të inte-
gruar e cila ofron kapacitete rajonale dhe lokale. 

Çështjet teknologjike që ndikojnë këto dy opsione, përshkruhen në detaje në seksionin e 
“udhërrëfyesit” të këtij raporti, më poshtë.

Mjedisore

Regjistrat aktualë kanë njëfarë ndikimi në mjedis, veçanërisht për sa i përket formës së 
produktit, p.sh. formulari për lejen e armës.  Kjo mbetet me interes dhe duhet të kryen 
vlerësimet e duhura mjedisore për sa i përket vendimeve të lidhura me regjistrat.

Në këtë aspekt, elementi më domethënës i ndikimit në mjedis lidhet me shkatërrimin e 
SALW-ve.  Ky projekt nuk është porositur të shqyrtojë veçanërisht shkatërrimin, por ky as-
pekt është domethënës sepse regjistrat e provave/materialeve të mbledhura nga skenat e 
krimit dhe mbajtja e armëve nga civilët janë të dyja të lidhura me shkatërrimin.

Rekomandimi 5: Duhet të kryet një vlerësim i ndikimit në mjedis që lidhet me shkatër-
rimin e SALW-ve dhe municioneve në rajon, në mënyrë që të vlerësohen plotësisht proce-
durat aktuale, si edhe të rekomandohen alternativa mundësisht “më të pastra”.
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Ligjore

Ndërkohë që klasifikimi i armëve duhet të bazohet te vlerësimi i rrezikut dhe kërcënimit 
për rajonin, realiteti më i përshtatshëm është se një qasje konsistente mund të arrihet më 
mirë duke iu referuar sistemeve ekzistuese për klasifikimin e armëve. Pothuajse të gjithë 
përfituesit kanë një qasje klasifikuese ndaj mbajtjes së armëve nga civilët e cila bazohet te 
modeli i përshkruar në direktivën përkatëse të BE-së (të ndryshuar).  Tabela e mësipërme 
krahasuese tregon pikërisht këtë ndërsa detajet jepen në seksionet e veçanta që lidhen 
me përfituesit.  Do të duhet inkurajim dhe mbështetje e vazhdueshme për të arritur këtë 
dhe planet aktuale synojnë harmonizimin përgjatë 2016/17. Direktiva e BE-së (e ndrysh-
uar) nuk përshkruan se çfarë përfshin saktësisht kategoria dhe u lejon shteteve të zbatojnë 
kontrolle më të forta nëse dëshirojnë.  Ndërkohë që mënyra e organizimit të direktivës së 
BE-së shpesh quhet modeli i “Kategorisë ABCD”, në fakt, ndryshimi fillimisht nxiti një qasje 
të tipit “e ndaluar dhe e lejuar”.  Kjo nuk është konsideruar nga BE si rritje e sigurisë publike.

Ka harmonizim të përafërt (por jo të plotë) brenda rajonit mbi atë që ndalohet në rastin e 
mbajtjes së armëve nga civilët.  Ka gjithashtu harmonizim të përafërt për atë që lejohet, 
në kushtet kur subjekti ka leje.  Ka më tepër variacion në lidhje me atë çfarë lejohet, në 
kushtet e regjistrimit/njoftimit.  Ka më tepër variacion në lidhje me përcaktimin e pragjeve 
në të cilat artikuj të tillë si armët me ajër (armët pneumatike) bëhen objekt kontrolli. Këto 
variacione tregojnë nevojën për të punuar më tej për harmonizimin e masave brenda ra-
jonit dhe për të lehtësuar lidhjen e regjistrave.  Ndryshimet ndërmjet pragjeve për armët 
me ajër, armët airsoft dhe armët për paintball mund të shkaktojnë probleme për juridik-
sionet fqinje.  

Gjithashtu, disa përfitues shohin si të nevojshme miratimin e legjislacionit në momentin 
që konstatohet keqpërdorim.  Kjo është një mundësi për t’i paraprirë tashmë problemeve 
përmes zhvillimit të të përbashkëtave ligjore nëpër rajon.

Rekomandimi 6: Përfituesit në rajon duhet të lëvizin drejt harmonizimit të plotë me kon-
trollet e armëve të zjarrit, kategorizimin dhe legjislacionin e zbatuar nga BE-ja.  Ky pro-
ces duhet të lehtësohet dhe të mbështetet përmes takimeve të Komisioneve Rajonale të 
SALW-ve dhe rrjetit SEEFEN.

Dispozitat për mbajtjen e armëve nga civilët kanë bazë ligjore shumë të ngjashme në 
të gjithë rajonin dhe lejojnë refuzimin ose revokimin për arsye të ngjashme.  Ligjet 
mbështeten nga masa të detajuara për zbatimin e sistemeve të nevojshme, për shembull, 
përmes “rregulloreve”.  Dispozitat lejojnë marrjen në konsideratë të rasteve të ngjashme 
të shkeljeve.  Ka variacion në shkallën e kontrolleve të historikut.  Shkalla më e gjerë do të 
përfshijë kontrollin e të dhënave të inteligjencës me organizata të tjera dhe me komunite-
tin e gjerë.  Ekzistojnë disa shqetësime të lidhura me sigurinë në këtë drejtim, duke qenë 
se potenciali i zbulimit të vendndodhjes së magazinës së armëve që janë në pronësi të 
subjekteve private, mund të përbëjë problem.  Në të ardhmen, vëmendje mund t’i kush-
tohet marrjes së kampionëve të ADN-së dhe/ose të shenjave të gishtërinjve të personave 
të përfshirë në mbajtjen e ligjshme të armëve, edhe pse ky hap ka shumë gjasa të konsid-
erohet si ekstrem dhe raporti është vështirë të tregohet.  Kjo nuk është ende një praktikë 
e zakonshme në vende të tjera.
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Rekomandimi 7: Në të ardhmen, vëmendje mund t’i kushtohet gjurmëve të ADN-së ose 
shenjave të gishtave të personave të përfshirë në mbajtjen e ligjshme të armëve.

Masat për çaktivizimin e përhershëm të armëve të zjarrit variojnë ndjeshëm në rajon.  Ky 
variacion shtrihet deri te lloji i armës që duhet çaktivizuar, kush mund ta mbajë atë, auto- 
rizimi për armëmbajtje, kush e kryen çaktivizimin, kush e inspekton çaktivizimin dhe stan-
dardet që duhet të përmbushë ky i fundit.  Ekziston një marrëveshje e përbashkët sipas 
së cilës çaktivizimi duhet të jetë “i përhershëm”, por asnjë marrëveshje që të përcaktojë si 
arrihet kjo gjë.  Ekziston mundësia e rënies dakord me standardet e BE-së dhe për të mund 
të lidhur regjistrat në këtë drejtim.

Rekomandimi 8: Përfituesit, përmes takimeve të Komisioneve Rajonale të SALW-it, duhet 
të punojnë për të arritur një marrëveshje të përbashkët në lidhje me çaktivizimin e përher-
shëm të armëve të zjarrit.  Kjo duhet të përfshijë llojin e armës që duhet çaktivizuar, kush 
mund ta mbajë atë, autorizimin për mbajtje, kush e kryen çaktivizimin, kush e inspek-
ton çaktivizimin dhe standardet që duhet të përmbushë çaktivizimi. Ky proces gjithashtu 
duhet të marrë parasysh mundësitë e paraqitura nga një sistem rajonal liçensimin dhe 
regjistrimi, sipas rekomandimeve të mësipërme.

Duket se ka variacion në penalitetet e zbatuara kundër shkelësve dhe se synohet zhvillimi 
i praktikave të mira për prokurorët, përmes shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave.

Rekomandimi 9: Krijimi i praktikave të mira dhe i udhëzuesit të standardeve të përbash-
këta në lidhje me penalitetet që zbatohen në rastin e mbajtjes të jashtëligjshme të armëve 
të çaktivizuara të zjarrit.  Kjo duhet të mbështetet nga shkëmbimi i informacionit hetimor 
përmes SEEFEN-it dhe të tjerave, sipas nevojës.

Përfituesit kanë dispozitat ligjore për qitjet eksperimentale dhe markimin e SALW-ve.  Siç 
u përmend dhe më sipër, ekzistojnë dy pengesa kryesore, kostoja e aktiviteteve të lidhura 
me qitjet eksperimentale (e përkeqësuar prej vëllimit) dhe pozicioni tregtar i prodhuesve 
për sa i përket anulimit të mbulimit me garanci në rast se vendosen shenja të tjera.  Për sa i 
përket kësaj të fundit (duke qenë se e para është një çështje ekonomike e marrë tashmë në 
konsideratë) ka hapësira për nisma të përbashkëta rajonale, ndoshta përmes angazhimit 
të juridiksioneve përtej rajonit, për të marrë miratimin për markimin nga prodhuesit të 
cilët ende do të dëshironin të tregtonin dhe që do të duhet të respektonin kushtet e ga-
rancisë për të siguruar aktivitetin e biznesit.  

Realisht, vendosja e shenjave ka pak gjasa të bëhet në mënyrë të tillë që dëmton kompo-
nentët mbi të cilët vendosen shenjat.  Kjo është ndërmarrë tashmë për sa i përket kontrol-
leve provë dhe prodhuesit nuk mbajnë më qëndrimin se markimi i provës shfuqizon ga-
rancinë.  Ndërkohë që ky studim nuk ka analizuar regjistrat lidhur me SALW-et e zotëruara 
nga përfituesit për qëllime ushtarake apo për zbatimin e ligjit, po bëhen përpjekje për përf-
shirjen e tyre në bazat e të dhënave të qitjeve eksperimentale, si për të mbështetur ndonjë 
hetim të lidhur me humbje të mundshme, ashtu edhe për të plotësuar veçori të tjera paran-
daluese kundër vjedhjes.  Gjithashtu, kjo do të tregonte angazhimin e përfituesit për sa i 
përket përgjegjshmërisë në përdorimin e forcës.  Një qasje e tillë do të kishte precedentë 
për sa i përket programit të qitjeve eksperimentale të armëve të policisë në Irlandën e Veriut.
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Rekomandimi 10: Përfituesit në rajon duhet të vlerësojnë mundësitë e krijimit të pro-
grameve të qitjeve eksperimentale për armët e përdorura për qëllime ushtarake dhe për 
zbatimin e ligjit, si për të mbështetur ndonjë hetim të lidhur me humbje të mundshme, 
ashtu edhe për të plotësuar veçori të tjera parandaluese kundër vjedhjes.  Në të gjitha ras-
tet, materiali balistik rezultues duhet të ruhet në sistemin krahasues balistik të përfituesit.

Dispozitat ligjore për kontrollet e importit dhe eksportit të SALW-ve, janë shumë të ngja- 
shme tek të gjithë përfituesit.  Për këtë qëllim mbahen regjistra të veçantë, zakonisht me 
qëllimin e mëtejshëm për të garantuar vendosjen e tarifave të sakta.  Përgjithësisht, këta 
regjistra nuk janë ende të lidhur me regjistra të tjerë, për shembull, ata që më vonë do të 
ruajnë detajet e SALW-ve të importuara për t’u mbajtur nga civilët. 

Të gjithë përfituesit kanë ligje që mundësojnë (si edhe mbrojnë) shkëmbimin e të dhënave 
me qëllim zbatimin e ligjit.  Lidhja e regjistrave nuk do të pengohet nga këto dispozita.  
Ndërkohë që shkëmbimi i të dhënave balistike në vetvete mund të mos përfshijë dispozita 
për mbrojtjen e të dhënave personale, puna e mëtejshme përfshin prokurorët dhe zyr-
tarët e shtetit të cilët zotërojnë të dhënat dhe kanë nevojë të vendosin veton për shkëm-
bimin e disa të dhënave specifike.

Organizative

Të gjithë përfituesit kanë një qasje gjerësisht të ngjashme kundrejt zotëruesve të të 
dhënave në një regjistër dhe për sa i përket faktit kush është përgjegjës për mirëmbajtjen 
e të dhënave dhe të sistemit operativ që e mbështet atë.

Regjistrat për armët e mbajtura nga civilët ndodhen pranë Ministrisë së Brendshme/Min-
istrisë së Punëve të Brendshme ose në polici.  Në rastin kur dy institucionet e para zotëro-
jnë dhe përdorin regjistrin, atëherë është policia ajo që i ofron shërbimin qytetarit përmes 
një kombinimi të punonjësve të policisë dhe stafit të policisë (që do të thotë njerëzit që 
punojnë për departamentin e policisë por që nuk kanë rolin administrativ të një punonjësi 
policie).  Siç pritej, kjo ndodh zakonisht edhe jashtë rajonit.

Rekomandohet prezantimi i një programi rajonal shkëmbimi për stafin rajonal që merret 
me regjistrat, me synim ndarjen e praktikave të mira, përmirësimin e marrëdhënieve të 
punës dhe mbështetjen e tyre për të zhvilluar një kuptim më të gjerë të çështjeve kryesore 
për regjistrimin e armëve të zjarrit.

Rekomandimi 11: Prezantimi në nivel rajonal i një programi shkëmbimi për stafin që 
merret me regjistrat.

Regjistrat që mbajnë të dhëna që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e armëve të zjarrit për 
qëllime kriminale, materialet kriminalistike dhe provat zotërohen nga të njëjtat instituci-
one, megjithëse, për sa i përket provave, është e zakonshme që sendet në fjalë të jenë në 
zotërim të prokurorisë ose të gjykatës.
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Regjistrat që lidhen me importin dhe eksportin e SALW-ve, përgjithësisht i përkasin Ministrive 
të Ekonomisë/Tregtisë, të cilat kanë autoritet mbi tregtinë me jashtë dhe ose ekonominë.  
Shqipëria është një përjashtim duke qene se këto mbikqyren nga autoritet i Ministrisë së 
Mbrojtjes. Regjistrat janë të lidhur apo shkëmbejnë informacion me bazën e të dhënave te 
Doganave. Ngjashmëria e strukturës organizative në të gjithë rajonin ofron baza të forta për 
lidhjen e regjistrave.  Kjo nënkupton që projektet mund të replikohen në secilin juridiksion 
përfitues në mënyrë më të thjeshtë me anë të shabllonëve të përbashkët.

Mediatike

Rëndësia e marrjes së mbështetjes nga media nuk duhet të nënvlerësohet ndërmjet 
përfituesve. Ndërkohë që të tilla angazhime janë profeci pothuajse të suksesshme në 
përmbushjen e qëllimit për sa i përket reagimeve pozitive, ekziston rreziku që publiku të 
ketë hasur më parë programe të tilla veprimtarie, pa parë rezultate të menjëhershme dhe 
të drejtpërdrejta. Prandaj, mund të ketë një shkallë të madhe mbingopjeje për projektet 
që tregojnë kontrolle më efikase të SALW-ve, nëse projektet e tjera nuk janë dukur aq 
efikase sa ç’duhet të ishin dukur në të kaluarën. Kjo ka të bëjë shpesh me perceptimet, 
më tepër se sa me faktet, duke qenë se projekte madhore të këtij lloji duhet të shihen në 
terma afatmesëm dhe afatgjatë, dhe mbulimi mediatik duhet të jetë në të njëjtat nivele.

Edukimi i medias dhe i popullsisë në përgjithësi në lidhje me rezultatet afatmesme dhe 
afatgjata të këtyre programeve është thelbësor.  Shpesh kjo mund të arrihet përmes një 
aksesi të drejtpërdrejtë të medias te veprimet afatshkurtra, të tilla si proceset kriminalis-
tike, aktivitetet për shkatërrimin e armëve, demonstrimet e sistemit, dhe përdorimit të 
rasteve studimore.

Mbështetja për përmbajtjet jo me bazë lajmi, të tilla si dokumentarët, është një mënyrë e 
shkëlqyer për të angazhuar publikun dhe median.  Gjithashtu, ato shërbejnë si platformë 
për të shpjeguar më në detaje kompleksitetet e këtyre programeve, vendin e tyre brenda 
strategjive kombëtare dhe rajonale dhe rezultatet e pritshme.  Kjo qasje është përdorur 
suksesshëm në Mbretërinë e Bashkuar, në një sërë fushash të ndryshme, duke përfshirë 
armët e zjarrit.  Duhet të theksohet se pavarësisht përdorimit të medias informative apo 
dokumentarëve, duhet të ketë një strategji koherente dhe të strukturuar të komunikimit 
me median, e cila ofron mbrojtje për veprimet dhe teknikat zbatimit të ligjit.

Do ishte e drejtë të merrej në konsideratë pozita e medias jashtë rajonit, e cila në pak fjalë 
është shumë e gatshme të shohë përpjekje ndërkombëtare efikase për përmirësimin e 
kontrollit të SALW-ve në çdo rajon. Në të gjitha rastet, projekti duhet të ketë vizibilitet 
të qartë, përgjegjshmëri dhe transparencë nëse do që të fitojë besimin e qytetarëve në 
mënyrë efikase.
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Hapat përpara -  
një “udhërrëfyes”.

Pasi të jenë marrë në konsideratë me detaje sistemet ekzistuese të regjistrimit të 
përfituesve, hapi tjetër logjik është vlerësimi i opsioneve të mundshme të ndërlidhjes së 
këtyre sistemeve, me synim shqyrtimin e mundësisë së zhvillimit të një qasjeje rajonale 
për licencimin dhe regjistrimin e armëve të zjarrit. 

Si përfundim, lidhja e sistemeve ekzistuese të regjistrimit mund të arrihet, sidoqoftë, ka 
ndryshime të konsiderueshme ndërmjet vlerës së kryerjes së kësaj në kontekstin e opsion-
eve teknike të disponueshme. Në vijim të studimit të kryer si pjesë e këtij projekti, sugje-
rohet që të ketë tre opsione të qarta për t’u marrë në konsideratë për sa i përket lidhjes së 
sistemeve të regjistrimit të përfituesve, të cilat janë;

1. Nuk bëjmë asgjë - i lëmë regjistrat të palidhur
2. I ri - Krijojmë një sistem të ri rajonal të regjistrimit
3.  Hibrid - Përpiqemi t’i lidhim sistemet ekzistuese të regjistrimit duke shtuar një “bazë  

qendrore të të dhënave”

Opsioni 1.  
Nuk bëjmë asgjë - i lëmë regjistrat të palidhur

Duke mos bërë asgjë dhe duke i lënë sistemet aktuale të palidhura, është e qartë se 
mund të humbasin mundësi të vlefshme shkëmbimi dhe bashkëpunimi për çështje që 
lidhen me kontrollin e armëve të zjarrit. Krijimi i grupeve të vlefshme të të dhënave, zh-
villimi tërësor i legjislacionit dhe qasja e përbashkët ndaj klasifikimit mund të humbasë.  
Përveç kësaj, me kalimin e kohës, përfituesit do të duhet të zëvendësojnë sistemet e tyre 
ekzistuese, duke shtuar kështu përpjekjet dhe paratë e shpenzuara për zhvillimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemeve të vjetra dhe më pak efikase ose për ndërtimin e sistemeve 
të reja të izoluara.  

Si i tillë, opsioni “mos bëni asgjë” nuk duhet të jetë opsioni i preferuar, pasi në fakt kjo 
do të thotë të pranosh se, me kalimin e kohës, përfituesit do të duhet të zhvillojnë siste-
met e tyre.  Duke vepruar kështu, sistemet do të vazhdojnë të pengojnë shkëmbimin e të 
dhënave të regjistrave, duke sjellë si mundësi humbura, ashtu edhe punë dhe shpenzime 
disa herë më të mëdha.



RAPORT PËRMBLEDHËS ANALITIK

33

Opsioni 2.  
I ri - Krijojmë një sistem të ri rajonal të regjistrimit

Ndërtimi i një sistemi të ri rajonal të liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit duket se 
është qasja më e logjikshme dhe më bashkëkohore për liçensimin e armëve të zjarrit në 
rajon, dhe si e tillë është qartësisht edhe rekomandimi i këtij studimi.

Rekomandimi 12: Krijimi i një sistemi të ri rajonal dhe plotësisht të integruar të licencimit 
dhe regjistrimit të armëve të zjarrit, i pajisur me një qendër lokale të ruajtjes së të dhënave 
për të mbajtur të dhënat personale të liçensave të armëve të zjarrit.

Krijimi i një sistemi rajonal me arkitekturë të përbashkët nuk do të jetë pa probleme, pjesër-
isht për shkak të garantimit të kushteve që të dhënat personale të përdoruesve me leje të 
armëve të zjarrit të mbahen brenda vendit, ndërkohë që ndodh shkëmbimi në nivel rajonal 
dhe ndërkombëtar i informacionit demografik i armëve të zjarrit të humbura dhe të vjed-
hura.  Për këtë arsye, sugjerohet që qasja e ndërmarrë për të ndërtuar një sistem të ri duhet 
të jetë e fokusuar si në nivel lokal, ashtu edhe në atë rajonal, dhe rrjedhimisht arkitektura e 
sistemeve duhet të mishërojë një qasje të tillë dhe të jetë plotësisht e integruar.

Në realitet, kjo do të mundësonte krijimin e një rrafshi rajonal brenda arkitekturës së siste-
meve, që mundëson dhe lejon ruajtjen, mbajtjen dhe kërkimin e informacionit demografik 
rajonal për armët e zjarrit, si: marka dhe modeli, me qëllim vlerësimin e kërcënimit dhe le-
htësimin e gjurmimit, bashkëpunimin rajonal, ndërsa në të njëjtën kohë redukton kostot.

Projekti “EFFECT”, një projekt hulumtimi i rëndësishëm, i financuar nga BE-ja dhe i real-
izuar nga Universiteti i Koventrit (Mbretëri e Bashkuar), ka rekomanduar krijimin e “pikave 
fokale të armëve të zjarrit” (PFAZ) në të gjithë rajonin. Projekti “EFFECT” rekomandoi zhvi- 
llimin dhe zbatimin e PFAZ-ve për të përmirësuar gjendjen e inteligjencës në lidhje me për-
dorimin e armëve të zjarrit që mbahen në mënyrë të paligjshme dhe aktivitetet e trafiqeve 
të paligjshme.  Zbatimi i PFAZ-ve në të gjithë BE-në u shpall përmes Komunikatës së BE-së 
(2015) 624. Prandaj, edhe opsioni 2 do të kontribuonte drejtpërsëdrejti për këtë qëllim. 

Përveç rekomandimit lidhur me PFAZ-të, projekti “EFFECT” rekomandoi gjithashtu edhe 
krijimin e një Rrjeti të Evropës Juglindore për Informacionin Balistik (SEEBIN). Krijimi i një 
rrjeti të tillë është sugjeruar në mënyrë që të sigurojë një mundësi rajonale krahasuese për 
balistikën.  Në këtë mënyrë, territoret brenda rajonit do të kishin mundësi të shfrytëzonin 
teknologjinë krahasuese të balistikës për të marrë dhe mbajtur materialin balistik në nivel 
lokal, ndërkohë që shkëmbejnë në nivel rajonal imazhe balistike jopersonale për të lehtë-
suar bashkëpunimin, zbulimin e aktiviteteve të trafikut dhe parandalimin e krimit.

Është e qartë se arkitektura propozuar për SEEBIN është në përputhje me atë të krijimit të një 
sistemi rajonal të licencimit.  Për këtë arsye, rekomandohet që rrjeti i propozuar i krahasimit 
balistik, SEEBIN, dhe sistemi rajonal i licencimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit të jenë të 
lidhur, në mënyrë që të shmanget hedhja e dyfishtë e të dhënave, të përmirësohet edhe më 
tej bashkëpunimi, të mbështetet zbulimi i krimit, analizimi i informacionit dhe shkëmbimi i 
të dhënave. Një lidhje e tillë do të sigurojë që vetëm të dhënat balistike të filtruara dhe “jo- 
personale” të jenë të disponueshme në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, ashtu siç funksion-
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on aktualisht Rrjeti i Informacionit Balistik i INTERPOL-it (IBIN). Lidhjet rajonale për balistikën, 
pavarësisht nga kategoria (për qëllime kriminale ose të ligjshme), do të kenë ende nevojë 
për bashkëpunim mes vendeve nëpërmjet protokolleve ekzistuese ose të ardhshme të asis-
tencës juridike, ose nëpërmjet një marrëveshjeje rajonale bashkëpunimi për PFAZ-të.

Rekomandimi 13: Sistemi i ri rajonal i liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit duhet 
të jetë i lidhur me rrjetin e propozuar të krahasimit balistik, SEEBIN, në mënyrë që të reduk-
tohet hedhja e dyfishtë e të dhënave, të përmirësohet edhe më tej bashkëpunimi rajonal, 
të mbështetet zbulimi i krimit, analizimi i informacionit dhe shkëmbimi i të dhënave.

Figura 1:  
Diagrami i arkitekturës së mundshme të rrjetit SEEBIN/sistemit të licencimit dhe 
regjistrimit

Diagrami i mësipërm tregon se si mund të ishte një zgjidhje gjithëpërfshirëse rajonale 
me qendra lokale dhe rajonale të ruajtjes së të dhënave për të dhënat e Sistemit të Inte-
gruar të Identifikimit Balistik (IBIS) dhe të dhënat e liçensimit dhe regjistrimit për secilin 
përfitues. Megjithatë, shkëmbimi i të dhënave do të duhet të pranohet paraprakisht nga 
secili përfitues ose të rregullohet përmes një marrëveshjeje rajonale për shkëmbimin e të 
dhënave.

ShqipëriaMali i Zi Moldavia

Serveri i ndërlidhjes me SEEBIN IBIN

Bosnjë-
Hercegovina Kosova*

Maqedonia 
(IRJM) Serbia Kroacia Sllovenia
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Duhet theksuar se Mali i Zi dhe Moldavia nuk ishin pjesë dhe nuk u mbuluan nga projekti 
“EFFECT”, dhe si të tilla këto vende janë jashtë rekomandimeve të SEEBIN-it, ndonëse, në 
bazë të vlerësimit të bërë nga ky studim, është e qartë se ata do të ishin kontribuues të 
aftë dhe shumë të nevojshëm të një rrjeti të tillë.   

Deri tani, Arquebus nuk është në dijeni se në treg ekziston ndonjë zgjidhje e gatshme për 
t’u marrë dhe aplikuar në fushën e liçensimit të armëve të zjarrit.  Në këto kushte, në qoftë 
se rekomandimi për të zhvilluar një regjistër rajonal miratohet, atëherë është e nevojshme 
kryerja e një studimi për kushtet teknike, që më pas të hartohen termat e referencës në 
mënyrë që të mundësohet tenderimi dhe prokurimi i një sistemi të tillë.  Studimi duhet të 
përfshijë një vlerësim më të detajuar për sistemet e liçensimit të armëve të zjarrit të zbat-
uar kohët e fundit, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave, përsosjen shpejt të kushteve 
teknike dhe zvogëlimin e rreziqeve të përgjithshme të projektit.

Rekomandimi 14: Të ndërmerret një studim për kushtet teknike për të hartuar termat e 
detajuara të referencës së sistemit të ri rajonal.  Studimi duhet të përfshijë gjithashtu edhe 
një vlerësim më të detajuar për sistemet e liçensimit të armëve të zjarrit të zbatuar kohët e 
fundit, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave, përsosjen shpejt të kushteve teknike dhe 
zvogëlimin e rreziqeve të përgjithshme të projektit.

Ndonëse rekomandimi i detajeve specifike në lidhje me platformën e një zgjidhjeje të tillë 
në këtë moment është përtej qëllimit të këtij studimi, sugjerohet që çdo sistem i ri duhet 
të ketë funksionet vijuese si kushte themelore të sistemit:

•	 Ngarkimin, përditësimin dhe arkivimin e të dhënave për armët e zjarrit dhe lejet e 
armëve të zjarrit,

•	 Aftësinë për të prodhuar një leje të “standardizuar” për armët e zjarrit, të njëjtë me lejen 
e BE-së,

•	 Aftësinë për të hartuar raporte në nivel lokal dhe rajonal,
•	 Të drejta aksesi të ndryshme,
•	 Ndërlidhjen me sistemin iArms, që financohet nga BE-ja dhe operohet nga Interpol, për 

të dhënat e humbura dhe të vjedhura.

Dokumenti i kushteve duhet të përfshijë edhe konvertimin e regjistrimeve të mëhershme 
ekzistuese në formatin e sistemit të ri për të zvogëluar ngarkesën e punës për përfituesit 
gjatë çdo periudhe kalimtare.  

Rekomandimi 15: Sistemi i ri rajonal i liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit duhet 
të sigurojë funksionet bazë të një sistemi të integruar të liçensimit të armëve të zjarrit, 
siç përcaktohet më lart.  Përveç kësaj, plani shoqërues i zbatimit duhet të përfshijë edhe 
konvertimin e regjistrimeve të mëhershme ekzistuese në formatin e sistemit të ri për të 
zvogëluar ngarkesën e punës për përfituesit gjatë çdo periudhe kalimtare.

Do të ishte e dobishme edhe një mundësi lidhjeje me sistemet e tjera, të tilla si sistemet 
kombëtare të identitetit, për të përmirësuar nivelet e qëndrueshmërisë dhe për të shman-
gur nevojën e hedhjes së dyfishtë të të dhënave.
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Për shkak të mungesës së një zgjidhjeje të gatshme, janë bërë përpjekje për të krahasu-
ar kostot e zhvillimit të sistemeve të licencimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit në të 
gjithë botën, përfshirë edhe ato në Australi dhe Mbretërinë e Bashkuar.  Në bazë të këtij 
krahasimi dhe numrit të armëve të zjarrit dhe lejeve të armëve të zjarrit, sugjerohet se 
kostoja e përafërt e zhvillimit të një sistemi të tillë do të ishte nga 15 milionë euro deri në 
20 milionë euro, së bashku me koston vjetore të mirëmbajtjes dhe mbështetjes prej rreth 
1,5 milionë euro deri në 2 milionë euro.  Projekti shoqërues i zbatimit në rajon do të kërko-
jë nga tre deri në katër vjet për t’u përfunduar.

Siç edhe u theksua më lart, ekziston mundësia që, me kalimin e kohës, një pjesë e shpen-
zimeve  të mbulohen nga tarifat e liçensimit.

Lidhja e regjistrave të armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga persona civilë do të kërko-
jë që disa nga përfituesit të përfundojnë procesin e harmonizimit me Direktivën e BE-së 
“Për armët e zjarrit”.  Si e tillë, është edhe rekomandimi i këtij studimi që harmonizimi të 
kryhet në bazë të një plani të qartë për përfundimin e tij përpara zbatimit të zgjidhjes së 
propozuar.

Rekomandimi 16: Para se të zbatohet sistemi i ri i liçensimit dhe regjistrimit të armëve 
të zjarrit, përfituesit duhet të miratojnë një udhërrëfyes të qartë për përfundimin e punës 
për harmonizimin me Direktivën e BE-së “Për armët e zjarrit”.

Opsioni 3.  
Hibrid - Përpiqemi t’i lidhim sistemet ekzistuese të regjistrimit duke shtu-
ar një “bazë qendrore të të dhënave”

Si pjesë e raportit përfundimtar, tabela e përgjithshme krahasuese detajon sistemet e 
liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit që përdoren aktualisht nga secili përfitues, 
së bashku me sistemet e tyre teknike të operimit.  Aktualisht, pesë nga përfituesit përdorin 
serverë (back-end) Oracle për sistemet e tyre të regjistrimit të armëve të zjarrit.

Të përbashkëtat e këtyre sistemeve ofrojnë një mundësi për ndërveprim.  Ndërkohë, dy 
përfituesit e tjerë do të duhet të bëjnë një përpjekje për të sjellë sistemet e tyre në për-
puthje me një arkitekturë Oracle.

Përparësia e përdorimit të sistemit të menaxhimit të bazës së të dhënave që përdoret nga 
pesë prej përfituesve është ndërveprimi teknik (që arrihet nga aftësia që ka platforma për 
të përmbushur komandat e dhëna si nga fillimi (forward), ashtu edhe nga fundi (back-
ward)) dhe aftësia për shkëmbimin e të dhënave për shkak të mbështetjes në motorët 
SQL për mbledhjen e të dhënave, magazinimin dhe kërkimin. Kjo siguron një avantazh të 
rëndësishëm në lidhje me përditësimin e përbashkët të të dhënave dhe bashkëpunimin 
për shtimin e të dhënave, fshirjen, mbështetjen (backup), dhe eksportin, rikuperimin nga 
humbja me qëllim të keq ose aksidentale. 
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Në këtë mënyrë, krijimi i një sistemi “hibrid” të liçensimit dhe regjistrimit të armëve të 
zjarrit që shfrytëzon të dhënat e përbashkëta brenda sistemeve përkatëse është një op-
sion i mundshëm.  Për krijimin e një sistemi të tillë, do të jetë i nevojshëm ndërtimi i një 
bazë qendrore të të dhënave që mban të dhënat demografike të armëve të zjarrit të çdo 
përfituesi, që do të ishte e ngjashme me opsionin 2, dhe krijimi i një sistemi rajonal, por që 
do të mbështetej në Ndërfaqen e Programimit të Aplikacionit (API) për të krijuar lidhjen 
mes çdo sistemi liçensimi dhe regjistrimi me bazën qendrore të të dhënave.

Baza qendrore e të dhënave do të përdoret për të mbështetur shkëmbimin, analizimin 
dhe gjurmimin e informacionit, parashikuar kjo edhe në opsionin 2.

Duke pranuar potencialin që ka nxitja e disa prej përfituesve drejt një arkitekture të për-
bashkët Oracle, studimi është edhe shumë i vetëdijshëm për avantazhet e kufizuara që 
kjo mund të ofrojë.  Kjo është pjesërisht për shkak të divergjencave aktuale të programeve 
individuale që secili përfitues aplikon. 

Edhe pse një qasje e tillë, në kuadër të detyrës së përgjithshme për krijimin e një sistemi 
të ri, mund të duket “më e lehtë”, ekipi i studimit është i mendimit se kjo lloj zgjidhjeje 
rrezikon të krijojë një sistem të mbingarkuar, duke u bërë shkak edhe për dështimin e 
mundshëm të tij.  Këto hapësira të mundshme dështimi mund të sjellin rritjen e kostos së 
përgjithshme të mirëmbajtjes, si edhe çështje të lidhura me sigurinë.

Është fakt i pranuar tashmë se qasjet individuale për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e këtyre 
sistemeve të ndryshëm nuk janë në përputhje me lehtësimin e shkëmbimit të të dhënave 
ose rritjen e bashkëpunimit rajonal.

Përcaktimi i kostos shoqëruese mbetet i vështirë për sa kohë ende nuk janë hartuar specifi-
kimet e plota teknike.  Megjithatë, vlerësohet se krijimi i bazës qendrore të të dhënave dhe 
i API-së shoqëruese mund të kushtojë rreth 10 milionë euro dhe zbatimi do të kërkojë 
thuajse po aq kohë sa edhe një sistem i ri. Kostoja vjetore e mirëmbajtjes dhe mbështetjes 
vlerësohet të jetë nga 1,5 milionë euro deri në 2 milionë euro.  

Jetëgjatësia e një zgjidhjeje të tillë mund të mos ishte më shumë se pesë vjet, sepse 
zëvendësimi i sistemeve të liçensimit dhe regjistrimit në të gjithë rajonin do të jetë i pash-
mangshëm, duke bërë që funksionimi i këtij modeli hibrid të jetë teknikisht dhe financia-
risht i paqëndrueshëm.
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Konkluzione

Mungesa e marrjes së masave për lidhjen e regjistrave të SALW-ve do të ishte humbje e 
një mundësie të rëndësishme për të përfituar nga entuziazmi rajonal për të bashkëpunuar 
dhe nga mbështetja e BE-së. Marrja e masave të duhura do të rrisë sigurinë publike në 
rajon dhe më gjerë.

Nëse heqim mënjanë mundësinë e mosmarrjes së asnjë lloj mase në drejtim të lidhjes së 
regjistrave, ka dy opsione konkrete që mund të ndiqen për të lidhur regjistrat e SALW-ve 
sipas funksionit dhe në tërësi. Të dyja opsionet kanë baza të përbashkëta.  Baza e për-
bashkët është lidhja e regjistrave sipas funksionit.  Kjo do të thotë se regjistrat e gjurmim-
it duhet të lidhen, edhe ata të armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga persona civilë 
duhet të jenë të lidhur.  Ndonëse duket se është e tepërt që të lidhen edhe regjistrat që 
përfituesit mbajnë për të kontrolluar import/eksportin e armëve, të paktën regjistrat e 
armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga persona civilë duhet të jenë të populluar.

Lidhja e bazave të të dhënave të gjurmimit të përfituesve duhet të kryhet në përputhje 
me rekomandimet e projektit “EFFECT” për Rrjetin e Evropës Juglindore për Informacionin 
Balistik (SEEBIN) dhe për pikat fokale të armëve të zjarrit. Kjo do të ofrojë lidhje me një rrjet 
edhe më të gjerë ndërkombëtar të informacionit balistik, që përfshin Europol-in dhe In-
terpol-in (shih raportin përfundimtar për detaje të mëtejshme).  Kjo do të sjellë angazhim 
edhe më të fortë të përfituesve me BE-në.

Para së gjithash, lidhja e regjistrave të armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga persona 
civilë do të kërkojë që disa nga përfituesit të përfundojnë procesin e harmonizimit me 
Direktivën e BE-së “Për armët e zjarrit”, si një parakusht për çdo hap tjetër përpara. 

Lidhja e regjistrave të armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga persona civilë ofron edhe 
një mundësi shumë më të mirë për të siguruar një përditësim të automatizuar të armëve 
të zjarrit të humbura ose të vjedhura te regjistrat e armëve të paligjshme dhe sistemi i 
menaxhimit të gjurmimit (iARMS) të Interpol-it.  Lidhja e të dhënave të qitjeve eksper-
imentale të armëve të zjarrit të humbura dhe të vjedhura do të lehtësojë gjetjen e çdo 
lidhjeje mes hetimit të krimit dhe gjetjeve balistike.  Qitjet eksperimentale do të krahaso-
hen automatikisht me rastet e mëhershme hetimore.  Nëse puna krahasuese brenda rrjetit 
rajonal të informacionit balistik prodhon një rezultat pozitiv nga qitjet eksperimentale të 
një arme zjarri që gjendet në regjistrat e armëve në pronësi të ligjshme, atëherë përfituesi 
do të jetë në gjendje të identifikojë individin e lidhur me atë armë zjarri.
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Kushtet e mbrojtjes së të dhënave personale me të drejtë do të ndalonin lidhjen e të 
dhënave personale.  Nuk do të ketë një kusht për lidhjen e materialeve të çështjeve de-
likate me përjashtim të identifikimeve balistike anonime.

Detajet e armëve të zjarrit të humbura, të vjedhura dhe të trafikuara do të vazhdojnë të 
shkëmbehen dhe të ndahen përmes iARMS, edhe pse këto të dhëna duhet të përditëso-
hen automatikisht nga regjistrat e lidhur.

Dy opsionet kryesore për të arritur këtë janë: 

•	 Një opsion hibrid, që lidh sistemet aktuale të regjistrimit dhe i mban ato në gjendjen 
operative që janë, duke shtuar një bazë të veçantë për të dhënat.

•	 Krijimi i një sistemi të ri rajonal të regjistrimit

Opsioni hibrid do të shfrytëzojë vetëm regjistrat ekzistues të secilit përfitues, duke i mbaj-
tur ato në gjendjen e tyre aktuale operative.  Kjo do të thotë se shumica e përfituesve do të 
duhet të ndërmarrin një sërë ndërhyrjesh për zgjidhjen e problemeve lokale, për të mbër-
ritur në pozicionin e duhur ku lidhja e regjistrave do të ishte e mundur dhe efikase.  Këto 
janë të detajuara në raportin përfundimtar. Ky opsion kërkon një magazinë të veçantë të 
të dhënave për bashkimin e të dhënave të armëve të zjarrit.  Kjo qasje do të jetë më tepër 
e natyrës ad hoc, dhe ekziston rreziku që lidhja efikase të mos arrihet sepse burimet lokale 
nuk do të arrijnë të ofrojnë të dhëna të qëndrueshme dhe të mjaftueshme.

Opsioni i dytë konsiston në ndërtimin e regjistrave të rinj, dhe në këtë mënyrë arrihet një 
përputhshmëri e plotë në të gjithë rajonin, duke përfshirë edhe lidhjen e tyre.  Ky opsion 
ka avantazhin e rëndësishëm që një gamë e gjerë ndërhyrjesh, që janë të domosdoshme 
për arritjen e lidhjes përmes qasjes hibride, nuk do të jetë më e nevojshme.  Të gjitha 
përshkrimet e armëve të zjarrit në regjistrin e armëmbajtjes në mënyrë të ligjshme nga 
persona civilë mund të modelohen sipas grupeve të të dhënave dhe formateve të BE-së.  
Ky opsion do të sigurojë popullimin automatik të të gjitha seksioneve të përbashkëta të 
bazave të të dhënave.  

Zbatimi i këtij opsioni do të lehtësojë informimin për vlerësimin e kërcënimeve dhe 
rreziqeve (sepse do të disponohet një gamë e plotë të dhënash të përputhshme) dhe do 
të informojë për zhvillimet e mëtejshme legjislative, për shembull, miratimin e dispozitave 
të BE-së për standardet e çaktivizimit të SALW-ve.  Në fund të fundit, ky opsion është për-
gatitja më e mirë për anëtarësim në BE.

Për këto arsye, kursi i rekomanduar i veprimit do të ishte zhvillimi i një sistemi të ri rajonal 
regjistrimi.
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Përmbledhje e  
rekomandimeve kryesore

Rekomandimi 1: Si pjesë e vendosjes së një sistemi të ri për liçensimin dhe regjistrimin 
e armëve të zjarrit, qoftë ky lokal, kombëtar ose rajonal, kostot përkatëse administrative 
duhet të përcaktohen qartë në mënyrë që të ofrohet një bazë e mundshme për një struk-
turë tarifore konsistente rajonale, e cila reflekton kostot e mirëmbajtjes dhe ato adminis-
trative të sistemit. 

Rekomandimi 2: Përfituesit në rajon duhet të marrin në konsideratë miratimin e pro-
grameve të ligjshme të qitjeve eksperimentale.  Në të gjitha rastet, materiali balistik duhet 
të ruhet në sistemet krahasuese balistike të lidhura me rrjetin e propozuar SEEBIN (shih 
më poshtë), opsioni i shkëmbimit të këtyre imazheve ndërmjet rajonit duhet të diskutohet 
brenda për brenda forumit të Komisioneve të SALW-ve dhe SEEFEN-it.

Rekomandimi 3: Duhet të krijohet një udhëzues i praktikave të mira rajonale për të 
mbështetur një qasje holistike ndaj vlerësimit fillestar të përshtatshmërisë së një aplikanti 
për të blerë/mbajtur një armë zjarri.

Rekomandimi 4: Duhet të krijohet një udhëzues i praktikave të mira të PNUD SEESAC për 
procedurat dhe teknikat operacionale, kontrollet standarde të historikut për aplikantët 
dhe termat standarde përshkruese për armët e zjarrit dhe municionet.

Rekomandimi 5: Duhet të kryet një vlerësim i ndikimit në mjedis që lidhet me shkatër-
rimin e SALW-ve dhe municioneve në rajon, në mënyrë që të vlerësohen plotësisht proce-
durat aktuale, si edhe të rekomandohen alternativa mundësisht “më të pastra”.

Rekomandimi 6: Përfituesit në rajon duhet të lëvizin drejt harmonizimit të plotë me kon-
trollet e armëve të zjarrit, kategorizimin dhe legjislacionin e zbatuar nga BE-ja.  Ky pro-
ces duhet të lehtësohet dhe të mbështetet përmes takimeve të Komisioneve Rajonale të 
SALW-ve dhe rrjetit SEEFEN.

Rekomandimi 7: Në të ardhmen, vëmendje mund t’i kushtohet gjurmëve të ADN-së ose 
shenjave të gishtave të personave të përfshirë në mbajtjen e ligjshme të armëve.

Rekomandimi 8: Përfituesit, përmes takimeve të Komisioneve Rajonale të SALW-it, duhet 
të punojnë për të arritur një marrëveshje të përbashkët në lidhje me çaktivizimin e përher-
shëm të armëve të zjarrit.  Kjo duhet të përfshijë llojin e armës që duhet çaktivizuar, kush 
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mund ta mbajë atë, autorizimin për mbajtje, kush e kryen çaktivizimin, kush e inspek-
ton çaktivizimin dhe standardet që duhet të përmbushë çaktivizimi. Ky proces gjithashtu 
duhet të marrë parasysh mundësitë e paraqitura nga një sistem rajonal licencimi dhe regji- 
strimi, sipas rekomandimeve të mësipërme.

Rekomandimi 9: Krijimi i praktikave të mira dhe i udhëzuesit të standardeve të përbash-
këta në lidhje me penalitetet që zbatohen në rastin e mbajtjes të jashtëligjshme të armëve 
të çaktivizuara të zjarrit.  Kjo duhet të mbështetet nga shkëmbimi i informacionit hetimor 
përmes SEEFEN-it dhe të tjerave, sipas nevojës.

Rekomandimi 10: Përfituesit në rajon duhet të vlerësojnë mundësitë e krijimit të pro-
grameve të qitjeve eksperimentale për armët e përdorura për qëllime ushtarake dhe për 
zbatimin e ligjit, si për të mbështetur ndonjë hetim të lidhur me humbje të mundshme, 
ashtu edhe për të plotësuar veçori të tjera parandaluese kundër vjedhjes.  Në të gjitha ras-
tet, materiali balistik rezultues duhet të ruhet në sistemin krahasues balistik të përfituesit.

Rekomandimi 11: Prezantimi në nivel rajonal i një programi shkëmbimi për stafin që 
merret me regjistrat.

Rekomandimi 12: Krijimi i një sistemi të ri rajonal dhe plotësisht të integruar të liçensimit 
dhe regjistrimit të armëve të zjarrit, i pajisur me një qendër lokale të ruajtjes së të dhënave 
për të mbajtur të dhënat personale të liçensave të armëve të zjarrit.

Rekomandimi 13: Sistemi i ri rajonal i liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit duhet 
të jetë i lidhur me rrjetin e propozuar të krahasimit balistik, SEEBIN, në mënyrë që të reduk-
tohet hedhja e dyfishtë e të dhënave, të përmirësohet edhe më tej bashkëpunimi rajonal, 
të mbështetet zbulimi i krimit, analizimi i informacionit dhe shkëmbimi i të dhënave.

Rekomandimi 14: Të ndërmerret një studim për kushtet teknike për të hartuar termat e 
detajuara të referencës së sistemit të ri rajonal.  Studimi duhet të përfshijë gjithashtu edhe 
një vlerësim më të detajuar për sistemet e liçensimit të armëve të zjarrit të zbatuar kohët e 
fundit, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave, përsosjen shpejt të kushteve teknike dhe 
zvogëlimin e rreziqeve të përgjithshme të projektit.

Rekomandimi 15: Sistemi i ri rajonal i liçensimit dhe regjistrimit të armëve të zjarrit duhet 
të sigurojë funksionet bazë të një sistemi të integruar të licencimit të armëve të zjarrit, 
siç përcaktohet më lart.  Përveç kësaj, plani shoqërues i zbatimit duhet të përfshijë edhe 
konvertimin e regjistrimeve të mëhershme ekzistuese në formatin e sistemit të ri për të 
zvogëluar ngarkesën e punës për përfituesit gjatë çdo periudhe kalimtare.

Rekomandimi 16: Para se të zbatohet sistemi i ri i liçensimit dhe regjistrimit të armëve 
të zjarrit, përfituesit duhet të miratojnë një udhërrëfyes të qartë për përfundimin e punës 
për harmonizimin me Direktivën e BE-së “Për armët e zjarrit”.
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