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PËRMBLEDHJE ANALITIKE
Në vitin 2017, me mbështetjen e Zyrës Qendrore në Evropën Juglindore dhe Lindore për Kontrollin
e Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC), Komisioni për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) në Kosovë
koordinoi mbledhjen e të dhënave mbi shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve në Kosovë. Paralelisht,
SEESAC kreu një anketim online të opinionit publik mbi perceptimet lidhur me përdorimin,
pronësinë dhe rreziqet e armëve të zjarrit në Evropën Juglindore, duke përfshirë Kosovën.
Qëllimi i procesit të këtij anketimi të përgjithshëm ishte i trefishtë: identifikimi i tendencave në
shpërndarjen e AVL-ve, veçanërisht sa i përket llojit, sasisë, zotërimit, shpërndarjes, tregtisë së
ligjshme/jashtëligjshme, prodhimit dhe lëvizjes së AVL-ve; identifikimi i tendencave lidhur me
ndikimin e AVL-ve te shtetasit në Kosovë, veçanërisht lidhur me incidentet me armë zjarri dhe
karakteristikat e tyre; si dhe matja e perceptimit të publikut lidhur me përdorimin e armëve të
zjarrit, zotërimin e tyre, dhunën dhe sigurinë në komunitet.
Ky raport analizon të dhënat e anketimit të mbledhura për periudhën 2012 deri në 2016 dhe vë
në dukje rekomandimet për politikëbërësit dhe ekspertët, me synim përmirësimin e sigurisë,
efikasitetit dhe efektivitetit të ndërhyrjeve që trajtojnë tregtimin e jashtëligjshëm, përhapjen e
pakontrolluar dhe/ose keqpërdorimin e AVL-ve. Më poshtë jepet një përmbledhje e shkurtër e
gjetjeve kryesore të anketimit.1

• SHPËRNDARJA E ARMËVE TË ZJARRIT/AVL NË KOSOVË
Totali i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve, civilëve dhe subjekteve private
0.1%
17.1%

Civilët
Subjektet private

82.7%

1 Publikimi i ketij raporti vetem ne 2019 eshte per shkak te nje procesi te gjate te mbledhjes se te dhenave qe perfshiu
koordinimin e nje numri institucionesh, agjencish dhe subjekteve private, si dhe rishikimin e draft rekomandimeve
dhe rezultateve nga autoritetet e angazhuara.

2016

Institucionet
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Numri total i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve,2 popullsisë civile3 dhe subjekteve
private4 në vitin 2016 ishte 46 949, prej të cilave civilët zotëronin shumicën e tyre në 38 844
(82,7%), ndërsa institucionet zotëronin 8,038 (17,1%) dhe subjektet private zotëronin vetëm 67
(0,1%). Numri total i armëve të zjarrit të regjistruara në zotërim të institucioneve, popullsisë civile
dhe subjekteve private u rrit në mënyrë të qëndrueshme me 12%, nga 41 872 në vitin 2012 në 46
949 në vitin 2016, ku rritja më e madhe u regjistrua në numrin e armëve të zjarrit në zotërim të
civilëve, me një rritje prej 14,2%, nga 34 024 në vitin 2012 në 38 844 në vitin 2016.
Numri i civilëve me leje për armë zjarri u rrit me 14,2% nga 34 024 në vitin 2012, në 38 844 në vitin
2016. Gjatë periudhës së anketimit, burrat zotëronin 99,9% të të gjitha lejeve të armëve të zjarrit.
Mesatarisht, 50,6% e lejeve për armë zjarri ishin për armët e kategorisë B, ndërsa 47,9% ishin
për kategorinë C dhe 1,5% ishin për armët e kategorisë D. Nga viti 2012 deri në vitin 2016, pjesa
më e madhe e individëve të pajisur me leje për armë zjarri (97,2%) deklaruan gjuetinë si arsyen
për blerjen e armëve të zjarrit, 2,7% deklaruan sportet dhe 0,1% deklaruan arsye të tjera. Numri
i aplikantëve për leje për armë zjarri u rrit dukshëm gjatë periudhës 2012-2016, nga 376 në vitin
2012, në 3703 aplikantë në vitin 2016. Mesatarisht, 99,5% e aplikantëve për leje për armë zjarri
ishin meshkuj gjatë periudhës pesëvjeçare.
Civilët raportuan vetëm dy armë zjarri të humbura gjatë periudhës pesëvjeçare të anketimit, e cila
çuditërisht ishte e ulët. Në ndryshim nga kjo, në total, ata raportuan 218 armë zjarri të vjedhura.
Institucionet raportuan tre armë zjarri të humbura dhe 36 armë zjarri të vjedhura. Subjektet ligjore
nuk raportuan asnjë armë zjarri të humbur ose të vjedhur.
Nga viti 2012 deri në vitin 2016 pati në total 2829 raste të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të
zjarrit, ndërsa 6,826 armë zjarri u konfiskuan në mënyrë të përhershme. Përgjatë të gjithë viteve,
numri i armëve të zjarrit të konfiskuara përkohësisht ishte i barabartë me numrin e armëve të
zjarrit të konfiskuara në mënyrë të përhershme.

2016

Numri i personelit të institucioneve që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri,
sipas gjinisë

84%

89%

16%

11%

Ministria e Punëve
të Brendshme

Policia

100%

100%

96%

4%
Rojtarët e pyjeve

Dogana

Shërbimet
Korrektuese

% e personelit femëror që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri
% e personelit mashkullor që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri
2 “Institucionet” i referohen Ministrisë së Punëve të Brendshme, Policisë dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rojtarëve
të pyjeve, Ministrisë së Drejtësisë dhe Shërbimeve Korrektuese.
3 Referuar në Pyetësorin për Shpërndarjen e AVL-ve si “persona fizikë”.
4 “Subjekte private” i referohen shoqërive private të sigurisë, klubeve private të qitjes, shoqatave të qitjes, poligoneve
dhe dyqaneve të shitjes.
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Numri i armëve të zjarrit të mbajtura bashkërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia
mbeti i qëndrueshëm, duke u rritur në një shkallë prej 2,7%, nga 7823 në vitin 2012 në 8083 në
vitin 2016. Numri i personelit të institucioneve që janë të autorizuar për të mbajtur armë zjarri u
rrit me 8,4%, nga 7,811 në vitin 2012, në 8,468 në vitin 2016. Shumica e punonjësve të punësuar
nga institucionet dhe që janë të autorizuar për të mbajtur armë, janë meshkuj.
Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private pati luhatje, por në tërësi u rrit
nga 25 në vitin 2012 në 67 në vitin 2016. Nga subjektet private të përfshira në anketim përgjatë
kësaj periudhe pesëvjeçare, shumica e armëve të zjarrit mbaheshin nga poligonet e qitjes, me
një mesatare prej 60,2%, ndjekur ngushtësisht nga shoqëritë private të sigurisë, të cilat mbanin
mesatarisht 23,2%. Me rritjen e numrit të shoqërive private të sigurisë nga 42 në vitin 2012 në 68
në vitin 2016, u rrit edhe numri i armëve të zjarrit që ato mbanin, nga 7 armë zjarri të mbajtura në
vitin 2012 në 31 në vitin 2016. Numri i dyqaneve të shitjes së armëve të zjarrit pati luhatje gjatë
kësaj periudhe, nga dy në vitin 2012 në 15 në vitin 2016, një rritje prej 650%, çka pasqyron rritjen
e kërkesës për armë zjarri të ligjshme.

Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private

46.3%

Shoqëritë private të sigurisë

53.7%

Shoqatat e qitjes
Poligonet e qitjes

Gjatë periudhës së anketimit, autoritetet shkatërruan një total prej 7912 AVL dhe 903 pjesë armësh.
Krahas shkatërrimit të armëve të zjarrit, Policia e Kosovës përmirësoi sigurinë e depove të magazinimit
të armëve dhe municioneve si pjesë e përpjekjeve të gjera për të përmirësuar menaxhimin e tepricave
dhe për të reduktuar rrezikun e humbjes së armëve, dhe rrjedhimisht, përhapjen e jashtëligjshme
të AVL-ve.5 Në vitin 2016, autoritetet ndërmorën një fushatë në median sociale për të ndryshuar
qëndrimet ndaj armëve të zjarrit, si një bazë për të inkurajuar dorëzimin e armëve të zjarrit dhe për
të nisur dialogun mbi zotërimin dhe keqpërdorimin e armëve të zjarrit të jashtëligjshme.
Përpara vitit 2016 nuk ka pasur asnjë prodhues armësh zjarri në Kosovë, megjithatë në vitin 2016 ka
pasur dy prodhues. Gjatë periudhës 2012-2016 nuk u prodhua asnjë njësi municioni dhe përgjatë
të pesë viteve, xhiro vjetore e prodhimit të armëve të kategorisë ML1 ishte zero. Përpara vitit 2016,
në Kosovë, nuk kishte ndërmjetës të regjistruar të armëve të zjarrit. Deri në vitin 2016, kishte
vetëm një dhe përgjatë kësaj periudhe pesëvjeçare, është dhënë vetëm një licencë ndërmjetësimi,
5 “Kosovo* Police Storage Room Upgraded, More SALW Secured”. SEESAC Press Release, 27 October 2014.

2016

Klubet private të qitjes
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pikërisht gjatë këtij viti. Një total prej 6029 armësh të kategorisë ML1 u importuan mes vitit 2012
dhe 2016. 8,2 milionë artikuj të kategorisë ML3 u importuan gjatë kësaj periudhe, ndërsa nuk pati
asnjë import të kategorisë ML2.
Gjatë periudhës pesëvjeçare, 85 armë zjarri u raportuan të trafikuara. Sasia e municionit të trafikuar
pati luhatje, por u rrit në tërësi, nga niveli i ulët prej 674 njësi në vitin 2012 në 1095 njësi në vitin 2016
(62,5%). Gjatë kësaj periudhe, në total, pati 269 të akuzuar për trafikim të armëve të zjarrit, nga të
cilët 264 ishin meshkuj dhe pesë ishin femra. Rritja në numrin e armëve të zjarrit të konfiskuara dhe
në numrin e të akuzuarve për trafikim të armëve të zjarrit gjatë periudhës 2012-2016 ishin tendenca
pozitive, duke pasqyruar rritjen e kapacitetit dhe të burimeve të Policisë së Kosovës dhe agjencive të
lidhura me të, për të zbuluar, konfiskuar dhe hetuar armët e zjarrit të trafikuara.

• NDIKIMI I ARMËVE TË ZJARRIT
Numri vjetor i veprave penale me armë zjarri, të regjistruara në Kosovë ra ndërmjet periudhës
2012-2016, nga 533 raste në vitin 2012, në 418 në vitin 2016. Armët e zjarrit janë keqpërdorur
kryesisht në veprat penale të lidhura me shkaktimin e panikut, i cili përbën rreth një të tretën e
veprave penale me armë zjarri gjatë periudhës së anketimit. Ai pasohej nga kanosja/kërcënimi me
mjete të rrezikshme në sherr ose grindje me 17,8%, plagosja e lehtë me 14,9% dhe vrasja e mbetur
në tentativë me 12,4%. Të gjitha veprat penale ishin kryer duke përdorur armë zjarri në pronësi të
jashtëligjshme çka tregon se posedimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit paraqiste një rrezik serioz
për sigurinë e qytetarëve të Kosovës.
Armët e zjarrit ishin mjetet e përdorura më shpesh për kryerjen e vrasjeve, duke qenë përgjegjëse
për më tepër se dy të tretën e vrasjeve të regjistruara gjatë periudhës së anketimit. Armët e zjarrit
ishin mjeti i zgjedhur për vrasjen si të grave po ashtu edhe burrave. Më pak se 1 në 2 gra dhe më
tepër se 7 në 10 burra, të cilët janë vrarë gjatë periudhës së anketimit, janë vrarë me armë zjarri.
Burrat përfaqësonin shumicën e viktimave dhe të autorëve të vrasjeve me armë zjarri, pra 92,1%
të viktimave dhe 99,6% të autorëve ishin burra.

Pjesa e vrasjeve të kryera me armë zjarri përkundrejt numrit total të vrajseve

2012-2016

31.4%
Vrasjet e kryera me armë
zjarri

68.6%

Vrasjet e kryera me mjete
të tjera
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Ndërmjet viteve 2012-2016, anëtarët e familjes vranë 18 persona, dhe armët e zjarrit ishin arma
e zgjedhur në më shumë se tre të katërtat e këtyre vrasjeve. Edhe pse në total burrat përbënin
shumicën e viktimave të vrara nga anëtarët e tyre të familjes, me armë zjarri ose me mjete të tjera,
dhuna në familje prekte gratë në mënyrë joproporcionale. Nga të gjitha gratë dhe burrat e vrarë,
30,4% e grave dhe 7,9% e burrave janë vrarë nga një anëtar i familjes.

Viktimat e vrara nga partneri intim përkundrejt numrit total të personave të vrarë
nga anëtarët e familjes, sipas gjinisë

2012-2016

57.1%
27.8%

9.1%

Gra

Burra

Totali

Për më tepër, gratë përbënin dy të tretat e viktimave të dhunës nga partneri intim dhe të gjitha ishin
vrarë me armë zjarri. Në përgjithësi, dhuna në familje në Kosovë raportohej rrallë, përfshirë rastet
kur ishin keqpërdorur armët e zjarrit. Gjatë periudhës së anketimit, kishte 24 raste të raportuara
të dhunës në familje dhe nga këto 24 raste, në 14 ishte raportuar keqpërdorimi i armëve të zjarrit.
Në total, 390 viktima pësuan lëndime të shkaktuara me armë zjarri, nga të cilat 87,4% ishin burra
dhe 12,6% ishin gra. Veçanërisht në rrezik ishin burrat e moshës 19-35 vjeç, të cilët përbënin 48,2%
të të gjitha viktimave të plagosura. Vetëvrasjet përbënin 25,4% të të gjitha vdekjeve nga armët e
zjarrit, përfshirë vrasjet dhe vdekjet aksidentale. Në total, 60 ose 19,9% e vetëvrasjeve ishin kryer
me armë zjarri. Më shumë se 9 nga 10 persona që kanë kryer vetëvrasje me armë zjarri, kanë qenë
meshkuj.

Aspektet e armëve të zjarrit të ndara sipas gjinisë

0.1%

0.8%

0.4%

99.6%

99.2%

92.1%

7.9%

Gra

Zotëruesit e armëve të zjarrit
Autorët e vrasjeve me armë zjarri

Burra

Autorët e veprave penale me armë zjarri
Viktimat e vrasjeve me armë zjarri

2012-2016

99.9%
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Revolverët dhe pistoletat me vetëmbushje ishin armët e zjarrit të përdorura më gjerësisht në
incidentet me pasoja fatale, duke qenë përgjegjëse për më tepër se 6 nga 10 vdekje. Vrasjet me
armë zjarri kryheshin më shpesh në rrugë, trotuare dhe vende parkimi, të pasuara nga shtëpitë,
apartamentet dhe oborret. Megjithatë, edhe pse burrat ishin më së shumti në rrezik në rrugë,
trotuare dhe vende parkimi, gratë kishin shumë më tepër gjasa të vriteshin në shtëpi. Muaji gusht
kishte incidencën më të lartë të vrasjeve me armë zjarri për gratë dhe burrat, ndërsa plagosjet me
armë zjarri ndodhnin më shpesh në janar dhe prill.

• PERCEPTIMET E PUBLIKUT LIDHUR ME PËRDORIMIN, ZOTËRIMIN DHE
RREZIQET E ARMËVE TË ZJARRIT
3702 të anketuar në total hynë në anketimin në internet dhe nga këto, 1307 të anketuar e plotësuan
atë të gjithin. Anketimi tregoi se shumica e të anketuarve (62%) nuk kishin pasur kurrë asnjë përvojë
me armë, ndërsa 30% kishin pasur njëfarë përvoje personale me përdorimin e armës. Burrat kishin
më tepër gjasa (39%) që të kishin pasur një lloj përvoje personale direkte me armët, d.m.th., kishin
përdorur armë, u ishte drejtuar arma, ose të dyja, krahasuar kjo me gratë (24%). Të anketuarit e
moshës 65 vjeç e sipër ishin grupi që kishin pasur përvojën direkte më të madhe me armët (50%),
ndërsa të rinjtë e moshës 16 deri në 24 vjeç kishin më pak përvojë (73%). Për shumicën e të
anketuarve, gjuetia dhe sportet ishin mënyrat më të zakonshme ku kishin pasur përvojë me armët
(17%).
Sa i përket periudhave kohore kur kishin ndodhur aktet e fundit të dhunës me armë, 24% e të
anketuarve raportuan se dhuna me armë kishte ndodhur brenda vitit të kaluar dhe 20% raportuan
se kishte ndodhur 1 deri në 5 vite më përpara (20%). Burrat më shpesh raportonin se dhuna me
armë kishte ndodhur brenda vitit të kaluar (27% e burrave dhe 20% e grave). Të anketuarit që
jetonin në kryeqytet kishin më tepër gjasa që të raportonin se u ishte drejtuar arma krahasuar
me të anketuarit në qytete, rrethina dhe fshatra. “Policia ose ushtria” (16%) dhe “partneri” e “ish
partneri” (15%) ishin të përmendur më shpesh si autorë të dhunës më të fundit me armë.
Shumica dërrmuese e të anketuarve (69%) deklaruan se nuk do të zotëronin një armë. Megjithatë,
gratë kishin më tepër gjasa se sa burrat (76% dhe 63%, përkatësisht) të deklaronin se nuk do të
zotëronin një armë. Të anketuarit nga kryeqyteti kishin pak më tepër gjasa të deklaronin se do të
zotëronin një armë. Dyzetë e një për qind e të anketuarve pa të ardhura kishin më tepër gjasa për
të raportuar se do të zotëronin një armë. Pesëdhjetë e një për qind e të anketuarve deklaruan se
do të ndiheshin me të sigurt me një armë në shtëpi.
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Perceptimet mbi mbajtjen e një arme në shtëpi
Pasja e një arme në shtëpi do t’ju bënte të ndiheshit:
58%

54%
47%

51%

50%

46%

53%
46%

Më të sigurt

16-24

25-34

49%

54%

50%

42%

Më pak të sigurt

35-44

45-54

55-64

65 e sipër

Nga 31% e të anketuarve që deklaruan se do të zotëronin një armë, kishte faktorë të ndryshëm
që lidheshin me kërkesën për armë zjarri, të cilët përfshinin dëshirën për vetëmbrojtje, përvoja të
mëparshme me armë, gjuetinë dhe gjininë.
Dyzetë e tre për qind e të anketuarve që deklaruan se do të zotëronin një armë përmendën
“mbrojtjen / sigurinë” si arsye, dhe 42% e atyre që e ndjenin se lagja e tyre ishte shumë e pasigurt
do të zotëronin një armë krahasuar me 27% të cilët e perceptonin lagjen e tyre si të sigurt.
Shtatëdhjetë e katër për qind e të anketuarve që kishin përdorur një armë dhe u ishte drejtuar
arma, do të zotëronin një armë, ndërsa vetëm 18% e të anketuarve që nuk kishin pasur asnjë lloj
përvoje me armë do të zotëronin një armë.
Gjashtëmbëdhjetë për qind e të anketuarve renditën gjuetinë/sportet si arsye për të zotëruar një
armë. Burrat përgjithësisht kishin më tepër gjasa se sa gratë për të raportuar se do të zotëronin një
armë (37% dhe 24% përkatësisht).
Tetëdhjetë e një për qind e të anketuarve thanë se ishin në dijeni të penaliteteve për zotërim të
jashtëligjshëm të armëve. Ata të anketuar që ishin më pak në dijeni kishin nivel më të ulët arsimor
dhe të ardhura familjare mujore më të ulëta. Të anketuarit nga rrethinat dhe fshatrat kishin pak më
tepër gjasa që të ishin në dijeni të penaliteteve se sa ata nga qytetet dhe kryeqytetet.
“Prania e shtuar e policisë”, “fushatat e ndërgjegjësimit ndaj dhunës” dhe “rregulloret më strikte
për kontrollin e armëve” besoheshin përgjithësisht se ishin më efikaset për ta bërë komunitetin më
të sigurt nga të gjitha përvojat me armë.
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Vetëm 8% e të anketuarve besonin se “një numër më i lartë i personave që zotërojnë armë me
qëllim që të mund të mbrojnë veten” do të ishte më efikase për ti bërë komunitetet më të sigurta.
Media sociale dhe videot që shfaqnin armë besoheshin gjerësisht se promovonin përdorimin e
armëve.

HYRJE
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1. HYRJE
Qëllimi i këtij raporti të anketimit të armëve të vogla dhe të lehta (AVL) është të ofrojë një
kuptim të plotë dhe të përditësuar të sfidave për kontrollin e armëve në Kosovë dhe të propozojë
rekomandime për të përmirësuar sigurinë e qytetarëve, efikasitetin dhe efiçencën e ndërhyrjeve
që trajtojnë problemet e lidhura me tregtinë e jashtëligjshme, përhapjen e pakontrolluar dhe/
ose keqpërdorimin e AVL-ve. Ky raport përmbledh gjetjet dhe rekomandimet kryesore që dalin
nga anketimet për shpërndarjen, ndikimin dhe perceptimin për AVL-të të kryera në Kosovë për
periudhën 2012-2016. Ky raport është i synuar për politikëbërësit dhe ekspertët në Kosovë dhe ka
si qëllim të japë informacione për hartimin dhe formulimin e strategjive, politikave, legjislacionit
dhe aktiviteteve për kontrollin e AVL-ve në vend.
Ndërmjet viteve 2004 dhe 2011, janë kryer një sërë anketimesh kombëtare për AVL-të nga
organizata të ndryshme6 në rajonin e Ballkanit Perëndimor duke përdorur një tërësi metodash për
të mbledhur të dhëna mbi shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të vogla si edhe për perceptimin
e publikut për AVL-të. Metodat që janë përdorur ishin të ndryshme në varësi të organizatave të
përfshira, dhe shpesh nuk bazoheshin në një qasje të standardizuar për mbledhjen e të dhënave
që të mund të lejonte krahasimin e gjetjeve në rajon. Gjithashtu, në shumë raste, këto anketime
u kryen përpara ngritjes së Komisioneve të AVL-ve në rajon. Që prej kryerjes së këtyre studimeve,
nuk është ndërmarrë asnjë anketim i mëtejshëm për armët e vogla.7 Për të mbyllur këtë boshllëk
dhe për të lehtësuar zhvillimin e politikave dhe vendimmarrjes për kontrollin e AVL-ve të bazuara
në prova në rajon, SEESAC ka punuar në bashkëpunim me shtatë Komisione të AVL-ve në Evropën
Juglindore për të kryer një sërë anketimesh për shpërndarjen, ndikimin dhe perceptimin për AVLtë, duke përdorur një metodologji të standardizuar.
Në shkurt të vitit 2018, autoritetet rajonale u angazhuan për të zhvilluar një Udhërrëfyes për
një zgjidhje të qëndrueshme për posedimin e jashtëligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e
AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve të tyre në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024.
Udhërrëfyesi, i cili u miratua zyrtarisht në Samitin e Londrës në korrik të vitit 2018 mes BE-së dhe
Ballkanit Perëndimor, shërben si një dokument udhëzues dhe konsensual i hartuar dhe zotëruar
nga autoritetet rajonale.8 Ky raport i anketimit të AVL-ve kontribuon në përpjekjet e Udhërrëfyesit
për të promovuar të dhëna më të sakta dhe të përditësuara për AVL-të, si dhe të ndara sipas gjinisë
e moshës. Raporti gjithashtu kontribuon në përmirësimin e standardizimit, sistematizimit dhe
koherencës së praktikave për mbledhjen e të dhënave për armët e zjarrit në Ballkanin Perëndimor,
dhe si përfundim, në zhvillimin e politikave të bazuara në prova të cilat trajtojnë në mënyrë efikase
keqpërdorimin, përhapjen dhe trafikimin e AVL-ve.

6 Këtu përfshihen, ndër të tjera, Safeworld, SEESAC, Anketimi për Armët e vogla dhe UNDP.
7 SEESAC ka vijuar të prodhojë raporte tematike kombëtare dhe rajonale për çështje të ndryshme që lidhen me AVL-të.
8 Roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse and trafficking of Small Arms and Light
Weapons (SALW) and their ammunition in the Western Balkans by 2024, 10 July 2018.
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1.1 Metodologjia
Në vitin 2017, SEESAC ngriti një grup pune rajonal, të përbërë nga përfaqësues të shtatë Komisioneve
të AVL-ve në rajon. Grupit rajonal të punës iu caktua detyra e zhvillimit dhe dakordësimit të një
metodologjie për një anketë rajonale të AVL-ve. Në një mbledhje rajonale të mbajtur në Sabac
të Serbisë në shtator të vitit 2017, grupi i punës diskutoi, rishikoi dhe miratoi metodologjinë për
kryerjen e anketimeve për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve. Të dhënat për shpërndarjen dhe
ndikimin e AVL-ve në Kosovë u mblodhën dhe analizuan me anë të pyetësorëve të standardizuar
për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve të dakordësuar në takimin rajonal (shih shtojcën A dhe
B). Pyetësorët përfshinin pyetje të standardizuara për të lehtësuar mbledhjen e të dhënave të
sakta dhe të përditësuara mbi shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve, si dhe për të përmirësuar
koherencën, standardizimin dhe krahasimin e të dhënave në të gjithë rajonin. Procesi i mbledhjes
së të dhënave u koordinua nga Komisioni i AVL-ve në Kosovë dhe me mbështetjen teknike nga
SEESAC.
Përveç një analize të të dhënave sasiore të anketës, u rishikua dhe u analizua literatura përkatëse për
rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht për Kosovën. Këtu u përfshinë raportet e anketave
të mëparshme për temat përkatëse (p.sh. zotërimi i armëve të zjarrit për përdorim civil, trafikimi
i AVL-ve, lidhja ndërmjet gjinisë dhe AVL-ve, etj). U rishikua legjislacioni kosovar për armët për të
vlerësuar dispozitat që rregullojnë zotërimin e armëve të zjarrit si dhe tregtinë e tyre. Gjithashtu, u
konsultuan konventat, standardet dhe marrëveshjet përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare.
SEESAC kontraktoi RIWI Corp., një firmë e teknologjive për kryerjen e parashikimeve dhe gjurmimin
e tendencave, për të kryer një sërë anketimesh për perceptimin mbi AVL-të në të gjithë rajonin,
duke përfshirë Kosovën. RIWI përdori teknologjinë e saj të patentuar “Random Domain Intercept
Technology™ (RDIT)” për të mbledhur të dhëna mbi perceptimet e publikut lidhur me përdorimin,
zotërimin dhe rreziqet e armëve të zjarrit në Evropën Juglindore me anë të një ankete në internet.
RIWI dhe SEESAC hartuan së bashku instrumentin e anketimit për perceptimet (shih shtojcën C).

1.2 Situata e Armëve të Vogla dhe të Lehta
Në dhjetor të vitit 2016, autoritetet finalizuan strategjinë e tretë të kontrollit të AVL-ve, me titull
“Strategjia dhe Plani i Veprimit për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta dhe Lëndëve Plasëse,
2017-2021”.9 Strategjia fokusohet në katër objektivat kryesore strategjikë të mëposhtëm:
1. Zhvillim i mëtejshëm i legjislacionit dhe politikave;
2. Qasje gjithëpërfshirëse për reduktimin e rreziqeve nga armët dhe lëndët plasëse që paraqesin
kërcënim për rendin dhe sigurinë publike;
3. Zhvillim i mëtejshëm i kapaciteteve institucionale dhe hetimore; dhe
9 Ministria e Punëve të Brendshme. Small Arms, Light Weapons and Explosives Contamination Strategy and Action
Plan, 2017-2021, dhjetor 2016.

HYRJE
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4. Bashkëpunim ndërinstitucional dhe rritje e mëtejshme e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Koordinatori për kontrollin dhe mbledhjen e AVL-ve është Zëvendësministri i Punëve të
Brendshme.
Për më tepër, një sërë ligjesh të reja u pregatiten për të rregulluar të gjitha aspektet kryesore të
zotërimit dhe tregtisë së armëve, si dhe 30 udhëzime administrative për të lehtësuar zbatimin e
legjislacionit.
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2. ANKETIMI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA:
GJETJET KRYESORE DHE TRENDET
Seksioni 2 i këtij raporti paraqet gjetjet nga anketimet për shpërndarjen, ndikimin dhe perceptimin
për AVL-të në Kosovë të kryera për periudhën 2012 deri në 2016.

2.1 Anketimi për shpërndarjen
Ky seksion përmbledh gjetjet kryesore nga anketimi për shpërndarjen e AVL-ve. Është analizuar
numri dhe lloji i armëve të zjarrit dhe municioneve të mbajtura nga institucionet, civilët dhe
subjektet private, krahas aktiviteteve të mbledhjes dhe shkatërrimit të AVL-ve që janë ndërmarrë.

Figura 1: Totali i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve, civilëve dhe
subjekteve private
0.1%
17.1%

Institucionet

Subjektet private

82.7%

Numri total i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve, popullsisë civile dhe subjekteve private
në vitin 2016 ishte 46 949, prej të cilave civilët zotëronin shumicën e tyre në 38 844 (82,7%), ndërsa
institucionet e Kosovës zotëronin 8038 (17,1%) dhe subjektet private zotëronin vetëm 67 (0,1%).

2016

Civilët

20

Anketimi për Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL)

Figura 2: Totali i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve, civilëve dhe
subjekteve private
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Numri total i armëve të zjarrit të regjistruara në zotërim të institucioneve, popullsisë civile dhe
subjekteve private u rrit në mënyrë të qëndrueshme me 12%, nga 41 872 në vitin 2012 në 46 949
16%
në vitin 2016, ku rritja më11%
e madhe u regjistrua në numrin e armëve të zjarrit 4%
në zotërim të civilëve,
i cili u rrit me 14,2%, nga 34 024 në vitin 2012 në 38 844 në vitin 2016.
Tabela 1: Totali i armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve, civilëve dhe subjekteve
private, 2012-2016
CATEGORY

2012

2013

2014

2015

2016

Institucionet

7,823

7,827

7,970

8,091

8,074

Civilët

34,024

34,802

34,429

36,673

38,844

25

116

58

49

67

41,872

42,745

42,457

44,813

46,949

Subjektet private
Totali

Shënim: Të dhënat për armët e zjarrit në zotërim nuk përfshijnë Ministrinë e Forcave të Sigurisë së Kosovës.

2.1.1 Zotërimi i armëve të vogla dhe të lehta nga ana e institucioneve
Ky seksion jep një panoramë të përgjithshme të armëve të zjarrit në zotërim të institucioneve
kryesore në Kosovë. Numri i armëve të zjarrit në gjendje aktive, rezervë dhe tepricë të mbajtura
bashkërisht nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia mbeti i qëndrueshëm, duke u rritur
në një shkallë prej 2,7%, nga 7823 në vitin 2012 në 8074 në vitin 2016.
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Figura 3: Armët e zjarrit në gjendje aktive në zotërim të institucioneve
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Numri i personelit të institucioneve që janë të autorizuar për të mbajtur armë zjarri u rrit me 8,4%,
nga 7811 në vitin 2012, në 8468 në vitin 2016. Shumica e punonjësve të punësuar nga institucionet
dhe që janë të autorizuar për të mbajtur armë, janë meshkuj.
Tabela 2: Numri i personelit të punësuar nga institucionet e autorizuara për mbajtjen e armëve
të zjarrit, 2012-2016
INSTITUCIONET

2012

2013

2014

2015

2016

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

5

27

5

27

7

33

7

33

7

37

865

6,403

858

6,467

870

6,813

885

6,994

877

6,956

Rojtarët e pyjeve

0

0

0

19

0

165

0

9

0

17

Dogana

1

65

1

63

1

45

0

33

0

60

Shërbimet Korrektuese

19

426

19

426

19

426

19

426

22

492

Totali sipas gjinisë

890

6,921

883

7,002

897

7,482

911

7,495

906

7,562

Ministria e Punëve
të Brendshme
Policia

Totali

7,811

7,885

Shënim: Nuk kishte të dhëna të disponueshme për Ministrinë e Drejtësisë.

8,379

8,406

8,468
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2016

Figurea 4: Numri i personelit të institucioneve që janë të autorizuar të mbajnë
armë zjarri, sipas gjinisë
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Forca policore e Kosovës u rrit me 7,8%, nga 7268 në vitin 2012 në 7833 në vitin 2016, vit në të
cilin 89,3% e forcës së saj policore ishin meshkuj. Forca policore e Kosovës e autorizoi të gjithë
personelin për të mbajtur armë zjarri dhe policia kishte një raport 1:1 ndërmjet personelit të
policisë dhe armëve të zjarrit në përdorim aktiv. Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga policia u
rrit, si përgjigje ndaj numrit të oficerëve të policisë, nga 7811 në vitin 2012, në 8468 në vitin 2016.
Ndërsa numri i tepricës së armëve të zjarrit të policisë ra me 76,1%, nga 523 armë zjarri në vitin
2012 në 125 në vitin 2016, numri i njësive të tepricës së municioneve të mbajtura nga policia ra
gjithashtu me 49,9% në 567 365 njësi në vitin 2016.
Personeli i Ministrisë së Punëve të Brendshme u rrit me 36,4%, nga 33 në vitin 2012 në 45 në
vitin 2016, ndërsa numri i armëve të zjarrit në gjendje aktive që ata mbanin u rrit me 37,5%, nga
32 në vitin 2012 në 44 në vitin 2016. Gjithashtu, numri i personelit të punësuar nga rojtarët e
pyjeve, shërbimi i doganave dhe shërbimet korrektuese u rrit gjatë kësaj periudhe pesëvjeçare,
përkatësisht me 13,6%, 0,7% dhe 7,6%. Shumica e personelit të punësuar nga këto institucione
dhe të autorizuar për të mbajtur armë zjarri ishin meshkuj.

2.1.2 Zotërimi ligjor i armëve të zjarrit
Numri i civilëve me leje për armë zjarri në Kosovë u rrit me 14,2% nga 34 024 në vitin 2012, në 38
844 në vitin 2016. Në periudhën 2012-2016, burrat zotëronin 99,9% të të gjitha lejeve të armëve
të zjarrit. Në vitin 2012, kishte vetëm dy gra të pajisura me leje për armë zjarri, shifër e cila u rrit në
23 në vitin 2016, krahasuar me 34 022 leje të mbajtura nga burrat në vitin 2012, shifër e cila u rrit
me 14,1% në 38 821 në vitin 2016. Në Kosovë, nuk kishte të dhëna të disponueshme mbi numrin
e civilëve të pajisur me leje për armë zjarri, pasi sistemi i licencimit të armëve për përdorim civil
në Kosovë regjistron numrin e lejeve dhe jo numrin e individëve të pajisur me leje për armë zjarri.
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Tabela 3: Numri i civilëve me leje për armë zjarri sipas gjinisë dhe kategorisë së lejes, 2012-2016
KATEGORIA

2012

2013

2014

2015

2016

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

B

2

16,766

8

17,005

6

17,441

13

18,947

18

20,259

C

0

16,767

2

17,267

2

16,430

5

17,108

5

17,892

D

0

489

0

520

0

550

0

600

0

670

Totali

2

34,022

10

34,792

8

34,421

18

36,655

23

38,821

Në vitin 2012, 49,3% e të gjitha lejeve për armë zjarri ishin për armë të kategorive B (16 768) dhe
C (16 767) dhe vetëm 1,4% për armë të kategorisë D (489). Megjithatë, deri në vitin 2016 pati një
zhvendosje të lehtë, ku të 52,2% e të gjitha lejeve për armë zjarri ishin për armë të kategorisë B,
ndërsa 46,1% ishin për armë zjarri të kategorisë C dhe vetëm 1,7% ishin për armë të kategorisë D.
Ndërkohë që numri i lejeve për të gjitha kategoritë e armëve u rrit gjatë periudhës pesëvjeçare,
pati një rritje të lehtë në raportin e lejeve të mbajtura për armë zjarri të kategorisë B.

Figura 5:  Numri i civilëve me leje për armë zjarri sipas kategorisë së lejes
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52.2%
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D

2016
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Figura 6: Numri i civilëve me leje për armë zjarri sipas kategorisë së lejes
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Përgjatë të pesë viteve, shumica e lejeve të mbajtura nga gratë ishin për armë të kategorisë B. Nga
viti 2014 deri në 2016, burrat mbanin pak më tepër leje të kategorisë B. Burrat mbanin të gjitha
lejet për armë të kategorisë D.
Tabela 4: Numri i civilëve të pajisur me leje për armë zjarri të kategorizuar sipas arsyes për
blerjen e armëve dhe sipas gjinisë së zotëruesit të lejes, 2012-2016
KATEGORIA
Vetëmbrojtje

2012
G

2013
B

Nuk janë të
disponueshme

G

2014
B

Nuk janë të
disponueshme

G

2015
B

Nuk janë të
disponueshme

G

2016
B

Nuk janë të
disponueshme

G

B

Nuk janë të
disponueshme

Gjueti

0

33,613

4

34,160

2

33,911

5

35,334

4

36,623

Sporte

2

407

6

606

6

487

13

1,298

19

2,198

Koleksionim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tjetër

0

0

0

26

0

23

0

23

0

0

Totali

2

34,020

10

34,792

8

34,421

18

36,655

23

38,821

Ligji 05/L-022 përcakton se arsyet e lejuara për blerjen e armëve të zjarrit nga civilët janë për
përdorim gjatë gjuetisë, në poligone qitjeje ose për qëllime koleksionimi. Vetëmbrojtja nuk është
një arsye e justifikuar për zotërimin e armëve të zjarrit nga ana e civilëve në Kosovë. Megjithatë,
neni 11 i Ligjit 05/L-022 citon se mbajtja e armëve lejohet për rastet e veçanta të sigurisë publike
“...siç përcaktohet me akt nënligjor të nxjerrë nga organi kompetent”.
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Nga viti 2012 deri në vitin 2016, pjesa më e madhe e individëve të pajisur me leje për armë zjarri
(97,2%) deklaruan gjuetinë si arsye për marrjen e armëve të zjarrit. Vetëm një mesatare prej 2,7%
e të gjitha lejeve gjatë periudhës pesëvjeçare mbaheshin për arsye sportive, ndërsa përgjatë të
pesë viteve, asnjë nuk mbahej për qëllime koleksionimi.
Në vitin 2012, të gjitha lejet e mbajtura nga gratë, mbaheshin për arsye sportive, ndërsa 98,8% e
lejeve të mbajtura nga burrat ishin për gjueti dhe pjesa e mbetur prej 1,2%, për arsye sportive. Në
vitin 2016, situata kishte ndryshuar disi, pasi 82,6% e lejeve të mbajtura nga gratë ishin për qëllime
sportive dhe 17,4% për gjueti, ndërsa 94,3% e lejeve të mbajtura nga burrat ishin për gjueti dhe
5,7% për qëllime sportive. Prandaj, përqindja e lejeve të mbajtura nga gratë për qëllime gjuetie u
rrit, ndërsa përqindja e lejeve të mbajtura nga burrat për qëllime sportive u rrit.
Kutia 1: Dhuna me bazë gjinore dhe me armë në Kosovë: Një panoramë e përgjithshme
Nga viti 2012 deri në vitin 2015, 97% e incidenteve me armë zjarri u kryen nga burrat,
nga të cilët 36% ishin të moshës 15 deri në 29 vjeç, dhe 91% e viktimave ishin burra.
Nga të gjitha vrasjet e kryera gjatë kësaj periudhe, 44% e vrasjeve të meshkujve dhe
37% e vrasjeve të femrave ishin kryer me armë zjarri.10
Një anketim në vitin 2015 i kryer nga Rrjeti i Grave të Kosovës zbuloi se 68% e grave
kishin vuajtur nga dhuna në familje gjatë jetës së tyre.
Gjatë viteve 2012-2015, 63% e të gjitha sulmeve me armë ndaj grave ndodhën në
shtëpinë ose oborrin e tyre.11 Nga të gjitha vrasjet e femrave në Kosovë, 44% e vrasjeve
ndodhën në kontekstin familjar dhe 75% e këtyre vrasjeve u kryen duke përdorur një
armë zjarri.
Në vitin 2016, policia mori 870 denoncime të dhunës në familje, kryesisht kundër
grave, të cilët çuan në 243 arrestime. Megjithatë, sipas Agjencisë për Barazi Gjinore,
90% e rasteve të dhunës në familje nuk u denoncuan.12

10 Dragan Božanić. Gender and SALW in South East Europe: Main Concerns and Policy Response, Belgrade, 2016.
11 Božanić, 2016.
12 Shqipe Gjocaj. “Vicious Cycle: Kosovo’s Battered Women Syndrome”. Balkan Fellowship for Journalistic Excellence,
Balkan Insight. 8 nëntor 2017.
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Figura 7: Numri i aplikantëve për licenca, leje dhe autorizime të reja sipas gjinisë
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Numri i aplikantëve për leje për armë zjarri u rrit gjatë periudhës 2012-2016, nga 376 në vitin 2012,
në 3703 aplikantë në vitin 2016. Mesatarisht, 99,5% e aplikantëve gjatë periudhës së anketimit
ishin meshkuj. Në vitin 2012, kishte vetëm dy aplikante femra dhe ky numër u rrit në 23 në vitin
2016. Nuk kishte të dhëna të disponueshme mbi numrin e aplikimeve të refuzuara dhe lejeve të
revokuara.
Civilët raportuan dy armë zjarri të humbura, një në vitin 2012 dhe një në vitin 2016, një numër
shumë i ulët, dhe në kontrast me këtë ata raportuan 218 armë të vjedhura. Institucionet humbën
në total tre armë zjarri (të gjitha në 2014) dhe 36 të tjera u vodhën. Subjektet ligjore nuk raportuan
asnjë armë zjarri të humbur ose të vjedhur gjatë kësaj periudhe.

2.1.3 Zotërimi i paligjshëm i armëve të zjarrit
Mes vitit 2012 dhe 2016, jane raportuar 2829 raste të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të
zjarrit. Në total, u konfiskuan në mënyrë të përhershme 6826 armë zjarri, ndërsa sasia vjetore
varionte dhe ra në tërësi nga 1240 në vitin 2012 në 1202 në vitin 2016. Përgjatë të gjithë viteve,
numri i armëve të zjarrit të konfiskuara përkohësisht ishte i barabartë me numrin e armëve të
zjarrit të konfiskuara në mënyrë të përhershme. Nuk ka të dhëna të disponueshme mbi numrin e
përllogaritur të armëve të zjarrit të jashtëligjshme në zotërim të civilëve.
Tabela 5: Numri i rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm dhe i armëve të zjarrit të konfiskuara
KATEGORIA

2012

2013

2014

2015

2016

Numri i rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm
të armëve të zjarrit

891

539

519

463

417

1,240

1,477

1,545

1,362

1,202

Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara
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Figura 8: Numri i rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm dhe i armëve të zjarrit të
konfiskuara
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2.1.4 Zotërimi i armëve të zjarrit nga subjektet private
Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private pati luhatje, por në tërësi u rrit në
periudhën 2012-2016 nga 25 në vitin 2012 në 67 në vitin 2016. Nga subjektet private të përfshira në
anketim, gjatë periudhës pesëvjeçare shumica e armëve të zjarrit mbaheshin nga poligonet e qitjes
(mesatarisht 60,2%), ndjekur ngushtësisht nga shoqëritë private të sigurisë, të cilat mbanin 23,2%.

Figura 9: Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet privat
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53.7%
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Tabela 6: Numri total i armëve të zjarrit të mbajtura nga subjektet private, 2012-2016
SUBJEKTE PRIVATE

2012

2013

2014

2015

2016

Shoqëritë private të sigurisë

7

0

10

12

31

Klubet private të qitjes

2

64

8

3

0

Shoqatat e qitjes

0

0

0

0

0

Poligonet e qitjes

16

52

40

34

36

Totalo

25

116

58

49t

67

Shënim: Nuk kishte të dhëna të disponueshme për dyqanet e shitjes.

Numri i shoqërive private të sigurisë u rrit me 61,9% gjatë periudhës pesëvjeçare, nga 42 në vitin
2012 në 68 në vitin 2016, duke reflektuar kështu kërkesën në rritje si edhe koston relativisht të ulët
të ofrimit të shërbimeve të sigurisë.13 Gjithashtu ajo reflektoi edhe ndryshimet ligjore të prezantuara
në vitin 2011, të cilat lejuan konkurrencë më të madhe ndërmjet shoqërive ndërkombëtare dhe
kombëtare. Numri total i personelit të shoqërive private të sigurisë, nuk ishte i disponueshëm.
Megjithatë, raportimet vlerësuan se kishte afro 6000 punonjës të punësuar në këtë sektor, i cili
ishte pothuajse i barabartë me numrin e oficerëve të policisë.
Ligji 04/L–004 për shërbimet private të sigurisë, i prezantuar në vitin 2011, rregullon veprimtarinë e
shoqërive private të sigurisë, përfshirë zotërimin e armëve të zjarrit nga ana e tyre. Përpara prezantimit
të ligjit të vitit 2011, sektori i sigurisë private rregullohej nga Rregullorja 2000/33 për “Për lejimin e
kryerjes së shërbimeve të sigurimit në Kosovë dhe sistemimin e punonjësve të tyre”. Rregullorja nuk
ofronte një mekanizëm mbikëqyrjeje por përcaktonte se vetëm shoqëritë private ndërkombëtare të
sigurisë ishin të autorizuara për të mbajtur armë zjarri. Megjithatë, ligji 04/L-004 i lejonte shoqëritë
private të sigurisë, kombëtare dhe ndërkombëtare, që të mbanin armë zjarri dhe i dha fund në
mënyrë efikase monopolit që kishin shoqëritë ndërkombëtare. Numri i personelit të shoqërive private
të sigurisë, të autorizuar për mbajtjen e armëve të zjarrit u rrit nga 7 në vitin 2012, në 29 në vitin 2016,
dhe të gjithë ishin meshkuj. Krahas rritjes së numrit të shoqërive private të sigurisë, u rrit edhe numri
i armëve të zjarrit që ato mbanin, nga shtatë në vitin 2012 në 31 në vitin 2016.
Ligji 04/L-004 gjithashtu përcaktoi se shoqëritë private të sigurisë ishin përgjegjëse përpara
Divizionit për Shërbimet Private të Sigurisë (DSHPS). Edhe pse Ligji 04/L-004 është prezantuar
së fundmi (2011), që nga ajo kohë ka pasur thirrje për të ndryshuar ligjin me qëllim forcimin e
rregullores dhe mbikëqyrjen e sektorit, duke pasur parasysh numrin në rritje të shoqërive private
të sigurisë dhe stafit që ato punësojnë.14
Edhe pse nuk kishte të dhëna të disponueshme lidhur me numrin e klubeve private të qitjes që
veprojnë, numri i armëve të zjarrit të mbajtura prej tyre pati luhatje, nga një minimum prej 2
13 Donika Emini dhe Mentor Vrajolli. “Kosova” në A Force for Good? Mapping the Private Security Landscape in
Southeast Europe. Dyrmishi, Arjan; Dzhekova, Rositsa; Emini, Donika; Madhi, Gentiola; Milošević, Marko; Petrović,
Predrag; Rusev, Atanas; dhe Mentor Vrajolli. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Beograd,
Gjenevë, 2015.
14 Donika Emini dhe Mentor Vrajolli. Development of the Private Security Sector in Kosovo: Control and oversight
of the private security industry. Policy Papers 2017, Series 1: Designing New Policy Solutions for Better Private
Security Governance. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Gjenevë, 2017.
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armësh në vitin 2012, arriti maksimumin me 64 armë në vitin 2013 dhe më pas me zero në vitin
2016. Nuk kishte të dhëna të disponueshme rreth numrit të personelit të punësuar si dhe numrit
të anëtarëve dhe vizitorëve.
Numri i poligoneve të qitjes pati luhatje dhe ra në tërësi, nga 7 në vitin 2012 në 5 në vitin 2016,
dhe numri i armëve të zjarrit që ato mbanin bashkërisht gjithashtu pati luhatje, me 16 armë në
vitin 2012 dhe 36 në vitin 2016. Të dhënat lidhur me numrin e personelit të punësuar dhe numrin
e anëtarëve dhe vizitorëve në poligonet e qitjes, nuk ishin të disponueshme.
Në periudhën 2012-2016, numri i dyqaneve të shitjes së armëve të zjarrit u rrit 650%, nga dy në
vitin 2012 në 15 në vitin 2016, duke pasqyruar një rritje të kërkesës për armë zjarri të ligjshme. Nuk
kishte të dhëna të disponueshme lidhur me numrin e armëve të zjarrit dhe njësive të municionit të
mbajtura nga dyqanet e shitjes, shitjeve te civilët dhe subjektet ligjore dhe xhiros vjetore.

2.1.5 Mbledhja dhe shkatërrimi
Në periudhën 2012-2015, legalizimi dhe dorëzimi vullnetar i armëve të zjarrit nuk lejoheshin me
ligj. Megjithatë, në gusht të vitit 2016, autoritetet ndërmorën një fushatë në median sociale për të
ndryshuar qëndrimet ndaj armëve të zjarrit për të inkurajuar dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit
dhe për të nisur dialogun mbi zotërimin dhe keqpërdorimin e armëve të zjarrit të jashtëligjshme.
Më pas, në vitin 2017, u aprovua ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municioneve dhe
mjeteve plasëse (referuar në vijim si Ligji 05/L–134).15 Ligji përcakton se afati kohor për legalizimin
e armëve është një periudhë prej gjashtë muajsh, e cila nis një vit pasi hyn në fuqi ligji. Gjithashtu,
ligji parashikon dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse pa u
ndërmarrë masa ndëshkuese. Afati kohor është tre muaj dhe nis dy vite pasi ligji hyn në fuqi.
Gjithashtu, ligji përcakton se këto afate kohore mund të rinovohen ose zgjaten, sipas kërkesës, me
një vendim qeverie, pas një propozimi të bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme (Neni 4).
Gjatë periudhës së anketimit, autoritetet Kosovare shkatërruan një total prej 7912 AVL. Në vitin
2014, autoritetet shkatërruan rreth 3500 AVL, nga të cilat 2802 AVL përbëheshin kryesisht nga
pushkë, pushkë snajper dhe pushkë AK-47 si dhe 903 pjesë armësh.16 AVL-të ishin konfiskuar nga
policia ose ishin përdorur në krime.17 Më pas në vitin 2015 u shkatërruan edhe 2030 AVL të tjera dhe
2382 AVL u shkatërruan në vitin 2016.18 Krahas shkatërrimit të armëve të zjarrit, Policia e Kosovës
përmirësoi sigurinë e depove të magazinimit të armëve dhe municioneve si pjesë e përpjekjeve
të gjera për të përmirësuar menaxhimin e tepricave dhe për të reduktuar rrezikun e humbjes së
armëve, dhe rrjedhimisht, përhapjen e jashtëligjshme të AVL-ve.19

15 Ligji 05/L –134 për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive, Gazeta Zyrtare e
Republikës së Kosovës, Prishtinë, 31 mars 2017; Legalizimi i armëve të zjarrit nisi më 17 dhjetor 2018 dhe përfundoi
më 17 qershor 2019.
16 “2,802 Pieces of SALW Destroyed in Kosovo*”, SEESAC Press Release, 2 December 2014.
17 “Guns destroyed in Kosovo security operation”, Euronews, 2 dhjetor 2014; “Kosovo destroys thousands of seized
firearms”, Associated Press, 2 dhjetor 2014.
18 “Kosovo* destroys over 2382 SALW to mark the International Gun Destruction Day”. SEESAC Press Release, 7 July
2016.
19 “Kosovo* Police Storage Room Upgraded, More SALW Secured”. SEESAC Press Release, 27 October 2014.
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2.1.6 Prodhimi dhe tregtia e ligjshme
Prodhimi
Përpara vitit 2016, nuk kishte prodhues të armëve të zjarrit në Kosovë. Në vitin 2016, kishte dy
prodhues, të cilët kishin punësuar katër persona. Në periudhën 2012-2016 nuk u prodhua asnjë
municion. Xhiroja vjetore për prodhimin e armëve të kategorisë ML1 ishte zero për të pestë vitet.
Përgjatë kësaj periudhe, nuk kishte prova të prodhimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit.
Ndërmjetësimi
Përpara vitit 2016, në Kosovë, nuk kishte ndërmjetës të regjistruar të armëve të zjarrit. Në vitin
2016, kishte vetëm një dhe përgjatë kësaj periudhe pesëvjeçare, është dhënë vetëm një licencë
ndërmjetësimi, pikërisht gjatë këtij viti. Gjatë kësaj periudhe, nuk janë ndërmjetësuar mallra
ushtarakë të kategorisë ML1, ML2 ose ML3.
Importet
Numri i dhënë i autorizimeve të importit20 pati luhatje ndërmjet viteve 2012 dhe 2016, nga 18 në
vitin 2012, arriti maksimumin me 143 në vitin 2015 dhe më pas ra në 127 në vitin 2016. Gjithashtu,
luhatje pati edhe numri i autorizimeve të importit të realizuara, nga 3 në vitin 2012 (16,7% e
autorizimeve të dhëna), në 92 në vitin 2016 (72,4% e autorizimeve të dhëna). Të dhënat mbi vlerën
e importeve nuk ishin të disponueshme.

Figura 10: Autorizimet e dhëna të importit për armët e zjarrit dhe municionet
kundrejt atyre të realizuara
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Numri i armëve të importuara të kategorisë ML1 pati luhatje, nga 435 artikuj në vitin 2012 në 601
në vitin 2016. Ndërkohë që gjatë periudhës 2012-2016 u importuan 6029 artikuj të kategorisë
ML1, nuk pati asnjë import të ML2. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe u importuan në total 8,2
milionë artikuj ML3, me luhatje vjetore, nga 913 200 artikuj në vitin 2012 në 1,77 milionë artikuj
në vitin 2016.
20 Autorizimet “e dhëna” të importit/eksportit i referohen aplikimeve të marra, ndërsa autorizimet “e realizuara” të
importit/eksportit i referohen atyre të miratuara dhe zbatuara.
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Figura 11: Importet e armëve të kategorisë ML1 kundrejt kategorisë ML3
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2.1.7 Transferimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit
Numri i rasteve të trafikimit të armëve të zjarrit të raportuara në Kosovë arriti maksimumin në
vitin 2012 me 16 raste, por ra në 6 në vitin 2016, një rënie me 62,5%. Numri i armëve të zjarrit të
trafikuara pati luhatje, por gjithashtu ra në tërësi gjatë kësaj periudhe, nga 23 në vitin 2012 në 22
në vitin 2016. Në total, gjatë periudhës pesëvjeçare u raportuan 85 armë zjarri si të trafikuara, prej
të cilave 56 ishin pistoleta (66,9%), 13 ishin pushkë me ajër (15,3%), 6 ishin shotganë (7,1%), 6 ishin
automatikë (7,1%) dhe 4 ishin pushkë (4,7%). Sasia e municionit të trafikuar gjithashtu pati luhatje,
por u rrit në tërësi, nga niveli i ulët prej 674 njësi në vitin 2012 në 1095 njësi në vitin 2016 (62,5%).
Gjatë kësaj periudhe pati 269 të akuzuar për trafikim të armëve të zjarrit, prej të cilëve 264 ishin
meshkuj dhe 5 femra. Në vitin 2012, pati 13 të akuzuar, ndërsa në vitin 2013 u arrit maksimumi me
102 të akuzuar, por kjo shifër ra në 84 në vitin 2016.
Tabela 7: Përmbledhje e armëve të zjarrit dhe municioneve të trafikuara, 2012-2016
KATEGORIA

2012

2013

2014

2015

2016

Numri i rasteve të regjistruara të trafikimit të armëve të
zjarrit

16

14

9

10

6

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara

23

9

12

19

22

Numri i municioneve të armëve të zjarrit të trafikuara

674

1,500

10,461

3,709

1,095

Numri i pikave të kalimit kufitar ku është raportuar
trafikimi i armëve të zjarrit

1

1

3

3

2

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit
kufitar

20

7

11

5

4

Numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër ku është
raportuar trafikimi i armëve të zjarrit

5

3

3

2

2

Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit të
kufirit të gjelbër

3

2

1

14

18
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Kosova ka në total 15 pika të kalimit kufitar, të cilat kanë hartuar vetëm gjashtë raporte për armët
e zjarrit të trafikuara, përgjatë kësaj periudhe pesëvjeçare. Numri i armëve të zjarrit të trafikuara
në pikat e kalimit kufitar ra me 80%, nga 20 në vitin 2012 në 4 në vitin 2016, me një total prej
47 armësh zjarri të trafikuara në pikat e kalimit kufitar përgjatë periudhës pesëvjeçare. Edhe pse
numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër, ku u raportua trafikimi i armëve të zjarrit, ra nga 5 në
vitin 2012, në 2 në vitin 2016, numri i armëve të zjarrit të trafikuara në kufirin e gjelbër u rrit nga
3 në vitin 2012, në 18 në vitin 2016, duke shfaqur një numër më të lartë të armëve të zjarrit të
trafikuara në kufijtë e gjelbër, për çdo raport. Në aeroportin e vetëm të Kosovës, në Prishtinë, nuk
ka pasur incidente të raportuara të trafikimit të armëve të zjarrit.
Tabela 8: Numri i armëve të zjarrit të trafikuara sipas llojit, 2012-2016
NUMRI

2012

2013

2014

2015

2016

Pistoleta

15

0

9

12

20

Revolverë

0

0

0

0

0

Pushkë

0

0

0

2

2

Shotganë (me tytë të pavjaskuar)

6

0

0

0

0

Automatikë

2

3

-

1

0

Mitralozë

0

0

0

0

0

6

3

4

0

Pushkë me ajër
Armë me gaz

0

0

0

0

0

Të tjera

0

0

0

0

0

Municione në formën e fishekëve

0

0

0

0

0

Nga viti 2013 deri në vitin 2016, u konfiskuan në total 92 armë zjarri (nuk kishte të dhëna të
disponueshme për vitin 2012), nga të cilat, 21 të konfiskuara në vitin 2013 dhe 33 në vitin 2016.
Pothuajse 100% e armëve të zjarrit gjatë kësaj periudhe u gjurmuan në vend pa asnjë rezultat/
përputhje. Vetëm dy armë zjarri që u gjurmuan në vend në vitin 2015 dhe në 2016 patën rezultate/
përputhje. Nuk kishte të dhëna të disponueshme lidhur me numrin e armëve të zjarrit të konfiskuara
të gjurmuara ndërkombëtarisht me ose pa përputhje/rezultate.
UNDP mbështeti përpjekjet e Policisë së Kosovës për të trajtuar më mirë trafikimin e armëve të zjarrit.
Këtu përfshihej ofrimi i pajisjeve teknike (sistem për mbledhjen e plumbave, një laborator balistike
ku policia mund të testojë armët, një bazë të dhënash të gjurmimit dhe një bazë të dhënash për
identifikimin e municioneve) për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë nën varësinë e Departamentit
të Policës së Kosovës21; trajnimi i 140 oficerëve të Policisë së Kosovës për gjurmimin e armëve të
zjarrit dhe municioneve22; zhvillimi i Procedurave Standarde të Veprimit për gjurmimin e armëve të
zjarrit; ngritja e një Njësie Qendrore për Armët e Zjarrit për të lidhur disa baza kryesore të dhënash
për armët e zjarrit; dhe një hartëzim i strukturës së trafikimit të armëve të zjarrit të jashtëligjshme.23
21 UNDP. “In Kosovo, technology reduces crime and violence”. 8 September 2016.
22 UNDP. “From Cradle to Grave” – Tracing the firearms. 24 March 2015.
23 SEESAC. Support of SEESAC Arms Control Activities In Southeast Europe: Raporti përfundimtar, 2015 (raport i
brendshëm).

ANKETIMI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA: GJETJET KRYESORE DHE TRENDET

33

Rritjet në numrin e përgjithshëm të të akuzuarve për trafikim të armëve të zjarrit dhe numrin e
armëve të zjarrit të konfiskuara ndërmjet 2012 dhe 2016 ishin tendenca pozitive dhe ndoshta
pasqyronin rritjen e kapacitetit dhe të burimeve nga ana e Policisë së Kosovës dhe agjencive të
lidhura me të, për të zbuluar, hetuar dhe konfiskuar armët e zjarrit të trafikuara.

2.2 Anketimi për ndikimin
2.2.1 Veprat penale me armë zjarri
Në periudhën 2012-2016, në Kosovë, u regjistruan në total 2545 vepra penale24 të kryera me armë
zjarri. Numri i veprave penale me armë zjarri ra me 21,6%, nga 533 vepra në vitin 2012 në një
minimum prej 418 rastesh në vitin 2016.

Figura 12: Numri i veprave penale me armë zjarri, sipas vitit
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24 Tipologjia e veprave penale e përdorur në këtë anketim, i referohet veprave penale që janë të përbashkëta për
pjesën më të madhe të kodeve penale në Evropën Juglindore. Megjithatë, të anketuarve ju dha mundësia të shtonin
ose ndryshonin listën në varësi të kodit të tyre penal. Për rrjedhojë, në këtë rast, të dhënat nuk ishin të zbatueshme
për kategoritë: Vrasje në rrethana cilësuese, vjedhje, vjedhje në rrethana cilësuese dhe tregti e jashtëligjshme.
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Figura 13: Shpërndarja e veprave penale me armë zjarri
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Armët e zjarrit janë keqpërdorur më shpesh në kontekstin e shkaktimit të panikut, i cili përbën
diçka më pak se një të tretën e të gjitha veprave penale.25 Ai pasohej nga kanosja/kërcënimi me
mjete të rrezikshme në sherr ose grindje me 17,8%, plagosja e lehtë me 14,9% dhe vrasja e mbetur
në tentativë me 12,4%. Së bashku, këto katër kategori përfaqësonin 68,9% deri në 76,1% të numrit
total të veprave penale, çdo vit. Plagosja e rëndë, grabitja dhe vrasja vinin më pas si veprat penale
të hasura më shpesh.

25 Gjatë periudhës së anketimit, nuk kishte të dhëna të disponueshme për veprat e mëposhtme penale: Bërja dhe
marrja e armëve dhe mjeteve me qëllim përdorimin e tyre në një vepër penale dhe prodhimi, zotërimi, mbajtja dhe
shitja e jashtëligjshme e armëve të zjarrit dhe lëndëve plasëse.
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Tabela 9: Veprat penale me armë zjarri, 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Totali
2012-2016

Vrasje

36

24

23

12

22

117

Vrasje e mbetur në tentativë

18

79

65

67

76

305

Vrasje në rrethana cilësuese

N/A*

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Plagosje e rëndë

59

40

30

46

32

207

Plagosje e lehtë

102

59

79

67

58

365

77

98

108

81

73

437

5

4

5

3

7

24

Vjedhje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Vjedhje në rrethana cilësuese

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Grabitje

16

43

44

36

47

186

Tregti e jashtëligjshme

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

7

5

6

8

7

33

192

169

138

119

81

699

0

0

0

0

0

0

12

7

13

10

11

53

9

4

7

6

4

30

Bërja dhe marrja e armëve dhe mjeteve me
qëllim përdorimin e tyre në një vepër penale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Prodhimi, zotërimi, mbajtja dhe shitja e
jashtëligjshme e armëve të zjarrit dhe
lëndëve plasëse

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Veprat penale në total

533

532

518

455

418

2,456

VEPRAT PENALE

Kanosje/kërcënim me mjete të rrezikshme
në sherr ose grindje
Dhuna në familje

Trafikimi
Shkaktimi i panikut
Planifikimi i kundërvajtjeve kundër sigurisë
dhe rendit kushtetues
Pengimi i një personi zyrtar në ushtrimin e
detyrës
Sulmi ndaj një personi zyrtar gjatë ushtrimit
të detyrës

*N/A = Nuk janë të disponueshme

Shkaktimi i panikut ishte vepra penale me armë zjarri që ndodhte më së shumti përgjatë periudhës
së anketimit, pavarësisht rënies së theksuar nga 192 raste në vitin 2012 në 81 raste në vitin 2016,
një zbritje me 57,8%. Gjithashtu, e dukshme ishte rritja e madhe në numrin e vrasjeve të mbetura
në tentativë ndërmjet viteve 2012 dhe 2013 nga 18 në 79 raste (338,9%). Në krahasim me këtë,
numri i rasteve të plagosjes së lehtë ra me 42,1% në të njëjtën periudhë.
Të gjitha veprat penale të raportuara janë kryer me armë zjarri në pronësi të jashtëligjshme, duke
nxjerrë në pah disponueshmërinë e armëve të zjarrit të jashtëligjshme dhe shkallën e rrezikut që
paraqesin këto armë për mbrojtjen dhe sigurinë e njerëzve.
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Figura 14: Veprat penale më të shpeshta me armë zjarri, sipas vitit
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2.2.2 Kundërvajtjet me armë zjarri
Legjislacioni aktual në Kosovë nuk i njeh kundërvajtjet e kryera me armë zjarri.

2.2.3 Vrasjet
Armët e zjarrit ishin mjetet e përdorura më shpesh për kryerjen e vrasjeve. Ndërmjet viteve 2012
dhe 2016, 68,6% e vrasjeve (140 nga 204) ishin kryer me armë zjarri.

Figura 15:  Pjesa e vrasjeve të kryera me armë zjarri përkundrejt numrit total të
vrasjeve

2012-2016

31.4%
Vrasjet e kryera me armë
zjarri

68.6%

Vrasjet e kryera me mjete
të tjera
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Numri më i lartë i vrasjeve me armë zjarri u raportua në vitin 2012 me 39 raste, i cili më pas pati
luhatje dhe ra në 24 raste në vitin 2016.

Figura 16: Vrasjet e kryera me armë zjarri, sipas vitit
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Përgjatë periudhës së anketimit, burrat përfaqësonin shumicën e viktimave të vrasjeve me armë
zjarri, në 92,1% të të gjitha vrasjeve. Kjo u përkthye në 129 vrasje të raportuara me armë zjarri, në
të cilat viktima ishte burrë kundrejt 11 rasteve në të cilat viktima ishte grua.

Figura 17: Viktimat e vrasjeve të kryera me armë zjarri, sipas gjinisë

Gra
Burra

92.1%

Ashtu si në rastin e numrit total të vrasjeve, edhe numri i burrave të vrarë me armë zjarri pati
luhatje gjatë periudhës së anketimit, duke arritur vlerën më të lartë në vitin 2012, me 34 raste
dhe duke rënë në 15 raste në vitin 2015. Numri i grave të vrara mbeti i qëndrueshëm përgjatë
periudhës pesëvjeçare, duke u luhatur ndërmjet 1 dhe 5 rasteve në vit.

2012-2016

7.9%
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Figura 18: Vrasjet e kryera me armë zjarri, sipas gjinisë së viktimës dhe sipas vitit
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Vdekjet me armë zjarri ishin të zakonshme ndërmjet grave dhe burrave, megjithatë ato shkaktonin
më tepër vdekje te burrat, me thuajse tre të katërtat e burrave të vrarë me armë zjarri, krahasuar
me më pak se gjysmën e femrave që janë viktima të vrasjeve.

Figura 19: Pjesa e viktimave të vrasjeve të kryera me armë zjarri përkundrejt
numrit total të viktimave të vrasjeve

2012-2016

71.3%

68.6%

47.8%

Gra

Burra

Totali

Tabela 10: Viktimat e vrasjeve të kryera me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës, 2012-2016
MOSHA

2012

2013

2014

2015

2016

Totali 2012-2016

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

Totali

0-18

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

6

6

19-35

2

9

0

6

1

11

1

3

0

10

4

39

43

36-60

2

20

2

19

0

14

0

7

1

9

5

69

74

61+

1

3

0

2

0

4

0

3

1

3

2

15

17

Totali i G/B në vit

5

34

2

27

1

31

1

15

2

22

11

129

140

Totali

39

29

32

16

24

140

ANKETIMI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA: GJETJET KRYESORE DHE TRENDET

39

Shumica e viktimave të vrasjeve me armë zjarri ishin të moshës 36-60 vjeç (52,9%), ndjekur nga
30,7% të cilët ishin të moshës 19-35 vjeç. Më pak të ngjarë kishte që viktimat të ishin të moshës 61
vjeç e sipër, në 12,1%. Rreth 4,3% e të gjitha viktimave të vrasjeve ishin të mitur. Kjo vlente si për
femrat dhe meshkujt. Më pak se gjysma e të gjitha femrave që janë viktima të vrasjeve me armë
zjarri dhe më tepër se gjysma e të gjitha viktimave meshkuj ishin midis moshës 36 dhe 60 vjeç. Ky
grup pasohej nga grupmosha 19-35 vjeç, ku më tepër se një e treta e viktimave janë femra dhe më
pak se një e treta e viktimave janë meshkuj. Së bashku, këto dy grupmosha përbënin më shumë se
katër të pestat e numrit total të grave dhe burrave të vrarë me armë zjarri.

Figura 20: Viktimat femra dhe meshkuj të vrasjeve me armë zjarri, sipas moshës
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Në vlera absolute, burrat e moshës 36-60 vjeç përbënin numrin më të lartë të viktimave të vrasjeve
me armë zjarri, pasuar nga burrat e moshës 19-35 vjeç.

Figura 21: Viktimat e vrasjeve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës
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2.2.4 Plagosjet
Gjatë kësaj periudhe pesëvjeçare, në total, 390 persona pësuan lëndime të shkaktuara me armë
zjarri. Numri më i lartë i plagosjeve u regjistrua në vitin 2012, me 123 viktima, i cili ra ndjeshëm me
68,3% në vitin 2016 në 39 viktima.

Figura 22: Numri i plagosjeve të shkaktuara me armë zjarri, sipas vitit
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Burrat përfaqësonin shumicën dërrmuese të personave të lënduar me armë zjarri, duke zënë
87,4% (341 nga 390) të të gjitha viktimave të plagosjeve të kryera me armë zjarri në periudhën
2012-2016. Veçanërisht në rrezik ishin burrat e moshës 19-35 vjeç, të cilët përbënin 48,2% të të
gjitha viktimave të plagosura, pasuar nga burrat e moshës 36-60 me 27,2%. Gjatë kësaj periudhe,
49 gra u raportuan si të plagosura me armë zjarri, duke përfaqësuar 12,6% të të gjitha rasteve.

Figura 23: Viktimat e plagosjeve të shkaktuara me armë zjarri, sipas gjinisë dhe
moshës
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Tabela 11: Viktimat e plagosjeve të shkaktuara me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës së
viktimës, 2012-2016
MOSHA

2012

2013

2014

2015

2016

Totali 2012-2016

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

G

B

Totali

0-18

0

16

2

11

1

2

1

9

2

1

6

39

45

19-35

9

51

4

36

9

40

2

38

1

23

25

188

23

36-60

5

37

3

31

4

13

1

16

3

9

16

106

122

61+

2

3

0

1

0

3

0

1

0

0

2

8

10

Totali i G/B në vit

16

107

9

79

14

58

4

64

6

33

49

314

390

Totali

123

88

72

68

39

390

2.2.5 Vdekjet aksidentale
Armët e zjarrit shkaktuan 36 vdekje aksidentale26 përgjatë periudhës së anketimit. Nga këto 36
vdekje, 34 prej viktimave ishin burra dhe 2 viktima ishin gra. Gjysma e të gjitha viktimave ishin të
moshës 19 deri në 35 vjeç, ndërsa 44,4% ishin të moshës 36 deri në 60 vjeç.

Figura 24: Viktimat e vdekjeve aksidentale, sipas moshës
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26 Vdekja aksidentale përkufizohet si vdekje që ndodh si rezultat i një aksidenti. Ajo i referohet vdekjes së shkaktuar
nga një ngjarje e papritur nga asnjë prej personave të përfshirë. Ajo është e paqëllimshme, e papritur ose e
paparashikueshme. Vdekjet aksidentale që lidhen me armët e zjarrit i referohet situatave ku një ose më shumë
persona qëllohen me armë ose vriten. Vdekjet aksidentale nuk përfshijnë vrasjet ose vetëvrasjet.

2012-2016
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2.2.6 Dhuna në familje
Vrasjet nga anëtarët e familjes
Në periudhën 2012-2016, anëtarët e familjes vranë 18 persona me armë zjarri ose mjete të tjera,
çka përbënin 8,8% të të gjitha vrasjeve. Në total, 61,1% e personave të vrarë nga anëtarët e familjes,
gjatë periudhës së anketimit, ishin burra (11 burra) dhe 38,9% ishin gra (7 gra).

Figura 25:  Personat e vrarë nga anëtarët e familjes, sipas gjinisë
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38.9%
Gra
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Megjithatë, vrasjet nga anëtarët e familjes zinin një përqindje më të lartë në numrin vrasjeve të
grave sesa te burrave. Më pak se një e treta e grave të vrara, ose 30,4%, u vranë nga një anëtar i
familjes, krahasuar me 6,1% të të gjithë burrave të vrarë.

Figura 26: Pjesa e vrasjeve të kryera nga anëtarët e familjes përkundrejt numrit
total të vrasjeve, sipas gjinisë
30.4%

8.8%
6.1%
Gra

Burra

Total

Vrasjet nga partneri intim
Nga vrasjet e kryera nga anëtarët e familjes, 27,8% (ose 5 nga 18 raste) ishin kryer nga një partner
intim. Dhuna nga partneri intim me pasoja fatale, prekte gratë në mënyrë joproporcionale dhe
është përgjegjëse për shumicën e grave të vrara në kontekstin familjar, në 57,1% (4 nga 7 gra),
ndërsa një burrë (9,1%) ishte vrarë nga partnerja e tij intime.
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Figura 27: Viktimat e vrara nga partneri intim përkundrejt numrit total të
personave të vrarë nga anëtarët e familjes, sipas gjinisë
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Gra

Burra

Total

Tabela 12: Numri i personave të vrarë në periudhën 2012-2016
Gra

Burra

Totali

Numri total i vrasjeve

23

181

204

Numri total i personave të vrarë nga anëtarët e familjes

7

11

18

Numri total i personave të vrarë me armë zjarri nga anëtarët e familjes
(nga totali i personave të vrarë nga anëtarët e familjes)

5

9

14

Numri total i personave të vrarë nga partnerët intimë

4

2

6

Numri total i personave të vrarë me armë zjarri nga partnerët intimë

4

1

5

Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në dhunën në familje
Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në rastet e dhunës në familje ishte i përhapur gjerësisht gjatë
periudhës së anketimit. Më shumë se tre të katërtat e të gjitha vrasjeve që ndodhën brenda
kontekstit familjar përfshinin përdorimin e armëve të zjarrit. Kjo përqindje e lartë e vrasjeve me
armë zjarri pasqyron nivelin e lartë të vdekshmërisë në kontekstin familjar.

Figura 28: Pjesa e vrasjeve me armë zjarri të kryera nga anëtarët e familjes
përkundrejt numrit total të vrasjeve të kryera nga anëtarët e familjes
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Burrat përbënin shumicën e viktimave të vdekjeve me armë zjarri të shkaktuara nga anëtarët e
familjes me 9 burra dhe 5 gra të vrara me armë zjarri në kontekstin familjar.

Figura 29: Personat e vrarë me armë zjarri nga anëtarët e familjes
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Norma e fatalitetit ishte më e lartë në rastet e dhunës në familje se sa në incidentet me armë zjarri
në përgjithësi. Ky konkluzion ishte i vërtetë si për gratë ashtu dhe për burrat. Armët e zjarrit ishin
arma e zgjedhur në vrasjet në kontekstin familjar nga anëtarët e familjes, me 71,4% të grave dhe
81,8% të burrave të vrarë me armë zjarri në kontekstin familjar. Megjithatë, nga totali i vrasjeve,
47,8% e grave dhe 71,3% e burrave u vranë me armë zjarri. Keqpërdorimi i armëve të zjarrit në
kontekstin familjar kishte veçanërisht efekte negative mbi sigurinë e grave.

Figura 30: Prevalenca e armëve të zjarrit në vrasjet në familje përkundrejt totalit
të vrasjeve
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Armët e zjarrit ishin gjithashtu mjeti i zgjedhur në kryerjen e vrasjeve nga partneri intim. Në
periudhën 2012-2016, të gjitha gratë (dhe të gjithë burrat) e vrara nga partneri i tyre intim, janë
vrarë me armë zjarri.
Përgjigja institucionale ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje
Të dhënat lidhur me numrin e aplikantëve të refuzuar dhe numrin e personave të cilëve ju është
revokuar licenca/leja/autorizimi mbi baza të dhunës në familje nuk ishin të disponueshme. Nëse
shohim rastet e raportuara të dhunës në familje27, është e dukshme se dhuna në familje raportohej
rrallë në Kosovë në periudhën 2012-2016, duke përfshirë rastet kur janë keqpërdorur armët e
zjarrit. Ka pasur 24 raste të raportuara të veprave penale të dhunës në familje në total, në 14 prej
të cilave është raportuar keqpërdorimi i armëve të zjarrit.

Figura 31: Rastet e raportuara të veprës penale të dhunës në familje
10
7

8
6

5

5
4

4
2
0

4

3
2
1

3
2012

4

2013

2014

2015

2016

Rastet e raportuara të veprës penale të dhunës në familje
Rastet e veprës penale të dhunës në familje në të cilat është raportuar
keqpërdorimi i armëve të zjarrit

2.2.7 Autorët
Gjatë periudhës së anketimit, pati një rënie të qëndrueshme në numrin e autorëve të veprave
penale me armë zjarri, nga 990 autorë në vitin 2012 në 380 autorë në vitin 2016.

27 Të dhënat mbi numrin e rasteve të raportuara të veprave penale kundër lirisë seksuale, nuk ishin të disponueshme.
Krimet kundër lirisë seksuale përfshijnë veprat penale në vijim: përdhunim, sulm seksual, ngacmim seksual,
marrëdhënie seksuale me një person të pafuqishëm, marrëdhënie seksuale me një fëmijë, marrëdhënie seksuale
në abuzim të postit, ndërmjetësim për prostitucion dhe akte seksuale të tjera të ndaluara.
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Figura 32: Autorët e veprave penale me armë zjarri, sipas vitit
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Burrat kryen 99,6% të të gjitha veprave penale ndërmjet viteve 2012 dhe 2016. Gjithashtu, burrat
përbënin 92,2% të të gjithë autorëve të vrasjeve me armë zjarri. Më shumë se gjysma e autorëve
meshkuj ishin të moshës 19 deri në 35 vjeç, ndjekur nga ata të moshës 36-60 vjeç. Së bashku, këto
dy grupmosha përbënin 89,7% të numrit total të autorëve të vrasjeve me armë zjarri. Gratë kryen
dy vrasje me armë zjarri dhe të dyja ishin të grupmoshës 19-35 vjeç.

Figura 33: Autorët e vrasjeve me armë zjarri, sipas moshës
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Gjatë periudhës së anketimit, burrat përbënin 99,9% të të gjithë zotëruesve të armëve të zjarrit
dhe kryen 99,6% të të gjitha veprave penale të shkaktuara me armë zjarri dhe 99,2% të të gjitha
vrasjeve me armë zjarri. Gjithashtu, ata përbënin shumicën e viktimave të vrasjeve me armë zjarri
(92,1%), por proporcionalisht ishin më shpesh autorë se sa viktima të keqpërdorimit të armëve
të zjarrit. Nga ana tjetër, gratë zotëronin vetëm një përqindje të vogël të armëve të zjarrit (0,1%),
përbënin 0,4% të autoreve të veprave penale me armë zjarri dhe 0,8% të vrasjeve, por shfaqeshin
në mënyrë joproporcionale te viktimat (7,9%).
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Figura 34: Aspektet e armëve të zjarrit të ndara sipas gjinisë
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Gjatë periudhës së anketimit, 4 anëtarë të institucioneve në Kosovë kryen vepra penale me armë
zjarri, ku të gjithë ishin burra.

2.2.8 Vetëvrasjet
Nga 302 vetëvrasje që u regjistruan në periudhën 2012-2016, 60 ose 19,9% u kryen me armë zjarri,
ndërsa 80,1% e vetëvrasjeve përfshinë përdorimin e mjeteve të tjera.

Figura 35: Pjesa e viktimave të vetëvrasjeve me armë zjarri, sipas gjinisë

Armë zjarri
Mjetë te tjëra

80%

Vetëvrasjet përbënin më shumë se çerekun e të gjitha vdekjeve me armë zjarri, 25,4%, dhe
tejkaloheshin nga vrasjet, të cilat përbënin 59,3% të të gjitha vdekjeve me armë zjarri.
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Figura 36: Numri i vdekjeve nga armët e zjarrit
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Vetëvrasjet me armë zjarri kishin një aspekt të lartë gjinor, pasi 95% e viktimave të vetëvrasjeve me
armë zjarri ishin burra. Gratë kishin shumë më pak gjasa që të kryenin vetëvrasje me armë zjarri.

Figura 37:  Pjesa e viktimave të vetëvrasjeve me armë zjarri, sipas gjinisë
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Figura 38: Viktimat e vetëvrasjeve me armë zjarri përkundrejt totalit të viktimave
të vetëvrasjeve, sipas gjinisë
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Burrat e moshës 36 deri në 60 vjeç kishin më tepër gjasa të kryenin vetëvrasje me armë zjarri, duke
përfaqësuar 49,1% të të gjitha rasteve të vetëvrasjes në të cilat viktima ka qenë mashkull. Ky grup
pasohej nga burrat mbi 61 vjeç, me 26,3% dhe burrat e moshës 19 deri në 35 vjeç, me 21,1%. Duke
marrë në konsideratë numrin e ulët të vetëvrasjeve me armë zjarri ku viktima ishte femër, nuk ishte
e mundur të bëhej një analizë e të dhënave të ndara sipas moshës.

Figura 39: Viktimat e vetëvrasjeve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe moshës
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Numri i vetëvrasjeve me armë zjarri pati luhatje ndërmjet viteve 2012-2014, por më pas ra në 5
vetëvrasje në vitin 2016 nga një maksimum prej 18 vetëvrasjesh në vitin 2012.

2.2.9 Karakteristikat e incidenteve
Të dhënat e disponueshme tregojnë se revolverët dhe pistoletat me vetëmbushje ishin armët e
zjarrit të përdorura më gjerësisht në incidentet me pasoja fatale, duke qenë përgjegjëse për më
tepër se 6 nga 10 vdekje. Pushkët automatike dhe mitralozat e lehtë renditeshin në vend të dytë
dhe përbënin 27,4% të vdekjeve ndërsa vdekjet nga pushkët, karabinat dhe shotganët përfaqësonin
7,7% të vdekjeve. Armët me gaz përbënin 3,4% të vdekjeve dhe automatikët 0,9%. Megjithatë kjo
tendencë nuk ishte e vërtetë për çdo vit. Ndërkohë që revolverët dhe pistoletat me vetëmbushje
ishin përgjegjëse për shumicën e vdekjeve çdo vit, pushkët, karabinat dhe shotganët u reshtën së
përdoruri në vitin 2015 dhe 2016, ndërsa armët me gaz nuk shkaktuan asnjë vdekje në vitin 2012
dhe 2014.

2012-2016
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Figura 40: Përqindja e vdekjeve, sipas llojit të armëve të zjarrit dhe sipas vitit
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Numri i vdekjeve të shkaktuara nga dy llojet e përdorura më shpesh të armëve (revolverët dhe
pistoletat me vetëmbushje) ra dukshëm në periudhën 2012-2015, nga 20 në 10 vdekje, por u
rrit sërish paksa në vitin 2016, në 13 raste. Vdekjet e shkaktuara nga pushkët automatike dhe
mitralozat ranë me 75% në periudhën 2012-2015, nga 12 në 3 vdekje.
Tabela 13: Vdekjet, sipas llojit të armëve të zjarrit dhe sipas vitit
2012

2013

2014

2015

2016

Totali
2012-2016

Revolverë dhe pistoleta me vetëmbushje

20

16

12

10

13

71

Pushkë, karabina dhe shotganë

5

1

3

0

0

9

Automatikë

1

0

0

0

0

1

Pushkë automatike dhe mitraloza të lehtë

12

8

4

3

5

32

Armë me gaz

0

1

0

1

2

4

Totali

38

26

19

14

20

117

LLOJI I ARMËVE TË ZJARRIT

Vrasjet me armë zjarri kryheshin më shpesh në rrugë, trotuare dhe vende parkimi, të pasuara nga
shtëpitë, apartamentet dhe oborret. Më shumë se 2 nga 5 vrasje me armë zjarri u kryen në rrugë.
Në vijim jepen gjithashtu edhe ambiente të tjera ku kryheshin zakonisht vrasjet me armë zjarri:
kafene, restorante, klube, hotele, pyje, fusha dhe zona të pabanuara.
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Figura 41: Shpeshtësia e vrasjeve me armë zjarri sipas vendndodhjes
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Ndërkohë që burrat ishin më së shumti në rrezik në rrugë, trotuare dhe vende parkimi, gratë kishin
shumë më tepër gjasa të vriteshin me armë zjarri në shtëpi. Nga 9 raste të grave të vrara me armë
zjarri gjatë periudhës së anketimit, 8 u vranë në shtëpinë, apartamentin ose oborrin e tyre, ndërsa 1
grua u vra në rrugë. Në krahasim më këtë, 103 burra u vranë në publik krahasuar me 24 burra që u
vranë në hapësira private.

Figura 42: Pjesa e viktimave të vrasjeve me armë zjarri, sipas gjinisë dhe
vendndodhjes
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Gjatë periudhës së anketimit, gushti ishte muaji me incidencën më të lartë të vrasjeve me armë
zjarri, ndjekur nga korriku, janari dhe marsi. Si gratë ashtu dhe burrat kishin më tepër gjasa të
ishin viktima të vrasjeve me armë zjarri në muajin gusht. Burrat ishin gjithashtu të ekspozuar
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ndaj incidenteve me armë zjarri me pasoja fatale në janar dhe mars, ndërsa gratë ishin viktima të
vrasjeve të shkaktuara me armë zjarri në periudhën ndërmjet qershorit dhe korrikut. Plagosjet me
armë zjarri ndodhnin më shpesh në janar dhe prill, pasuar nga marsi, qershori dhe nëntori.
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Figura 43: Vrasjet me armë zjarri, sipas muajit

2.3 Anketim për perceptimet ne lidhje me armet
Anketimi mbi perceptimet u krye nepermjet internetit dhe perfshiu nje sere pyetjesh ne lidhje me
ekspozimin ndaj perdorimit te armeve, zoterimit te tyre si dhe me sigurine ne komunitet. Ne vijim
eshte nje permbledhje e gjetjeve kryesore nga anketimi ne Kosove:

2.3.1 Ndarja demografike
Në total 3702 të anketuar hynë në anketimin në internet për perceptimin në Kosovë, ndërsa 1307
të anketuar e plotësuan atë të gjithin. Ndër të anketuarit, kishte një përqindje të lartë të grave të
moshës 16 deri në 24 vjeç dhe një përqindje të lartë të burrave të moshës 25 deri në 34 vjeç në
vend. Dyzetë për qind e të anketuarve ishin të punësuar me kohë të plotë dhe 21% po kërkonin
punë. Sa i përket gjendjes së tyre sociale dhe ekonomike, 34% e të anketuarve raportuan të ardhura
mujore familjare prej më shumë se 500 euro, ndërsa 31% raportuan të ardhura ndërmjet 200-500
euro. Sa i përket nivelit të arsimit, 30% e të anketuarve kishin mbaruar arsimin e mesëm, ndërsa
27% kishin diplomë Bachelor. Ndërkohë që 39% e të anketuarve vinin nga qytetet, 29% ishin në
rajonin e kryeqytetit dhe 25% jetonin në fshatra.
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2.3.2 Përvoja të përdorimit të armëve
Kur u pyetën rreth përvojës së tyre me përdorimin e armëve, 62% e të anketuarve raportuan se ata
nuk kishin pasur kurrë asnjë përvojë me armët, ndërsa 30% kishin pasur njëfarë përvoje personale
me përdorimin e armës. 39% e burrave kishin pasur një lloj përvoje personale direkte me armët,
d.m.th., kishin përdorur armë, u ishte drejtuar arma, ose të dyja, krahasuar kjo me 24% të grave. Të
anketuarit e moshës 65 vjeç e sipër ishin grupi që kishin pasur përvojën direkte më të madhe me
armët (50%), ndërsa të rinjtë e moshës 16-24 vjeç kishin më pak përvojë (73%).

Figura 44: Përvoja të përdorimit të armëve
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Pothuajse një në katër të anketuar (24%) pa të ardhura kanë pasur një armë të drejtuar ndaj tyre,
krahasuar me 13% të atyre me të ardhura mujore familjare prej më pak se 200 euro. Shumica e të
anketuarve raportuan se përvoja e tyre më e shpeshtë me armët ishte në ambiente gjuetie/sporti
(17%). Ndërkohë që 19% e burrave u shprehën se përvoja e tyre më e shpeshtë me përdorimin e
armëve përfshinte “gjuetinë dhe sportet”, përvoja më e shpeshtë e grave me përdorimin e armëve
ishte përmes gjuetisë, si edhe përmes kanosjes dhe kërcënimit, dhunës seksuale dhe konfliktit të
armatosur.
Nga të anketuarit që kishin pasur përvojë të mëparshme me armët, 66% raportuan incidente
të cilat kishin qenë të dhunshme ose dukshëm të rrezikshme (duke përjashtuar “pjesë e punës
sime”, “gjuetinë dhe sportet” dhe “të tjera”). Sa i përket periudhës kohore kur kishte ndodhur
akti më i fundit i dhunës me armë, 25% e të anketuarve nuk dhanë informacion, ndërsa 24% e të
anketuarve raportuan se dhuna me armë kishte ndodhur brenda vitit të kaluar dhe 20% raportuan
se kishte ndodhur 1 deri në 5 vite më përpara. Burrat më shpesh raportonin se dhuna me armë
kishte ndodhur brenda vitit të kaluar (27% e burrave dhe 20% e grave). Të anketuarit që jetonin në
Prishtinë kishin më tepër gjasa që të raportonin se u ishte drejtuar arma krahasuar me të anketuarit
në qytete, rrethina dhe fshatra.
Sa i përket atyre që identifikoheshin më shpesh se kishin kryer aktin më të fundit të dhunës me
armë, “policia ose ushtria” (16%) dhe “partneri” e “ish partneri” (15%) përmendeshin më së
shumti. Pjesa më e madhe e dhunës me armë nga “policia ose ushtria” që përmendej nga të
anketuarit kishte ndodhur më shumë se 15 vite përpara (26%).
Nga të anketuarit të cilët e dinin ose mund të mbanin mend se kush e kishte kryer aktin më të
fundit të dhunës me armë, burrat kishin më tepër gjasa të identifikonin policinë/ushtrinë (18%)
dhe gratë kishin më tepër gjasa të identifikonin hajdutët (17%). Gratë (12%) gjithashtu kishin
pothuajse dy herë më shumë gjasa që të përjetonin dhunë me armë të kryer nga një ish partner
krahasuar me burrat (7%).

2.3.3 Zotërimi i armëve të zjarrit
Sa i përket zotërimit të armëve të zjarrit, 69% e të anketuarve deklaruan se nuk do të zotëronin një
armë. Gratë kishin më tepër gjasa se sa burrat (76% dhe 63%, përkatësisht) të deklaronin se nuk
do të zotëronin një armë. Pesëdhjetë e një për qind e të anketuarve deklaruan se nuk kishin nevojë
për armë, ndërsa 17% mendonin se nuk ishte e ligjshme të zotëroje një armë. Njëmbëdhjetë për
qind nuk do të zotëronin një armë sepse e cilësonin si të pasigurt.
Shumica e të anketuarve të cilët nuk do të zotëronin një armë ishin gra të moshës 55-64 (95%). Të
anketuarit nga kryeqyteti kishin pak më tepër gjasa që të zotëronin një armë dhe shumë shpesh
i referoheshin traditës si arsyeja kryesore. Dyzetë e një për qind e të anketuarve pa të ardhura
kishin më tepër gjasa për të raportuar se do të zotëronin një armë. Pesëdhjetë e një për qind e
të anketuarve u shprehën se do të ndiheshin më të sigurt me një armë në shtëpi, shumica e të
cilëve ishin burra të moshës 65 vjeç e sipër (62%), ndjekur nga burrat e moshës 16-24 vjeç (60%).
Pesëdhjetë e pesë për qind e grave raportuan se do të ndiheshin më pak të sigurta me një armë
në shtëpi.
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Figura 45: Perceptimet mbi mbajtjen e një arme në shtëpi
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47%

51%

50%

53%
46%

46%

25-34

54%

50%

42%

Më pak të sigurt

Më të sigurt

16-24

49%

35-44

45-54

55-64

65 e sipër

Faktorët që lidhen me kërkesën për armë zjarri
Anketimi në internet tregoi se vetëm 31% e të anketuarve raportuan se do të zotëronin një armë.
Faktorët vijues u identifikuan si të lidhur pozitivisht me kërkesën për armë zjarri:
− Mbrojtja/siguria: Synimi për të përmirësuar sigurinë personale ishte një shtysë domethënëse
për të zotëruar një armë, ku 43% e të anketuarve u shprehën se do të zotëronin një armë për
arsye të “mbrojtjes/sigurisë”. Dyzetë e dy për qind e atyre që e ndjenin se lagja e tyre ishte
shumë e pasigurt do të zotëronin një armë krahasuar me 27% të atyre që e perceptonin lagjen
e tyre si të sigurt. Pesëdhjetë e dy për qind e të anketuarve që do të ndiheshin më të sigurt me
një armë në shtëpi, nuk do të zotëronin një armë. Tetëdhjetë e gjashtë për qind e atyre që do të
ndiheshin më pak të sigurt me një armë në shtëpi, nuk do të zotëronin një armë.
− Përvoja e mëparshme e përdorimit të armëve: Përvoja e mëparshme me armët kishte një
ndikim shumë të madh në kërkesën e të anketuarve për armë zjarri. Shtatëdhjetë e katër për
qind e të anketuarve që kishin përdorur një armë dhe u ishte drejtuar arma, do të zotëronin
një armë, ndërsa vetëm 18% e të anketuarve që nuk kishin pasur asnjë lloj përvoje me armë
do të zotëronin një armë. Gatishmëria për të marrë një armë gjithashtu korrespondonte me
periudhën kur kishte ndodhur dhuna me armë. Tetëdhjetë e katër për qind e të anketuarve të
cilët kishin përjetuar dhunë me armë brenda vitit të fundit do të zotëronin një armë.
− Gjuetia: Gjuetia gjithashtu ishte një shtysë për zotërimin e armëve me 16% të të anketuarve
që raportonin gjuetinë/sportet si arsye për të zotëruar një armë. Tetë për qind e të anketuarve
që do të merrnin një armë përmendën traditën si arsye.
− Gjinia dhe mosha: Burrat përgjithësisht kishin më tepër gjasa se sa gratë për të raportuar se
do të zotëronin një armë (37% dhe 24% përkatësisht), e cila vlente për të gjitha grupmoshat,
me një përjashtim të dukshëm të grave të moshës 65 vjeç e sipër të cilat raportuan më shpesh
se do të zotëronin një armë. Shumica e grave (41%) dhe e burrave (45%) do të zotëronin një
armë për mbrojtje dhe siguri.
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Figura 46: Arsyet për zotërimin e armëve
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7%
4%
4%
4%
10%

I fut frikën të tjerëve

4%
6%
3%
11%
11%
15%
11%

Gjueti dhe sport

20%
22%
22%

9%

Është zakon

8%
8%
6%
5%
5%

9%
8%
Tjetër

3%

17%

15%
14%

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64
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2.3.4 Siguria në komunitet
Shumica e te anketuarve ne Kosove mendojne se lagjia e tyre eshte “e sigurte” (45%) ose “shume
e sigurte” (28%). Ne anen tjeter, nje pjese e vogel e tyre mendojne se lagjia e tyre eshte “disi e
pasigurte” (15%) ose “shume e pasigurte” (13%).
Tetëdhjetë e një për qind e të anketuarve thanë se ishin në dijeni të penaliteteve për zotërim të
jashtëligjshëm të armëve. Si gratë (79%) dhe burrat (84%) ishin shumë në dijeni të penaliteteve që
lidheshin me zotërimin e jashtëligjshëm të armëve. Ata të anketuar që ishin më pak në dijeni kishin
një nivel më të ulët arsimor dhe të ardhura familjare mujore më të ulëta, si dhe anoheshin paksa
drejt moshës shumë të madhe ose shumë të re. Të anketuarit nga rrethinat dhe fshatrat kishin pak
më tepër gjasa që të ishin në dijeni të penaliteteve se sa ata nga qytetet dhe kryeqyteti.
Të anketuarit të cilët si arsye për zotërimin e një arme kishin “mbrojtjen dhe sigurinë” (94%), ishin
më shumë në dijeni të penaliteteve për zotërim të jashtëligjshëm të armëve, ndërsa më pak në
dijeni ishin ata të cilët si arsye për të zotëruar një armë kishin nxitjen e frikës tek të tjerët (67%).
“Prania e shtuar e policisë”, “fushatat e ndërgjegjësimit ndaj dhunës” dhe “rregulloret më strikte
për kontrollin e armëve” besoheshin përgjithësisht se ishin më efikaset për ta bërë komunitetin
më të sigurt nga të gjitha përvojat me armë. Vetëm 8% e të anketuarve besonin se “një numër
më i lartë i personave që zotërojnë armë me qëllim që të mund të mbrojnë veten” do të ishte më
efikase për ti bërë komunitetet më të sigurta. Lloji i përvojës me armë kishte ndikim në atë që të
anketuarit besonin se do të ishte më efikase për t’i bërë komunitetet e tyre më të sigurta. Katër
për qind e të anketuarve të cilët vetëm kishin qenë dëshmitarë të përdorimit të një arme, besonin
në praninë e shtuar të policisë. Dyzetë për qind e të anketuarve të cilët kishin përdorur dhe u ishte
drejtuar një armë, besonin se më shumë njerëz duhet të zotërojnë armë për të mbrojtur veten.
Gjashtëdhjetë e tre për qind e të anketuarve të moshës 16-34 vjeç mendonin se një prani e shtuar
e policisë dhe e autoriteteve ishte më efikase për t’i mbajtur komunitetet të sigurta. Shumica e
burrave (26%) dhe e grave (28%) mendonin se një prani e shtuar e policisë/ushtrisë ishte mënyra
më efikase për t’i bërë komunitetet e tyre më të sigurta. Njëzetë e një për qind e burrave gjithashtu
mendonin se edukimi mbi rrezikun nga armët ishte efikas.
Dy faktorët kryesorë që të anketuarit besonin se promovonin më së shumti përdorimin e armëve
ishin njëlloj si për burrat dhe për gratë në të gjitha grupmoshat: media sociale dhe videot që
shfaqin armë (duke përfshirë videoklipët promocionalë të filmave dhe videot muzikore) ndjekur
nga lajmet për incidentet me armë.
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3. REKOMANDIME PËR POLITIKËBËRËSIT DHE
EKSPERTËT
Mbledhja dhe analiza e të dhënave
Ky anketim kishte si qëllim të paraqiste një panoramë gjithëpërfshirëse të shpërndarjes dhe
ndikimit të armëve të zjarrit te shtetasit kosovarë, bazuar në të dhënat e ofruara nga Ministria
e Punëve të Brendshme, me mbështetjen e institucioneve të tjera përkatëse. Më poshtë jepen
një sërë rekomandimesh që kanë si synim përmirësimin e disponueshmërisë dhe të cilësisë së të
dhënave për shpërndarjen dhe ndikimin e AVL-ve në të ardhmen:
− Kryerja e një rishikimi gjithëpërfshirës të praktikave administrative ekzistuese të regjistrimit
dhe mbajtjes së të dhënave, me qëllim identifikimin e mangësive në disponueshmërinë e të
dhënave mbi armët e zjarrit dhe hartëzimin e praktikave të mira të mbledhjes së të dhënave.
− Garantimi se metodologjia e mbledhjes së të dhënave dhe procedurat shoqëruese standarde
të veprimit bazohen në praktikat e mira rajonale, të cilat janë në përputhje me standardet
ndërkombëtare për kontrollin e armëve të vogla (ISACS)/MOSAIC dhe standardet dhe
udhëzimet rajonale për mikro-çarmatimin, në mënyrë që të gjenerohen të dhëna koherente
dhe të krahasueshme.
− Garantimi se të dhënat për dhunën në familje mblidhen dhe regjistrohen siç duhet, duke
përfshirë rastet e raportuara të veprave penale të dhunës në familje dhe kundër lirisë seksuale.
− Garantimi i mbledhjes dhe regjistrimit të të dhënave mbi numrin e aplikantëve të refuzuar dhe
numrin e personave të cilëve ju është revokuar licenca/leja/autorizimi mbi baza të dhunës në
familje.
− Kryerja e analizës së rrezikut nga armët e zjarrit duke u bazuar në të dhënat e mbledhura
dhe tendencat e dokumentuara në këtë raport dhe zhvillimi, përmes një procesi konsultimi,
i rekomandimeve praktike për vendimmarrësit dhe politikëbërësit, si dhe për ndihmësit e
parë, me qëllimin për të përmirësuar përgjigjen operacionale ndaj rreziqeve të identifikuara
dhe për të rritur masat parandaluese.
− Integrimi i plotë i veprimtarive të mësipërme në planin e veprimit për zbatimin e strategjisë për
kontrollin e AVL-ve dhe sigurimi i buxhetimit për zbatimin e veprimtarive të lartpërmendura.

Incidentet me armë zjarri
• Zotërimi i jashtëligjshëm
− Duke pasur parasysh dominimin e armëve të zjarrit të zotëruara në mënyrë të jashtëligjshme
në kryerjen e veprave penale, identifikimi i faktorëve që lehtësojnë përhapjen dhe
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keqpërdorimin e gjerë të armëve të zjarrit të jashtëligjshme dhe mbi bazën e tij zhvillimi,
miratimi dhe zbatimi i masave ligjore dhe politike, si dhe fushatave, për të nxitur legalizimin
dhe dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit.

• Vrasjet, vdekjet aksidentale dhe vetëvrasjet
− Përcaktimi i procedurave standarde të veprimit për të shqyrtuar rregullisht çdo vrasje
dhe vdekje aksidentale mbi bazën e metodologjive të shqyrtimit të vdekjeve, me qëllim
identifikimin e faktorëve që çojnë në keqpërdorim të armëve të zjarrit në incidente të tilla.
− Ndjekja e tendencave në numrin e vrasjeve të shkaktuara me armë zjarri për të përcaktuar
nëse rritja në vitin 2016 vazhdon edhe në vitet në vijim.
− Kryerja e një analize të plotë të vetëvrasjeve të kryera me armë zjarri dhe të përcaktohet se
si disponueshmëria e armëve të zjarrit është e lidhur me shkallën e vetëvrasjeve, nxjerrja
e rekomandimeve se si të parandalohet keqpërdorimi i armëve të zjarrit kur kryhet një
vetëvrasje dhe përfshirja e tyre në programet parandaluese dhe strategjitë e shëndetit publik,
si dhe në programet ndërgjegjësuese; Duke marrë në konsideratë natyrën thellësisht gjinore
të vetëvrasjeve, analiza duhet të synojë të identifikojë rreziqet specifike më të cilat përballen
burrat në këtë aspekt.
− Kuptimi i arsyeve që çojnë në numrin më të lartë të vrasjeve me armë zjarri (korrik dhe gusht)
dhe marrja e masave përkatëse.

• Dhuna në familje dhe nga partneri intim
− Të kuptohet nëse shifrat e dhëna mbi vrasjet e kryera nga anëtarët e familjes dhe partnerët
intimë, si në përgjithësi ashtu dhe me armë zjarri, pasqyrojnë me saktësi realitetin, ose nëse
ka ndonjë rast nënraportimi apo keqregjistrimi të të dhënave.
− Përcaktimi i procedurave standarde të veprimit për shqyrtimin e vdekjeve nga dhuna në
familje për çdo vrasje të kryer me armë zjarri në kontekstin e familjes ose nga partneri intim,
me qëllim identifikimin e mangësive potenciale në përgjigjen institucionale që çojnë në
pasoja fatale. Në këtë aspekt, të merren masat e duhura për të mbledhur dhe regjistruar të
dhënat për numrin e lejeve të revokuara dhe numrin e aplikimeve të refuzuara mbi baza të
dhunës në familje.
− Rishikimi i instrumenteve ekzistuese të vlerësimit të rreziqeve dhe ofrimi i trajnimit për
nëpunësit e vijës së parë për të garantuar që ata t’i trajtojnë siç duhet rreziqet specifike të
lidhura me praninë e armëve të zjarrit në kontekstin e dhunës në familje dhe nga partneri
intim.

Ndërgjegjësimi
− Gjetjet e anketimit konfirmuan se zotërimi i armëve të zjarrit nga civilët dominohet nga
meshkujt, se numri i lejeve për armë zjarri po rritet dhe se burrat përbëjnë shumicën
dërrmuese të autorëve të veprave penale me armë zjarri dhe të viktimave të keqpërdorimit
të armëve të zjarrit, si dhe shumicën e atyre që kryejnë vetëvrasje me armë zjarri. Në këtë
kontekst, duhet të zhvillohen dhe zbatohen programe ndërgjegjësimi dhe të ndryshimit të
sjelljes mbi AVL-të të cilat synojnë veçanërisht këtë segment të popullsisë, përveç popullsisë
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së gjerë. Promovimi i dialogut social në lidhje me përdorimin dhe keqpërdorimin e armëve të
zjarrit nga meshkujt, konceptet e maskilizmit dhe normat kulturore, si dhe lidhjet me dhunën
në familje.
− Zbatimi i fushatave për të rritur ndërgjegjësimin mbi rreziqet e keqpërdorimit të armëve të
zjarrit, veçanërisht në kontekstin e dhunës në familje dhe nga partneri intim.
− Duke qenë se 62% e popullsisë së Kosovës është nën moshën 25 vjeç,28 dhe se papunësia tek
të rinjtë përllogaritet në 61%,29 është e nevojshme që përpjekjet për të zvogëluar kërkesën
për amë zjarri, të shënjestrojnë veçanërisht të rinjtë, nëpërmjet një kombinimi të rritjes së
ndërgjegjësimit, ndryshimit të sjelljes, arsimit dhe planifikimit të dialogut.30

Legjislacioni
− Për shkak të numrit në rritje të shoqërive private të sigurisë, personelit që ata punësojnë dhe
armëve të zjarrit që mbajnë, duhet të garantohet se DSHPS pajiset me burimet e duhura për
të realizuar mandatin e tij mbikëqyrës. Mungesa e mbikëqyrjes efikase mbi operacionet e
shoqërive private të sigurisë mund të çojë në keqpërdorim dhe përhapje të AVL-ve, përveç
rreziqeve të tjera.

Zbatimi
− Të vazhdojë forcimi i kapacitetit të autoriteteve ligjzbatuese për të dërguar, në mënyrë
efikase dhe sistematike, kërkesa për gjurmim për armët e zjarrit të dorëzuara vullnetarisht, të
konfiskuara dhe legalizuara në vend dhe ndërkombëtarisht.
− Të vazhdojë forcimi i kapacitetit të nëpunësve ligjzbatues, në veçanti i autoriteteve kufitare,
për zbulimin dhe konfiskimin e AVL-ve të jashtëligjshme dhe të ndiqen procedurat e nevojshme
për të garantuar dënime të suksesshme.
− Ndërsa synimi i autoriteteve eshte që të zbatojnë fushata për dorëzimin vullnetar dhe
legalizimin e armëve,31 është thelbësore që të përqendrohet vëmendja dhe burimet në
zbatimin e masave konkrete për të trajtuar kërkesën themelore për AVL, duke marrë në
konsideratë zotërimin e vazhdueshëm të armëve të zjarrit nga civilët. Për shembull, janë
shumë të rëndësishme programet që krijojnë besim, dialog dhe kohezion social brenda
komuniteteve si dhe ndërmjet komuniteteve dhe drejtuesve të tyre vendorë e fetarë,
politikanëve dhe ofruesve të sigurisë.
− Duke marrë në konsideratë shkallën e lartë të vazhdueshme të varfërisë dhe papunësisë si
dhe lidhjen ndërmjet zhvillimit dhe sigurisë, është gjithashtu e nevojshme të bëhen përpjekje
për të krijuar vende pune, për të përmirësuar shërbimet sociale dhe për të forcuar mundësitë
për arsim.

28 Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2015.
29 UNDP, 2016
30 UN-Kosovo Youth Assembly. Kosovo Roadmap on Youth, Peace and Security. Kosovo Consultation for the UN
Secretary-General’s Progress Study on Youth, Peace and Security, Prishtinë, 28-29 qershor 2017
31 Strategic Objective 1, Activity 1.4 of Kosovo’s Small Arms, Light Weapons and Explosives Contamination Strategy
and Action Plan, 2017-2021, dhjetor 2016.
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4. MANGËSITË NË TË DHËNAT E ANKETIMIT
Ky anketim synonte që të ofronte një panoramë gjithëpërfshirëse të shpërndarjes dhe ndikimit
të armëve të zjarrit te shtetasit kosovarë, bazuar në të dhënat zyrtare të ofruara. Pavarësisht
se autoritetet arritën që të jepnin shumicën e të dhënave dhe të siguronin besueshmërinë e
informacionit, pati fusha të ndryshme ku të dhënat nuk ishin të disponueshme. Për shembull, nuk
kishte të dhëna të disponueshme për numrin e civilëve të pajisur me armë zjarri dhe numrin e lejeve
të refuzuara e të revokuara të armëve të zjarrit. Po kështu, nuk kishte të dhëna të disponueshme
për numrin e AVL-ve në zotërim të disa subjekteve private.
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SHTOJCA A:
STRUKTURA E PYETESORIT TË SHPËRNDARJES SË
ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA
Më poshtë jepet një listë e pyetjeve që përmban pyetësori për shpërndarjen e AVL-ve që i është
shpërndarë autoriteteve për AVL-të në Kosovë.

1. CIVILËT
1.1

Numri i zotëruesve të lejes për armë zjarri sipas secilës kategori të lejeve në dispozicion, të ndarë
sipas gjinisë së zotëruesit të lejes
1.2 Numri total i zotëruesve të lejes për armë zjarri (persona fizikë) (kumulativ deri më 31 dhjetor
2016), të ndarë sipas gjinisë dhe moshës së zotëruesit të lejes
1.3 Numri i armëve të zjarrit të regjistruara nga persona fizikë në çdo kategori të licencave/lejeve/
autorizimeve të disponueshme
1.4 Numri i zotëruesve të lejes për armë zjarri të kategorizuar sipas arsyes për blerje armësh (persona
fizikë), të ndarë sipas gjinisë së zotëruesit të lejes
1.5 Numri i armëve të zjarrit të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë)
1.6 Numri i armëve të zjarrit të trashëguara të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë)
– OPSIONALE
1.7 Numri i armëve të zjarrit të trashëguara të kategorizuara sipas arsyes për zotërim (persona fizikë)
– OPSIONALE
1.8 Numri i aplikantëve të refuzuar, të ndarë sipas gjinisë
1.9 Numri i personave të cilëve i është hequr licenca/leja/autorizimi për çdo vit dhe arsyet e heqjes,
të ndarë sipas gjinisë
1.10 Numri i armëve të zjarrit për person (vetëm kategoritë B dhe C) të ndara sipas gjinisë së zotëruesit
të armës së zjarrit
1.11 Numri i përllogaritur i armëve të zjarrit (nëse ka) që mbahen në mënyrë të jashtëligjshme nga
civilët

2. INSTITUCIONET
2.1 Ministria e Punëve të Brendshme
2.1.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.1.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.1.3 Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga MPB në përdorim aktiv
2.1.4. Numri i armëve të zjarrit të mbajtura rezervë nga MPB
2.1.5 Numri i tepricës së armëve të zjarrit
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2.1.6 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit
2.1.7 Numri i tepricës së armëve të zjarrit të asgjësuara
2.1.8 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit të asgjësuara
2.2 Policia
2.2.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.2.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.2.3 Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga Policia në përdorim aktiv
2.2.4 Numri i armëve të zjarrit rezervë të mbajtur nga Policia
2.2.5 Numri i tepricës së armëve të zjarrit
2.2.6 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit
2.2.7 Numri i tepricës së armëve të zjarrit të asgjësuara
2.2.8 Numri i tepricës së municioneve të armëve të zjarrit të asgjësuara
2.3 Rojtarët e pyjeve
2.3.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.3.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.4 Dogana
2.4.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.4.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.5 Ministria e Drejtësisë
2.5.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.5.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
2.6 Shërbimet Korrektuese
2.6.1 Numri total i personelit, të ndarë sipas gjinisë
2.6.2 Numri i personelit që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë

3. SHOQËRITË PRIVATE TË SIGURISË
3.1
3.2
3.3

Numri i shoqërive private të sigurisë që veprojnë
Numri i personelit në shoqëritë private të sigurisë që janë të autorizuar për të mbajtur armë zjarri
gjatë detyrës së tyre të ndarë sipas gjinisë
Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqëritë private të sigurisë

4. KLUBET PRIVATE TË QITJES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Numri i KPQ-ve
Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga KPQ-të
Numri i personelit në KPQ që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas gjinisë
Numri i anëtarëve të KPQ-ve, të ndarë sipas gjinisë
Numri i vizitorëve në klubet e qitjes, të ndarë sipas moshës dhe gjinisë
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5. SHOQATAT E QITJES
5.1
5.2
5.3
5.4

Numri i shoqatave
Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga shoqatat e qitjes
Numri i personelit në shoqatat e qitjes që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri të ndarë sipas
gjinisë
Numri i anëtarëve të shoqatave të qitjes, të ndarë sipas gjinisë

6. POLIGONET E QITJES
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Numri i poligoneve
Numri i armëve të zjarrit të mbajtura nga poligonet
Numri i personelit në poligone që janë të autorizuar të mbajnë armë zjarri sipas gjinisë
Numri i anëtarëve të poligoneve, sipas gjinisë
Numri i vizitorëve në poligonet e qitjes, sipas moshës dhe gjinisë

7. DYQANET E SHITJES
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Numri i dyqaneve të shitjes
Numri i armëve të zjarrit në zotërim të dyqaneve të shitjes
Numri i municioneve të armëve të zjarrit në zotërim të dyqaneve të shitjes
Numri i armëve të zjarrit të shitura nga dyqanet e shitjes për personat fizikë, sipas kategorisë:
Numri i armëve të zjarrit të shitura nga dyqanet e shitjes për subjektet ligjore, sipas kategorisë:
Xhiro vjetore

8. PRODHIMI

8.1 Prodhimi i ligjshëm
8.1.1 Numri i prodhuesve të autorizuar të armëve të zjarrit
8.1.2 Numri i municioneve të armëve të zjarrit (fishekë) të prodhuara
8.1.3 Vlera e xhiros vjetore për të gjithë prodhuesit në ML1
8.1.4 Numri total i personave të punësuar nga të gjithë prodhuesit e autorizuar të armëve të zjarrit
8.2 Prodhimi i jashtëligjshëm i armëve të zjarrit
8.2.1 Numri i rasteve të raportuara të prodhimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit
8.2.2 Numri i armëve të zjarrit të prodhuara në mënyrë të jashtëligjshme dhe të konfiskuara
8.2.3 Numri i punishteve të prodhimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit që janë zbuluar
8.2.4 Numri i punishteve të konvertimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit që janë zbuluar
8.2.5 Vendndodhjet e punishteve të jashtëligjshme të prodhimit të armëve të zjarrit
8.2.6 Vendndodhjet e punishteve të jashtëligjshme të konvertimit të armëve të zjarrit

9. ARMËT E ZJARRIT TË HUMBURA DHE TË VJEDHURA
9.1
9.2
9.3
9.4

Të humbura nga institucionet
Të vjedhura nga institucionet
Të humbura nga subjektet ligjore
Të vjedhura nga subjektet ligjore
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Të humbura nga persona fizikë
Të vjedhura nga persona fizikë

10. ZOTËRIMI I JASHTËLIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT DHE KONFISKIMI
10.1 Numri i rasteve të zotërimit të jashtëligjshëm të armëve të zjarrit
10.2 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara
10.3 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara përkohësisht

11. TRAFIKIMI

11.1 Numri i rasteve të regjistruara të trafikimit të armëve të zjarrit
11.2 Numri i armëve të trafikuara
11.3 Numri i municioneve të armëve të zjarrit të trafikuara
11.4 Numri i pikave të kalimit kufitar
11.5 Numri i pikave të kalimit kufitar ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
11.6 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit kufitar
11.7 Numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër
11.8 Numri i pikave të kalimit të kufirit të gjelbër ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
11.9 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat e kalimit të kufirit të gjelbër
11.10 Numri i pikave detare (kufi i kaltër) të kalimit kufitar
11.11 Numri i pikave detare të kalimit kufitar ku është raportuar trafikimi i armëve të zjarrit
11.12 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në pikat detare të kalimit kufitar
11.13 Numri i aeroporteve
11.14 Numri i incidenteve të trafikimit në aeroporte
11.15 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara në aeroporte
11.16 Numri i personave të akuzuar për trafikim të armëve të zjarrit
11.17 Numri i armëve të zjarrit të trafikuara sipas llojit

12. ARMËT E ZJARRIT TË KONFISKUARA DHE TË GJURMUARA

12.1 Numri total i armëve të zjarrit të konfiskuara
12.2 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim
por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
12.3 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim
dhe janë identifikuar përputhje/rezultate
12.4 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa
për gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
12.5 Numri i armëve të zjarrit të konfiskuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa
për gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate

13. ARMËT E ZJARRIT TË LEGALIZUARA

13.1 Numri total i armëve të zjarrit të legalizuara
13.2 Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim
por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
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13.3 Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara në vend - është dërguar kërkesa për gjurmim
dhe janë identifikuar përputhje/rezultate
13.4 Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa për
gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
13.5 Numri i armëve të zjarrit të legalizuara të gjurmuara ndërkombëtarisht - është dërguar kërkesa për
gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate

14. TË DORËZUARA VULLNETARISHT

14.1 Numri total i armëve të vogla të dorëzuara vullnetarisht
14.2 Numri i armëve të lehta të dorëzuara vullnetarisht
14.3 Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara në vend, është dërguar kërkesa për
gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
14.4 Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara në vend, është dërguar kërkesa për
gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate
14.5 Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara ndërkombëtarisht, është dërguar kërkesa
për gjurmim por nuk është identifikuar asnjë përputhje/rezultat
14.6 Numri i AVL-ve të dorëzuara vullnetarisht të gjurmuara ndërkombëtarisht, është dërguar kërkesa
për gjurmim dhe janë identifikuar përputhje/rezultate
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SHTOJCA B:
STRUKTURA E PYETËSORIT TË IMPAKTIT TË ARMËVE
TË VOGLA DHE TË LEHTA
1. INCIDENTET E SHKAKTUARA ME ARMË ZJARRI- DHE LLOJI I PRONËSISË
1.1
1.2

Veprat penale të shkaktuara me armë zjarri sipas llojit të pronësisë së armës: Të ligjshme dhe /ose
të jashtëligjshme
Kundërvajtje të shkaktuara me armë zjarri çdo vit

2. INCIDENTE ME ARMË ZJARRI
2.1
2.2
2.3
2.4

Numri total i vrasjeve (jo vetëm me armë zjarri) të ndara sipas gjinisë së viktimës
Numri i vrasjeve të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së viktimës
Numri i plagosjeve të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së viktimës
Numri i vdekjeve aksidentale të shkaktuara me armë zjarri, të ndara sipas gjinisë dhe moshës së
viktimës

3. AUTORËT
3.1
3.2
3.3

Numri i autorëve të ndarë sipas gjinisë së autorit dhe llojit të veprës penale me armë zjarri
Numri i autorëve të vrasjeve me armë zjarri të ndarë sipas gjinisë dhe moshës së autorit
Numri i veprave penale të shkaktuara me armë zjarri nga anëtarë të institucioneve, të ndara sipas
gjinisë së autorit

4. VETËVRASJET
4.1

Vetëvrasjet të ndara sipas gjinisë dhe moshës		

5. KARAKTERISTIKAT E INCIDENTEVE
5.1
5.2
5.3

Numri i vdekjeve sipas llojit të armës së zjarrit të përdorur për çdo vit
Numri i individëve të vrarë me armë zjarri sipas vendndodhjes dhe të ndarë sipas gjinisë së
viktimës (në çdo vit)
Numri i incidenteve me armë zjarri që kanë rezultuar në vrasje dhe plagosje të ndarë sipas muajit
në të cilin janë kryer dhe gjinisë së viktimës		
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SHTOJCA C:
INSTRUMENTI I ANKETIMIT PËR PERCEPTIMET MBI
ARMËT E ZJARRIT
QUESTION

ALBANIAN

SERBIAN

Your opinion is important
to us. Thank you for your
participation.

Opinioni juaj është shumë
i rëndësishëm për ne.
Ju falenderojmë për
pjesëmarrjen.

Vaše mišljenje nam je bitno.
Hvala Vam na učešću.

Please select your preferred
language:

Ju lutem zgjidhni gjuhën e
preferuar:

Molimo Vas da odaberete
željeni jezik:

Albanian

Shqip

  

  

Serbian
Q0

16+

Srpski

What is your age and gender?

Cila është mosha dhe gjinia
juaj?

Koliko imate godina i kog ste
pola?

Male

Mashkull

Muški

Female

Femër

Ženski

Generally, do you feel that your
neighborhood is:

Në përgjithësi mendoni se
lagjja juaj është:

Opšte uzevši, da li mislite da je
kraj u kome živite?

Very safe

Shumë e sigurtë

Veoma bezbedan

Safe

E sigurtë

Bezbedan

Somewhat unsafe

Disi e pasigurtë

Donekle nebezbedan

Very unsafe

Shumë e pasigurtë

Veoma nebezbedan

Over the last 4 years, has
the level of safety in your
community:

Gjatë 4 viteve të fundit, niveli
i sigurisë në komunitetin tuaj
është:

Tokom protekle četiri godine, da
li se nivo bezbednosti u Vašoj
društvenoj zajednici:

Improved

Përmirësuar

Poboljšao

Stayed about the same

Pothuajse në të njëjtin nivel

Ostao gotovo isti

Become worse

Përkeqësuar

Pogoršao

Are you currently employed?

A jeni i punësuar aktualisht?

Da li ste trenutno zaposleni?

Yes, full-time

Po, me kohë të plotë

Da, puno radno vreme

Yes, part-time

Po, me kohë të pjesshme

Da, nepuno radno vreme

  
Module A
Q1

Q2

Anchored

Anchored

s
Module B
Q3a

Q3a+b+c
randomized
order
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No - I am looking for work

Jo. Po kërkoj punë

Ne - tražim posao

No - I am not looking for work

Jo. Nuk po kërkoj punë

Ne - ne tražim posao

Student

Student

Student/kinja

Retired

Në pension

Penzioner/ka

What is your marital status?

Cili është statusi juaj civil?

Koji je Vaš bračni status?

Single, never married

Beqar/e, asnjëherë i/e martuar

Neoženjen / neudata, nisam se
ženio/udavala

Married

I/E martuar

Oženjen / udata

Widowed

I/E ve

Udovac / udovica

Divorced / Separated

I/E Divorcuar/Ndarë

Razveden/a / Rastavljen/a

Where do you live?

Ku jetoni?

Gde živite?

Capital

Në kryeqytet

Glavni grad

Town

Qytet

Grad

Village

Fshat

Selo

Suburb

ne periferi

Predgrađe

Have you ever experienced the
use of a gun?

A keni pasur ndonjë
eksperiencë me përdorimin e
armëve?

Da li ste ikada imali iskustvo sa
upotrebom oružja?

Yes, I have had a gun directed at
me

Po, më kanë drejtuar armën

Da, oružje je bilo upereno u
mene

Yes, I have used a gun

Po, kam përdorur armë

Da, koristio/la sam oružje

Yes, I have both used a gun and
had one directed at me

Po, edhe kam përdorur armë
dhe më kanë drejtuar armën

Da, koristio/la sam oružje i
oružje je bilo upereno u mene

Yes, but indirectly (witnessed)

Po, por në mënyrë indirekte
(dëshmitar)

Da, ali indirektno (očevidac)

go to 4d

No, but someone close to me
has

Jo, por dikush i afërt me mua
ka pasur

Ne, ali osoba bliska meni je
imala

go to 4e

No, not at all

Jo, aspak

Ne, nikakvo

only if
experienced
(first 3
options in 4a)

Which of the following best
describes the situation in which
you have MOST FREQUENTLY
experienced gun use?

Cila nga të mëposhtmet e
përshkruan më së miri situatën
në të cilën keni provuar MË
SHPESH përdorimin e armëve?

Šta od navedenog najbolje
opisuje situaciju u kojoj ste
NAJČEŠĆE imali iskustvo sa
upotrebom oružja?

  
Q3b

Q3c

Q3a+b+c
randomized
order

Q3a+b+c
randomized
order

  
Module C
Q4a

anchored at
beginning of
Module C

go to 4b

  

Q4b
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(or)

Only if
indirectly
(witnessed)

Which of the following best
describes the situation in which
you have MOST FREQUENTLY
witnessed gun use?

Cila nga të mëposhtmet
e përshkruan më së miri
situatën në të cilën keni qenë
MË SHPESH dëshmitar në
përdorimin e armëve?

Šta od navedenog najbolje
opisuje situaciju u kojoj
ste NAJČEŠĆE bili očevidac
upotrebe oružja?

Q4c

Armed robbery

Grabitje me armë

Oružana pljačka

Q4c

Riot or protest

Në trazira ose protesta

Neredi ili protesti

Q4c

Ethnically motivated

Me motivacion etnik

Etnički motivisan kontekst

Q4c

Intimidation and threats

Kanosje dhe kërcënim

Zastrašivanje i pretnje

Q4bb

Domestic Violence

Dhunë në familje

Nasilje u porodici

Q4c

Sexual violence

Dhunë seksuale

Seksualno nasilje

Q4d

Accidental shot

E shtënë aksidentale me armë

Nehotično pucanje

Q4d

Celebration shooting

Të shtëna me armë në festa

Pucanje na proslavama

Q4c

Assault

Sulm

Napad

Q4c

Property Issues

Konflikt pronësie

Imovinski sporovi

Q4c

Armed Conflict

Konflikt i armatosur

Oružani konflikt

Q4d

Hunting or Sport

Gjueti ose sport

Lov ili sport

Q4c

It’s part of my job

Është pjesë e punës

deo mog posla

Q4c

Other

Tjetër

Ostalo

Who committed the gun
violence?

Kush e kreu aktin e dhunës?

Ko je izvršio nasilje uz upotrebu
oružja?

Q4b partner

Husband or Boyfriend

Bashkëshort ose i dashur

Suprug ili dečko

Q4b partner

Wife or Girlfriend

Bashkëshorte ose e dashur

Supruga ili devojka

Q4d

Father

Babai

Otac

Q4d

Mother

Mamaja

Majka

Q4d

Brother

Vëllai

Brat

Q4d

Sister

Motra

Sestra

Q4d

Female Relative

Kushërirë

Rođaka

Q4d

Male Relative

Kushëri

Rođak

Which best describes what the
gun was used for:

Mund të thoni cili opsion e
përshkruan më mirë nëse
arma u përdor për:

Možete li nam reći da li je oružje
upotrebljeno za:

Assault

Sulm

Napad

Sexual violence

Frikësim apo Kërcënim

Zastrašivanje i pretnje

Impose financial control

Kontroll financiar

Finansijsku kontrolu

Q4bb

Q4b
partner
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Limit movement and contacts

Kufizim levizje apo komunikimi

Ograničavanje kretanja i
komunikacije

Intimidate and threaten

Dhunë seksuale

Seksualno nasilje

Other

Tjetër

Drugo

Who committed the MOST
RECENT act of gun violence?

Kush e kreu aktin më të fundit
të dhunës me armë qe keni
provuar/dëshmuar?

Ko je, u najskorijoj prošlosti,
izvršio nasilje uz upotrebu
oružja?

Close family/relative

Familjar/i afërm

Blizak član/ica porodice /
rođak/a

Neighbor

Fqinj

Komšija/komšinica

Thief

Hajdut

Lopov

Police or military

Polic ose ushtar

Policija ili vojska

Criminal

Kriminelë

Drugi kriminalac

Partner

Partneri

Partner/ka

Ex-partner

Ish partneri

Bivši partner/ka

Friend / Acquaintance

Miq / Të njohur

Prijatelj/ica / Poznanik/ica

Unknown / Don’t know

I panjohur / Nuk e di

Nepoznata osoba / Ne znam

When was it?

Kur ka ndodhur?

Kada se to dogodilo?

Within this year

Brenda këtij viti

Tokom ove godine

1 to 5 years ago

1 deri në 5 vjet më parë

Pre jedne do pet godina

6 to 15 years ago

6 deri në 15 vjet më parë

Pre šest do petnaest godina

More than 15 years ago

Më shumë se 15 vjet më parë

Pre više od petnaest godina

Don’t know / can’t remember

Nuk e di / nuk e mbaj mend

Ne znam / Ne mogu da se setim

Who do you feel is committing
more gun crimes in your
community?

Kush mendoni se kryen më
shumë krime me armë në
komunitetin tuaj?

Po Vašem mišljenu, ko unutar
Vaše društvene zajednice
vrši veći broj krivičnih dela uz
upotrebu oružja?

Juveniles

Të rinjtë

Maloletne osobe

Adults

Të rriturit

Punoletne osobe

Both equally

Të dyja palët njësoj

I jedni i drugi podjednako

Which of the following would be
most effective to making your
community safer?

Cili nga opsionet e mëposhtëm
do të ishte më efikas për ta
bërë komunitetin tuaj më të
sigurtë?

Šta bi od navedenog bilo
najefikasnije sredstvo za
unapređenje bezbednosti Vaše
zajednice?

More police or authorities
present

Prania më e lartë e policisë ose
e autoriteteve

Veće prisustvo policije ili
nadležnih organa

  
Q4c

  
Q4d

Q4e

Module D

Q5a

Randomize
Q5a + b + c
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Violence awareness campaigns

Fushatat ndërgjegjësuese
rreth dhunës

Kampanje za podizanje nivoa
svesti o nasilju

Stricter gun control regulations

Rregulla më strikte për
kontrollin e armëve

Strožije regulative o kontroli
naoružanja

More people owning guns
so that they can protect
themselves

Numër më i lartë i personave
që zotërojnë armë që të mund
të mbrojnë veten

Veći broj ljudi koji poseduju
oružjeradi zaštite

Weapons risk education

Edukimi mbi rrezikun nga
armët

Edukacija o riziku u vezi sa
oružjem

People giving up their guns

Dorëzimi i armëve nga njerëzit

Predaja oružja

Would having a gun at home
make you feel:

Pasja e një arme në shtëpi do
t’ju bënte të ndiheshit:

Da li bi posedovanje oružja u
kući učinilo da se osećate:

Safer

Më i/e sigurtë

Bezbednije

Less safe

Më pak i/e sigurtë

Manje bezbedno

Randomize
Q5a + b + c

Would you personally own a
gun?

A do të zotëronit personalisht
një armë?

Da li biste lično posedovali
oružje?

If yes go to
Q5d

Yes

Po

Da

If no go to
Q5e

No

Jo

Ne

anchor
behind Q5c.
If Q5c = yes

What would be the main reason
for owning a gun?

Cila do të ishte arsyeja
kryesore për të zotëruar një
armë?

Koji bi bio Vaš glavni razlog za
posedovanje oružja?

For protection/safety

Për mbrojtje/siguri

Radi zaštite / bezbednosti

Everyone has one

Të gjithë e kanë një

Svi imaju oružje

IF A MAN

A man should carry a gun

Burri duhet të mbajë armë

Muškarac treba da nosi oružje

IF A WOMAN

A woman should carry a gun

Gruaja duhet të mbajë armë

Žena treba da nosi oružje

It inspires fear in others

I fut frikën të tjerëve

To izaziva strah kod drugih

Hunting and sport

Gjueti dhe sport

Lov i sport

Tradition

është zakon

Tradicija

Other

Tjetër

Ostalo

What is the main reason you
would not own a gun?

Cila është arsyeja kryesore që
nuk do të zotëronit një armë?

Koji je glavni razlog zbog koga ne
biste posedovali oružje?

Not legal in my country

Nuk është e ligjshme në
vendin tim

U mojoj zemlji to nije legalno

Don’t need one

Nuk më nevojitet

Nije mi potrebno

It’s unsafe to have a gun

Nuk ndihem i/e sigurtë me
armë

Posedovanje oružja nije
bezbedno

  
Q5b

Q5c

Q5d

Q5e

Randomize
Q5a + b + c

Anchor
behind Q5c.
If Q5c = No/
Unsure
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Anchor
at end of
Module

Can’t afford one

nuk mund ta perballoj
ekonomikisht

Ne mogu da ga priuštim

Don’t know how to get one

Nuk di si ta marr

Ne znam na koji način da dođem
do njega

Don’t know how to use one

Nuk di si ta përdor

Ne znam da rukujem njime

Other

Tjetër

Ostalo

Are you aware that there are
penalties for illegal possession
of weapons?

A e dini se ka penalitete për
zotërimin e jashtëligjshëm të
armëve?

Da li znate da postoje kazne za
nelegalno posedovanje oružja?

Yes

Po

Da

No

Jo

Ne

Cili nga opsionet e mëposhtëm
e promovon më tepër
përdorimin e armëve? Mund
të zgjidhni deri në dy opsione

Šta od navedenog najviše
promoviše upotrebu oružja?
Molimo Vas da izaberete do dve
opcije

Pictures or posters of guns

Fotot ose posterat me armë

Slike ili posteri oružja

Social media

Media sociale

Društveni mediji

Videos showing guns, incl.
movie trailers and music videos

Videot që shfaqin armë,
duke përfshirë videoklipet
promocionalë të filmave dhe
videot muzikore

Video snimci koji prikazuju
oružje, uključujući trejlere za
filmove i muzičke spotove

Music lyrics about guns

Tekstet e këngëve me armë

Tekstovi pesama koji govore o
oružju

News on firearm-related
incidents

Lajmet për incidentet me
armë zjarri

Vesti koje govore o incidentima
povezanim sa vatrenim oružjem

Seeing friends or other people with
guns

Të shohësh miqtë ose njerëz të
tjerë me armë

Viđanje prijatelja ili drugih ljudi
sa oružjem

Pro-Gun lobby groups

Grupet e lobimit pro armëve

Grupe koje lobiraju za
posedovanje oružja

Complete

Complete

Complete

What is the highest level of
education you have completed?

Cili është niveli më i lartë
arsimor që keni përfunduar?

Koji je najviši stepen
obrazovanja koje ste stekli?

Primary

Nëntëvjeçar

Osnovno

Secondary

I mesëm

Srednja školska sprema

Post-secondary vocational
training

Formim profesional pas
shkollës së mesme

Strukovno obrazovanje nakon
završene srednje škole

Bachelor’s degree

Diplomë Bachelor

Fakultetsko obrazovanje

Master’s degree or higher

Diplomë Master ose më lart

Master studije ili više

Module E

Q6

Which of the following most
MULTISELECT promotes the use of guns?
(Select the top two)

Complete
Module F
Q7a

Randomize
Q7a+b+c
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Q7b

Q7c

Randomize
Q7a+b+c

Randomize
Q7a+b+c
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Including yourself, how many
people live in your home?

Sa persona jetojnë në shtëpinë
tuaj, duke përfshirë edhe
veten?

Koliko osoba živi u Vašoj kući
uključujući i Vas?

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6+

6+

6+

In Euros, what is your monthly
household income?

Cilat janë të ardhurat tuaja
familjare në euro?

Koliki je mesečni prihod Vašeg
domaćinstva izražen u evrima?

No income

Nuk kam të ardhura

Bez prihoda

Less than 200 EUR

Më pak se 200 euro

Manje od 200 evra

200-500 EUR

200-500 euro

200-500 evra

More than 500 EUR

Më shumë se 500 euro

Više od 500 evra

Thank you

Faleminderit

Hvala Vam
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