
Ministri i Shëndetësisë në marrëveshje me Ministrin e Punëve të Brendshme, në mbështetje të nenit 
11 paragrafi 4 të ligjit “Për armët” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2005), 
miratuan   

RREGULLOREN
PËR LLOJIN DHE KRYERJEN E EKZAMINIMIT MJEKËSOR 

PËR PËRCAKTIMIN E AFTËSISË SË INDIVIDIT PËR TË POSEDUAR DHE MBAJTUR 
ARMË, LISTËN E SËMUNDJEVE DHE GJENDJET SHËNDETËSORE QË E BËJNË NJË 
INDIVID TË PAAFTË PËR TË POSEDUAR DHE MBAJTUR ARMË, SI DHE MËNYRËN 

DHE PROCEDURËN E LËSHIMIT TË VËRTETIMIT MJEKËSOR  

Neni 1  
Kjo Rregullore përshkruan llojin dhe kryerjen e ekzaminimit mjekësor për përcaktimin e aftësisë së 
individit për të poseduar dhe mbajtur armë, listën e sëmundjeve dhe gjendjet shëndetësore që e bëjnë 
një individ të paaftë për të poseduar dhe mbajtur armë, si dhe mënyrën dhe procedurën për lëshimin 
e vërtetimit mjekësor.  

Neni 2
Ekzaminimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së individit për të poseduar dhe mbajtur armë (në 
vijim referuar si: ekzaminimi mjekësor) kryhet nga një mjek, specialist i caktimit të aftësisë për punë, 
psikolog dhe psikiatër në një institucion mjekësor që ofron kujdes mjekësor parësor për trajtimin e 
çështjeve mjekësore profesionale.

Neni 3
Ekzaminimi mjekësor konsiston në:

1. studimin e anamnezës personale, familjare dhe të lidhur me punën;  
2. shqyrtimin e dokumentacionit mjekësor; dhe  
3. ekzaminimin e specializuar të të gjithë organeve dhe sistemeve, ekzaminimin e gjendjes 

mendore, të sistemit nervor qendror dhe periferik, si edhe teste për shikimin dhe dëgjimin.  

Neni 4  
Një person fizik është i aftë për të poseduar dhe mbajtur armë nëse ekzaminimi mjekësor nuk tregon 
asnjë sëmundje apo gjendje shëndetësore që mund të ndikojë në përdorimin e sigurt të armëve d.m.th 
sëmundje ose gjendje shëndetësore që e bëjnë individin të paaftë për të poseduar dhe mbajtur armë, 
të paraqitura në listën e sëmundjeve dhe gjendjeve shëndetësore që e bëjnë individin të paaftë për të 
poseduar dhe mbajtur armë (Dokumenti 1).  

Neni 5  
Në bazë të ekzaminimit mjekësor të kryer, personit fizik i lëshohet vërtetimi mjekësor për aftësinë 
e tij/saj për të poseduar dhe mbajtur armë (Dokumenti 2) i nënshkruar nga mjeku dhe specialisti i 
caktimit të aftësisë për punë të cilët kanë kryer ekzaminimin në institucionin mjekësor.   

Neni 6  
Procedura për lëshimin e vërtetimit mjekësor për aftësinë për të poseduar dhe mbajtur armë fillon 
me kërkesën e personit fizik për ekzaminimin e aftësisë së tij për të poseduar dhe mbajtur armë.  

Neni 7 
Personi fizik që nuk është i kënaqur me vlerësimin e deklaruar në vërtetimin mjekësor të përmendur në 
nenin 5 të këtij dokumenti, mund të paraqesë një kërkesë për ripërsëritjen e ekzaminimit mjekësor 
që do të kryhet nga një komision mjekësor për përcaktimin e aftësisë për të poseduar dhe mbajtur 
armë (në vijim referuar si: Komisioni).  



Kërkesa e përmendur në paragrafin e këtij neni i paraqitet Komisionit të institucionit mjekësor të 
autorizuar të përmendur në nenin 2 të këtij dokumenti brenda 15 ditëve nga data e marrjes së 
vërtetimit mjekësor.  

Neni 8  
Komisioni i përmendur në nenin 7 të këtij dokumenti krijohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe 
përbëhet nga specialisti i caktimit të aftësisë për punë, psikologu dhe një specialist këshillues që 
nuk kanë marrë pjesë në ekzaminimin e mëparshëm mjekësor dhe nuk kanë përcaktuar aftësinë e 
individit për të poseduar dhe mbajtur armë.  

Neni 9  
Në bazë të ekzaminimit mjekësor të kryer, Komisioni lëshon vërtetimin mjekësor (Dokumenti 3) 
brenda 30 ditëve pas dorëzimit të kërkesës për ripërsëritjen e ekzaminimit mjekësor.  

Neni 10  
Ekzaminimi mjekësor përsëritet nëse ka ndryshime të gjendjes shëndetësore që mund të ndikojnë 
në aftësinë për të poseduar dhe mbajtur armë.  

Neni 11  
Vërtetimi mjekësor i përmendur në nenet 5 dhe 9 të këtij dokumenti i dorëzohet njësisë organizative të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme ku është paraqitur kërkesa për lëshimin e miratimit për blerjen 
e armëve.   

Neni 12  
Dokumentacioni mjekësor i përpiluar në lidhje me lëshimin e vërtetimit mjekësor siç rregullohet në 
nenet 5 dhe 9 të kësaj Rregulloreje dhe një kopje e vërtetimit mjekësor mbahen në një dosje të 
veçantë sipas numrave të referencës së vërtetimeve të lëshuara nga institucionet mjekësore.  

Neni 13  
Dokumentet 1 deri në 3 janë pjesë përbërëse të kësaj Rregulloreje.  

Neni 14  
Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë pas datës së botimit të saj në “Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”.  
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Ministri Ministri
i Punëve të Brendshme i Shëndetësisë  
Ljubomir Mihajlovski (nënshkrimi) Prof. Dr Vlado Dimov, (nënshkrimi) 



Dokumenti nr. 1 

LISTA E SËMUNDJEVE DHE E GJENDJEVE SHËNDETËSORE QË E BËJNË NJË 
INDIVID TË PAAFTË PËR TË POSEDUAR DHE MBAJTUR ARMË 

I. GJENDJET SHËNDETËSORE DHE SËMUNDJET NEUROLOGJIKE, PSIKOLOGJIKE 
DHE PSIKIATRIKE  

1. Problemet dhe sëmundjet anormale të shfaqura si pamundësi intelektuale, aftësi të kufizuara, 
ulje të vëmendjes dhe të përqendrimit ose mungesë e tyre, apatia psikomotorike dhe 
sensomotorike, si dhe mungesa e kontrollit dhe çrregullimet e personalitetit; 

2. Degradimi mendor (demenca) i shkaktuar nga çdo lloj shkaku;   
3. Psikoza akute pavarësisht shkaqeve ose psikoza kronike me ndryshime të dukshme të mbetura 

ose regresive; 
4. Ndryshimet e dallueshme patologjike në sferën emocionale dhe etiko-morale të personalitetit;  
5. Ndryshimet e dallueshme dhe të rënda nervore;  
6. Çrregullime nga përdorimi i alkoolit, përveç rasteve të gjendjes së abstinencës alkoolike të 

kontrolluar nga ana mjekësore për të pakën 12 muaj dhe pa ndryshime mendore apo ndërlikime 
neurologjike; 

7. Varësia nga drogat e paligjshme, përveç rasteve të gjendjes së abstinencës së drogës së 
kontrolluar nga ana mjekësore për të paktën 12 muaj pa ndryshime mendore apo ndërlikime 
neurologjike; 

8. Gjendjet shëndetësore dhe sëmundjet e shoqëruara me pengesa të koordinimit, shtangie, 
dridhje, spazma muskulore dhe lëvizje të paqëllimshme; 

9. Të gjitha format e epilepsisë dhe çrregullime të tjera të ndërgjegjes, përveç rasteve të 
kontrolluara nga ana mjekësore ku me ndihmën e terapive, konvulsionet nuk janë shfaqur 
për të paktën dy vjet;   

10. Gjendjet shëndetësore nervore, sëmundjet, lëndimet dhe anomalitë e nervave dhe muskujve 
që shkaktojnë çrregullime më të rënda funksionale. 

II. PROBLEMET DHE SËMUNDJET E SYVE 

1. Mprehtësia e shikimit, e korrigjueshme ose e pakorrigjueshme nën 0,8; 
2. Protanopia, deuteranopia  

III. PROBLEMET DHE SËMUNDJET E ÇRREGULLIMEVE TË EKUILIBRIT DHE TË 
DËGJIMIT 

1. Sëmundjet e sistemit vestibular me çrregullime të rënda të ekuilibrit 
2. Mungesë dëgjimi (Fowler mbi 90%) 

IV. PROBLEMET DHE SËMUNDJET E ENËVE TË GJAKUT DHE TË ZEMRËS 

1. Forma të rënda të çrregullimeve koronare dhe gjendja pas infarktit deri në stabilizim; 
2. Sëmundjet e zemrës që çojnë në çrregullime të rënda hemodinamike në ritëm dhe të fikët; 
3. Problemet kongjenitale ose të fituara të zemrës dhe sëmundjet e enëve të mëdha të gjakut 

me shenja dekompozimi; 
4. Forma të rënda të çrregullimit hipertonik. 

V. PROBLEMET DHE SËMUNDJET E SISTEMIT RESPIRATOR  

1. Insuficiencë e rëndë respiratore dhe kardiovaskulare. 



VI. SËMUNDJET E SISTEMIT GASTROINTESTINAL DHE URINAR 
 

1. Çrregullime të rënda të stomakut, të mëlçisë dhe veshkave që çojnë në koma. 

VII. ÇRREGULLIME TË ENDOKRINËS 

1. Diabeti melit me ndërlikime, si ndryshime kardiovaskulare, të syve dhe nervit dhe acidozë 
e pakompensuar; 

2. Hipertireoza e një forme më të rëndë me sindromën e bulbit okular ose ndërlikime të 
sistemit kardiovaskular; 

3. Hiper dhe hipotiroidizim i një forme më të rëndë 

VIII. SËMUNDJET KARDIOVASKULARE 

1. Hemopatitë dhe retikuloza malinje 



Dokumenti 2 

________________________________ 

(emri i institucionit mjekësor) 

Nr. ______________________

_________________________

_________________________
(vendi) 

Në përputhje me nenin 11, paragrafi 4 të ligjit “Për armët” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 7/05) dhe me nenin 5 të Rregullores për llojin dhe kryerjen e ekzaminimit mjekësor 
për përcaktimin e aftësisë së individit për të poseduar dhe mbajtur armë, listën e sëmundjeve dhe 
gjendjeve shëndetësore që e bëjnë një individ të paaftë për të poseduar dhe mbajtur armë, si dhe për 
mënyrën dhe procedurën e lëshimit të vërtetimit mjekësor (“Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. ----), pas kryerjes së ekzaminimit mjekësor

______________________________________lëshon këtë 

(emri i institucionit mjekësor) 

VËRTETIM MJEKËSOR 

të aftësisë për të poseduar dhe mbajtur armë 

Emri, atësia dhe mbiemri ___________________________________________________, 

Lindur më _________________________________________________________, vendi i banimit,
___________________________________, numri unik i regjistrimit i shtetasit ______________,

lloji i edukimit______________________________, gjendja civile_________________________.

ANAMNEZA 

1. Personale - sëmundje_____________________________________________________
- lëndime ______________________________________________________________
- zakone_______________________________________________________________

2. Profesionale 
- Zhvillimi i karrierës_____________________________________________________

_____________________________________________________________________
(a ka qenë i/e punësuar dhe ku) 

- çrregullimet si pasojë e punës ____________________________________________ 
3. Familjare 

- çrregullimet mendore dhe epilepsia ndër anëtarët e familjes dhe të afërmit 

GJENDJA SHËNDETËSORE AKTUALE 

Rezultatet e ekzaminimit mjekësor ___________________________________________________

Zemra _________________________________________________________________________

Sistemi nervor dhe gjendja mendore__________________________________________________



Sisteminervor qendror dhe periferik _________________________________________________

Tensionii gjakut_________________________________________, pulsi

Dëgjimi ________________________________________________________________________

Shikimi ________________________________________________________________________ 

Testimetë veçanta shtesë funksionale dhe laboratorike dhe rezultatet ________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Rezultatedhe mendime shtesë të specialistit konsultativ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VLERËSIM MJEKËSOR I AFTËSISË PËR TË POSEDUAR DHE MBAJTUR ARMË* 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(vula) Nënshkrimi 

Mjeku 

Specialisti i caktimit të aftësisë për 
punë 

* Vlerësimi mjekësor mund të jetë si më poshtë: 

- i aftë për të mbajtur armë 
- i paaftë për të mbajtur armë 

Në vëmendje të: 

- njësisë organizative në Ministrinë e Punëve të Brendshme që lëshon leje për blerjen e 
armës 



Dokumenti 3 

________________________________ 

(emri i institucionit mjekësor) 

Nr. ______________________

_________________________

_________________________
(vendi) 

Në përputhje me nenin 11 të ligjit “Për armët” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
7/05) dhe me nenin 9 të Rregullores për llojin dhe kryerjen e ekzaminimit mjekësor për përcaktimin 
e aftësisë së individit për të poseduar dhe mbajtur armë, listën e sëmundjeve dhe gjendjeve 
shëndetësore që e bëjnë një individ të paaftë për të poseduar dhe mbajtur armë, si dhe për mënyrën 
dhe procedurën e lëshimit të vërtetimit mjekësor (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. ----), Komisioni Mjekësor që përcakton aftësinë e individit për të poseduar dhe mbajtur armë në 
____________________________________lëshon këtë

(emri i institucionit mjekësor) 

VËRTETIM MJEKËSOR 

Kërkesapër ripërsëritjen e ekzaminimit mjekësor u paraqit më ___________________________ 

Pas ripërsëritjes së ekzaminimit mjekësor për përcaktimin e aftësisë për të poseduar dhe mbajtur 
armë, Komisioni mjekësor që përcakton aftësinë për të poseduar dhe mbajtur armë miratoi sa më 
poshtë 

VLERËSIM I AFTËSISË PËR TË POSEDUAR DHE MBAJTUR ARMË* 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ _______________________________

(emri dhe mbiemri) (vendi i banimit)

____________________________ _____________________________________

(data dhe vendi i lindjes) (numri i dokumentit të identifikimit) 

* Vlerësimi mjekësor mund të jetë si më poshtë: 

- i aftë për të mbajtur armë 
- i paaftë për të mbajtur armë 

Arsyetimi i vlerësimit ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vlerësimi është përfundimtar 



Përbërja e Komisionit Mjekësor që përcakton aftësinë për të poseduar 
dhe mbajtur armë   

(vula) 

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________

Në vëmendje të: 

- njësisë organizative në Ministrinë e Punëve të Brendshme që lëshon leje për blerjen e 
armëve 


