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1. Hyrje

Rreziku që i kanoset shoqërisë nga përdorimi i armëve pa leje, edhe pas më shumë se 
një dekade nga përfundimi i luftës, vazhdon të mbetet tejet i madh. Armët në posedim të 
paligjshëm të qytetarëve që qarkullojnë në Kosovë janë shkaktari kryesor për pjesën dërrmuese 
të vrasjeve1 dhe të një sërë krimesh të tjera. Këto armë paraqesin rrezik edhe për institucionet 
e sigurisë përfshirë  Policinë e Kosovës (PK) dhe KFOR-in.2 Në vitin 2011, PK-ja në tentim për të 
zbatuar masat e reciprocitetit me Serbinë hasi në rezistencë të grupeve kriminale të armatosura 
në veri të Kosovës, ku si rrjedhojë u vra një polic i njësisë speciale ROSU.3 Përveç rrezikimit 
të institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, armët në posedim të paligjshëm çdo ditë 
paraqesin rrezik për qytetarët e rëndomtë, pasi ata i ekspozohen përdorimit të armëve të vogla 
dhe të lehta (AVL) për teke personale në vende të ndryshme, si ahengje, rrugë, madje edhe 
në institucionet shkollore.4 Jo rrallëherë përdorimi i AVL-ve në këto raste është shndërruar në 
tragjedi.5 Të gjitha këto probleme janë rezultat i masave të pamjaftueshme për vendosjen e një 
kontrolli të duhur mbi AVL-të në Kosovë. Andaj, infrastruktura ligjore dhe zbatimi në praktikë 
është parakusht në drejtim të futjes nën kontroll të AVL-ve. 

Gjatë viteve 2009 dhe 2010, Kosova ka miratuar Ligjin për armët dhe udhëzimet administrative 
përcjellëse, të cilat saktësojnë çdo veprim dhe procedurë, gjë që krijon hapësirë për zbatim 
efikas të tij. Ky ligj shënon progres të theksuar në rregullimin e fushës së kontrollit të AVL-ve 
në kuptim të rregullimit të kushteve “për blerje, posedim, mbajtje, ruajtje, prodhim, riparim, 
paaftësim, tregtim, shitje, gjurmim, transportim dhe importim të armëve për personat fizikë dhe 
personat juridikë brenda territorit të Republikës së Kosovës, si dhe eksportimin nga Republika 
e Kosovës.”6 Për më tepër, Strategjia Kombëtare për Kontrollin dhe Grumbullimin e AVL-ve, po 
ashtu, paraqet progres të theksuar në aspektin e politikëbërjes, e cila, natyrisht, për të qenë e 
suksesshme pikësëpari duhet të zbatohet dhe t’i arrijë rezultatet e përcaktuara.

1  Intervistë me z. Baki Kelani, Zëdhënës i Policisë së Kosovës, IKD, shkurt 2012.
2  “Plagosen dy pjesëtarë të KFOR-it në veriun e Kosovës”, Besim Abazi, Zëri i Amerikës, 28 nëntor 2011, shih http://www.voanews. 
 com/albanian/news/Alb-Kosova-KFOR-plagodje-2011-11-28-134584148.html (qasur për herë të fundit më 1 shkurt 2012).
3  Besim Abazi, “Varroset Enver Zymberi, polici i vrarë gjatë operacioneve në veri”, Zëri i Amerikës, 27 korrik 2011, shih http://www. 
 voanews.com/albanian/news/Varroset-Enver-Zymberi-polici-i-vrare-gjate-operacioneve-ne-veri-126265483.html (qasur për herë  
 të fundit më 1 shkurt 2012).
4 Këtu hyjnë raste të ndryshme të cilat kanë ngjarë ndër vite përfshirë këto raste: në korrik 2010 në Kaçanik konfiskohen armë  
 gjatë kontrollit të një kolone dasme, ku ndër tjera konfiskohet edhe një armë AK-47; në korrik 2010, goditet në dorë një fëmijë 
 në rrugë nga predha “qorre”; në shtator 2010, në Ferizaj me armë zjarri janë plagosur tre nxënës brenda klasës së tyre; në shkurt 
 2011, në një shkollë të mesme në Suharekë i konfiskohet një nxënësi pistoleta e kalibrit 9mm; në maj të vitit 2011, një grua është 
 vrarë me armë nga ish-bashkëshorti i saj në mes të rrugës në Prishtinë; si dhe tetor 2011, me armë zjarri në zyrën e tij, vritet 
 Drejtori i Arsimit në Komunën e Prishtinës. Komunikatat për Media të Policisë së Kosovës. Po ashtu, Lirita Halili, “Terror në Klasë”, 
 Express, 7 shtator 2010, shih http://72.10.37.79/?cid=1,16,37961 (qasur për herë të fundit më 4 mars 2012). Po ashtu, Anton 
 Konushevci, “Vritet drejtori i arsimit”, Radio Evropa e Lirë, 3 tetor 2011, shih http://www.evropaelire.org/content/article/24347396.
 html (qasur për herë të fundit 4 mars 2011).
5 Ndër raste tjera përfshihen: Raporti ditor 18 shkurt 2010, vritet 43 vjeçari dhe plagosen disa të tjerë me armë zjarri në Ferizaj; 
 Raporti ditor 1 gusht 2010, një fëmijë dy vjeçar plagoset me armë në një aheng në Mitrovicë; Raporti ditor 20 gusht 2011, vritet 
 55 vjeçari me armë zjarri në Prishtinë; Raporti ditor 15 gusht 2011, tentimvrasje me armë zjarri në Ferizaj; Raporti ditor 16 shkurt 
 2012, tentimvrasje me armë zjarri në Prishtinë; Raporti ditor 12 janar 2012, grabitje e armatosur në Prishtinë; Raportet ditore të 
 Policisë së Kosovës për incidente të ndryshme. 
6 Ligji për Armët, Ligji numër 03/L-143, Neni 1 mbi Qëllimin dhe fushëveprimin, alinea 1, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës  
 numër 59, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
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Krijimi rishtas i një sërë mekanizmave si detyrime që dalin nga Ligji për Armët dhe udhëzimet 
administrative përkatëse, mungesa e kapaciteteve njerëzore, profesionale si dhe mungesa e 
përvojës në këtë fushë, paraqesin sfida serioze në zbatimin e kësaj kornize ligjore. Zbatimi i 
ligjeve dhe strategjive për armët në mungesë të caktimit të Koordinatorit kombëtar për AVL 
komprometon arritjen e qëllimeve dhe krijimin e një kontrolli më efikas kundrejt numrit të 
madh të AVL-ve në posedim të paligjshëm në Kosovë.7 

Qëllimi i këtij hulumtimi është që të promovojë ndikimin e bërjes së politikave dhe marrjes së 
vendimeve në forcimin e kontrollit të armëve të vogla dhe të lehta në Kosovë. Raporti “Kontrolli 
i armëve të vogla dhe të lehta” analizon dhe vlerëson progresin e shënuar në hartimin e kornizës 
ligjore që rregullon kontrollimin e AVL-ve, duke u fokusuar në ligjet, strategjitë dhe politikat 
e përpiluara, ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe mekanizmave për të siguruar kontroll 
efektiv të AVL-ve, zbatimin e ligjeve dhe strategjive, si dhe politikën e dënimeve për raste të 
mbajtjes së paligjshme të AVL-ve. 

Për përpilim të raportit është përdorur metodologji e përzier e hulumtimit, duke përfshirë 
hulumtimin sekondar dhe atë primar. Në kuadër të hulumtimit sekondar janë analizuar ligjet, 
udhëzimet administrative, vendimet e gjykatave për raste të armëmbajtjeve pa leje, analizat 
dhe raportet e organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare për Kosovën dhe vendet e 
tjera, komunikatat për medie dhe raportet ditore të PK-së, raporte të Doganës së Kosovës, si dhe 
statistikat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK). Hulumtimi primar përfshin 19 intervista 
gjysmë të strukturuara me zyrtarë të institucioneve qeveritare, organizatave ndërkombëtare, 
gjykatave, prokurorive, organizatave joqeveritare, si dhe kompanive private. Në analizimin e 
kësaj çështje vazhdon të mbetet sfidues sigurimi i statistikave dhe saktësia e atyre ekzistuese, 
qoftë në gjyqësor, PK apo në ndonjë institucion tjetër. Hulumtuesit kanë hasur në bashkëpunim 
të mirëfilltë me të gjitha institucionet përveç PK-së, ku Zyra për Informim ka hezituar të ofrojë 
informata dhe ka hezituar të iniciojë intervista me zyrtarë policorë. 

Kjo analizë fillon me shtjellimin e veprimeve të ndërmarra në të kaluarën lidhur me kontrollin 
e AVL-ve në Kosovë, për t’u shtjelluar më tej progresi i arritur sa i përket kornizës ligjore për 
kontroll të AVL-ve, sidomos gjatë kohës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në frymën e 
analizës të zbatimit të ligjeve është trajtuar çështja e mekanizmave institucional, koordinimi 
ndërinstitucional dhe zvogëlimi i AVL-ve në posedim të paligjshëm. Përfundimisht është 
shqyrtuar përgjigja e gjyqësorit ndaj armëmbajtjes pa leje. Punimi përmban të gjeturat kryesore 
dhe rekomandimet, të cilat në të ardhmen do t’i ndihmonin nismat institucionale për kontrollin 
e AVL-ve në Kosovë.

7 Në vitin 2006, 33,949 armë zjarri ishin në posedim të qytetarëve individual ndërsa 317,000 ishin në posedim të jashtëligjshëm. 
 Hulumtimi mbi Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) në Kosovë (Beograd: Clearinghouse i Evropës Juglindore dhe Lindore për 
 Kontrollimin e Armëve të Vogla dhe Lehta - SEESAC, 24 gusht 2006), f. 3. 



7

KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA NË KOSOVË:
PROGRESI dhe SFIDAT

2. Historia dhe problematika lidhur me AVL

Vitet e ‘90 për Ballkanin kanë sjellë luftëra në territorin e ish-Jugosllavisë, si dhe tranzicionin nga 
komunizmi në demokraci në shtetet e dala nga ish-Jugosllavia si dhe vendet e tjera, përfshirë 
këtu Shqipërinë dhe Bullgarinë. Si rezultat, shumë AVL kanë përfunduar në duar të civilëve, gjë 
që ka turbulluar sferën e kontrollit të AVL-ve dhe ka rritur kriminalitetin me AVL në të gjitha këto 
vende.8 Sikurse dëshmon Strategjia Kombëtare për Kontrollin dhe Grumbullimin e AVL-ve 2010-
12, pjesa dërrmuese e krimeve të ndryshme të kryera në Kosovë është si pasojë e përdorimit të 
armëve. Krimet nga përdorimi i AVL-ve në posedim të paligjshëm kanë prekur shumë sfera të 
jetës. Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, KFOR-i në bashkëpunim me Policinë e UNMIK-ut 
ka organizuar amnisti për armët, veprim që nuk ka dhënë rezultate të pritshme e aq më pak 
të kënaqshme. Në fund të vitit 1999, KFOR kishte grumbulluar 9,978 armë zjarri dhe 5 milionë 
copë municion, ndërsa në tri periudhat e tjera të amnistisë kishte grumbulluar vetëm 1,428 
armë zjarri dhe 90,200 copë municion.9 

Mungesa e kornizës së nevojshme dhe të përshtatshme ligjore, e rregulloreve të paqarta dhe 
bërja e politikave jo të qëndrueshme ka sjell shumë probleme deri në vitin 2009, kur aprovohet 
Ligji për Armët dhe iniciativat për nxjerrje të udhëzimeve administrative. Rregullorja e UNMIK-
ut 2001/7 lejonte marrjen e lejeve për armëmbajtje, përfshirë këtu rastet për vetëmbrojtje. 
Persona të rrezikuar, ku ishin përfshirë gjyqtarë, afaristë dhe dëshmitarë në raste gjyqësore ishin 
pajisur me Kartela të autorizimit për armëmbajtje,10 që nënkupton leje për bartje të armëve. 
Mungesa e kornizës ligjore pamundësonte blerjen e armëve në mënyrë ligjore,11 duke i shtyrë 
të gjithë akterët joqeveritarë të blinin armët në tregun e zi për t’i regjistruar ato.12 Kjo politikë e 
UNMIK-ut de fakto ishte stimuluese për tregun e zi të armëve.  

Në pamundësi të krijimit të kushteve për kontroll të mirëfilltë të AVL-ve, Kosova në vazhdimësi 
është përballur me probleme që burojnë pikërisht nga kriminaliteti me AVL në posedim të 
paligjshëm. Në Kosovë numri i madh i vrasjeve pas luftës ka rënë ndër vite, pasi që dy vitet e 
pasluftës ka pasur kaos të vërtetë për sigurinë e qytetarëve që ka rezultuar me mbi 200 vrasje 
në vit, nga të cilat gjysma kanë qenë vrasje me armë.13 Menjëherë pas kësaj, numri i vrasjeve 
është ulur ndjeshëm, duke arritur kështu që prej vitit 2007 deri në korrik të 2011 në Kosovë 

8 Clearinghouse i Evropës Juglindore dhe Lindore për Kontrollimin e AVL-ve është krijuar në vitin 2002 si rrjedhojë e problemit 
 serioz të AVL-vë, me të cilin ballafaqohet kjo pjesë e Evropës. Ja disa të dhëna të cilat bëjnë që kjo çështje të konsiderohet 
 kaq problematike. Në Serbi dhe Mal të Zi në vitin 2005 është vlerësuar se personat civil posedojnë mbi 1 milion armë të 
 regjistruara, ndërsa944,000 armë në mënyrë të paligjshme. Në Shqipëri në vitin 1997 dhe në vitin 1999, ishin 47.85, respektivisht 
 20.42 vrasje për 100,000 banorë. SEESAC, UNDP dhe Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore, shih http://www.seesac.org/new-
 about-seesac/1/  (qasur për herë të fundit më 4 mars 2012). Po ashtu, Z. Taylor, C. Phillips, S. Bogosavljevic, Living with the Legacy 
 – SALW Survey Republic of Serbia, (Serbia dhe Mali i Zi: UNDP, 25 mars 2005), f. 10. Po ashtu, B. Petrini, Seti i të dhënave, 
 (Uashington: Banka Botërore janar 2010).
9 Strategjia dhe Plani i Veprimit Kombëtar i Republikës së Kosovës për Kontrollin dhe Grumbullimin e Armëve të Vogla dhe të Lehta, 
 Ministria e Punëve të Brendshme, tetor 2009.
10 Hulumtimi mbi Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) në Kosovë (Beograd: Clearinghouse i Evropës Juglindore dhe Lindore për 
 Kontrollimin e Armëve të Vogla dhe Lehta - SEESAC, 24 gusht 2006), f. 69.
11 Tregtia e armëve ka qenë e ndaluar  për personat civil. Në vitin 2002, Jahja Morina edhe pse kishte marrë lejen nga administratori 
 komunal për shitje të armëve për gjah, dhe për një kohë kishte importuar armë të tilla, të njëjtit i ishte bastisur dyqani me urdhër 
 të prokurorit të UNMIK-ut dhe i ishin konfiskuar armët dhe municioni. Hetimet kishin pushuar pa ngritur asnjë akuzë ndaj z. Jahja 
 Morina, vetëm se armët i janë konfiskuar. Vendimi 36/08 i Panelit Këshillëdhënës për të Drejtat e Njeriut UNMIK, 16 dhjetor 2010.
12 Blerje të tilla të armëve kishin ndodhur edhe në vitin 2009, ku z. Driton Muharremi, ish-gjykatës kishte regjistruar armë në formë 
 të tillë. IKD intervistë me z. Driton Muharremi, ish-Gjykatës në Gjykatën Komunale në Prishtinë, mars 2012.
13 Vrasjet e kryera me armë zjarri sipas statistikave të Policisë së UNMIK-ut. Hulumtimi mbi Armët e Vogla dhe të Lehta (AVL) në 
 Kosovë (Beograd: Clearinghouse i Evropës Juglindore dhe Lindore për Kontrollimin e Armëve të Vogla dhe Lehta (SEESAC), 24 
 gusht 2006), f. 22.
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të evidentohen 144 vrasje në përgjithësi,14 pjesa dërrmuese e të cilave ishin kryer me armë.15 
Vlen të përmendet se në vitin 2010, me përjashtim të dy rasteve ku janë vrarë një boshnjak 
dhe një qytetar i komunitetit RAE, të gjitha viktimat kanë qenë shqiptarë.16 Rrjedhimisht, 
problemi i posedimit të armëve është më shumë problem i përgjithshëm i sigurisë publike sesa 
problem pikë së pari ndëretnik. Rreziku i armëve është shumëdimensional; në Qendrën Klinike 
Universitare të Kosovës (QKUK) në vitin 2009 janë shënuar 75 raste të plagosjeve me armë zjarri, 
në vitin 2010 janë shënuar 105 plagosje dhe 6 vdekje me armë zjarri, ndërsa në vitin 2011 janë 
shënuar 142 raste të tilla.17 QKUK-ja informon në vazhdimësi PK-në rreth rasteve që ndërlidhen 
me armë zjarri.18 Në anën tjetër, PK-ja dështon që këto raste t’i përfshijë në databazën e saj 
dhe çdo statistikë që ndërlidhet me vrasje apo plagosje me armë zjarri obligohet ta nxjerrë në 
mënyrë manuale nga raportet ditore.19

Çështja e posedimit të armëve në mënyrë të paligjshme paraqet rrezik për grupet e cenueshme 
në shoqëri, përfshirë këtu gratë dhe të rinjtë. Nga përdorimi i armës gratë pësojnë me jetë në 
raste të dhunës në familje, në rrugë ndodh grabitje me armë ndaj grave, si dhe në shkolla vajzat 
kërcënohen nga persona me armë.20 Të rinjtë janë, gjithashtu, të kërcënuar pasi që nuk ndihen të 
sigurt në ambientet në të cilat ka AVL të paligjshme.21 Madje, kjo bëhet një çështje shqetësuese 
kur 27.4% e të rinjve shprehen se do të merrnin një armë.22 Gjatë vitit 2011, përkatësisht në janar 
dhe tetor, në ueb sajtin YouTube janë ngarkuar dy video,23 të cilat më vonë u raportuan edhe në 
televizionet nacionale, ku shihet një numër i madh i meshkujve të grupuar dhe duke gjuajtur 
me armë. Njëra nga këto video paraqet djem të rinj, të cilët në rrugë, në mes të një grumbulli 
të njerëzve, kryesisht të mitur, gjuajnë me armë nga më të ndryshmet, përfshirë këtu armë 
të gjata dhe automatike. Për rastin në fjalë policia ka vepruar menjëherë duke arrestuar katër 
persona,24 të cilët janë duke u gjykuar sipas procedurës së rregullt. Veprimet e tilla kanë efekte 
negative shumëdimensionale, sepse, përveç rrezikut të përgjithshëm, shkaktohet pasiguri në 
popullatë dhe dëmtohet imazhi i vendit. 

Çështja e armëve në Kosovë është përcjellë madje edhe me skandale të nivelit të lartë, si 
ai i vitit 2011 kur zyrtarë të lartë të PK-së u arrestuan për shkak të një procesi të dyshimtë të 
furnizimit me armë. Të gjitha këto çështje medoemos kontribuojnë në dëmtimin e imazhit të 
Kosovës, gjë që krijon vështirësi për të ndërtuar kanale të sigurta dhe të kualitetit të lartë të 
furnizimit me armë dhe municion në mënyrë ligjore. 

Pas më se një dekade nga përfundimi i luftës, Kosova, pas rishikimit në vitin 2009, ka filluar 
prapë rishikimin e strategjisë së saj për kontrollin dhe grumbullimin e AVL-ve. Tanimë ka 
miratuar bazën ligjore për armët bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare, çka paraqet 
një hap të madh drejt një Ballkani më të sigurt dhe integrimeve euroatlantike. 

14 Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2006 dhe 2007 (Prishtinë: Enti i Statistikës së Kosovës, shtator 2009), f. 56. Po ashtu, Statistikat e 
 vdekjeve 2010 (Prishtinë: Enti i Statistikës së Kosovës, korrik 2011), f. 18. Po ashtu, Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2008-2009 
 (Prishtinë: Enti i Statistikës së Kosovës, 2011), f. 31 dhe 55. “Për shtatë muaj, 30 vrasje në Kosovë”, Kosova Sot, shih http://www.
 kosova-sot.info/te_tjera/kronika_e_zeze/per-shtate-muaj-30-vrasje-ne-kosove (qasur për herë të fundit 22 shkurt 2012). 
15 Intervistë me z. Baki Kelani, zëdhënës i Policisë së Kosovës, IKD, shkurt 2012.
16 Agjencia e Statistikave të Kosovës. Raporti 2010. 
17 Raport vjetor i QKUK-së për vitin 2009, 2010, dhe 2011. IKD komunikim përmes e-mailit me z. Shpend Fazliu, QKUK.
18 Intervistë me Dr. Mehmet Maxhuni, drejtor i Klinikës së Kirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare, IKD, mars 2012. 
19 Intervistë me z. Baki Kelani, zëdhënës i Policisë së Kosovës, IKD, shkurt 2012.
20 Intervistë me znj. Igaballe Rogova, drejtoreshë Ekzekutive në Rrjetin e Grupeve të Grave të Kosovës, IKD, mars 2012.
21 Christine Bennett dhe Saferworld, Perceptimet e Publikut për Sigurinë në Kosovë: Koha për të vepruar (Londër: Saferworld, maj 
 2012), f. 26.
22 Në vitin 2009, përqindja e atyre të rinjëve që do të merrnin një armë ishte vetëm 17.8%. Po aty.
23 Shih http://www.youtube.com/watch?v=c_C8uuFdPJU&feature=share (qasur për herë të fundit më 3 mars 2012). Po ashtu, shih 
 http://www.youtube.com/watch?v=uilFJ6HflKk&feature=endscreen&NR=1 (qasur për herë të fundit më 3 mars 2012).
24 Komunikatë për Media, Policia e Kosovës, 3 nëntor 2011.
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3. Korniza ligjore dhe strategjia

Deri në vitin 2009, me hyrjen në fuqi të Ligjit për Armë, Kosova ka pasur infrastrukturë ligjore të 
mangët për armët në përgjithësi, gjë që favorizonte një mjedis për treg të paligjshëm të AVL-ve. 
Zvogëlimi i numrit të AVL-ve pa leje dhe kontrolli i AVL-ve për një kohë të gjatë është lënë vetëm 
në mëshirën e amnistive, si dhe konfiskimeve rutinë nga ana e institucioneve të sigurisë. Deri 
me hyrjen në fuqi të Ligjit për Armë, ekzistonin anomali të shumta dhe paqartësi rreth marrjes 
së lejeve qoftë edhe nga gjahtarët. Rregullimi i kësaj fushe në aspektin ligjor nga viti 2009 e 
tutje shënon progres të theksuar në krijimin e mekanizmave adekuatë, të cilët mundësojnë 
pajisjen me armë në mënyrë të ligjshme dhe njëkohësisht krijojnë kushte për të minimizuar 
dhe parandaluar armët në posedim të paligjshëm dhe tregtinë me to. Çështja e kontrollit të 
armëve përveç Ligjit të Armëve, ndërlidhet edhe me një sërë ligjesh të tjera,25 ndër të cilat edhe 
Ligji për Shërbime Private të Sigurisë.  Për zbatimin e Ligjit për Armë, Ministria e Punëve të 
Brendshme e Republikës së Kosovës (MPB) ka nxjerrë 17 udhëzime administrative (UA), duke 
kompletuar kornizën ligjore rreth posedimit dhe qarkullimit të armëve.26 Ligjet së bashku me 
UA-të kanë detajuar çdo proces dhe kanë lënë shumë pak fleksibilitet për interpretime të cilat 
do të hutonin ndonjë nga bartësit e këtyre akteve.27 Përkundër ndërlidhjes të një numri të 
madh të ligjeve me kontrollin e armëve, deri më tani nuk janë paraqitur probleme thelbësore, 
të cilat do të pamundësonin zbatimin e mirëfilltë të ligjit. Ligjet në fuqi kanë mundësuar që 
çdo qytetar mbi 21 vjeç dhe që nuk ka rënë ndesh me ligjin të ketë mundësinë të pajiset me 
leje për mbajtje të armës së zjarrit, armë koleksionuese, armë gjuetie apo shenjëtarie, si dhe 
armë të tjera të ftohta e antike. Mbajtja e armës u është lejuar vetëm punëtorëve të punësuar te 
personat juridikë që veprojnë në fushën e sigurisë së personave, sigurimin e parave dhe gjërave 
të tjera me vlerë apo gjatë orarit të punës mbajnë armë.28 Për herë të parë paraqitet mundësia 
për një kategori kaq të gjerë të pajiset me leje për armë. Ligji i ka ndarë armët në katër kategori 
dhe ka ndaluar lejet për kategorinë A, pasi që armët në këtë kategori janë të kalibrave më 
të mëdhenj dhe, rrjedhimisht, dëmet e shkaktuara nga to mund të jenë më të mëdha. Kemi 
parasysh se ky ligj ndalon lëshimin e lejeve për të gjithë personat të cilët kanë pasur dhe kanë 
probleme me ligjin. Arma e zjarrit paraqet rrezikshmëri shumë të lartë në raste të dhunës në 
familje,29 gjë që është reflektuar në ligj pasi që përfshirja në dhunë në familje paraqet kufizim 
për marrje të lejes për armë.

Përveç çështjes së sigurimit të lejes, ligji dhe aktet normative kanë siguruar edhe të drejtën 
për importim të armëve nga ana e personave juridikë, të cilët i kanë këto armë për furnizim të 
personave civilë me to.30 Ndërsa, për importim të armëve të kategorisë A është paraparë kontroll 
tejet i rreptë, ku në mbikëqyrje mund të përfshihet edhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë 
(AKI).31  

25 Këtu përfshihen Kodi Penal të Kosovës, Kodi i Procedurës Penale, Ligji për Policinë, Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, 
 Ligji për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë,  Ligji Penal për të Mitur, Kodi i Doganave dhe Akcizës, Ligji për Armët, Ligji për 
 Gjueti, Ligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Ligji për Përdorimin Civil të Eksplozivëve, Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike, Ligji 
 për të Huajt, Ligji për Mbikëqyrjen e Kufiri Shtetëror, si dhe Ligji për Shërbimet Private të Sigurisë.
26 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012.
27 Intervistë me zyrtarë të MPB-së, zyrtarë të UNDP-së, si dhe zyrtarë të poligonit civil të qitjes Katana, IKD, shkurt 2012. 
28 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 17, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
29 Intervistë me znj. Igballe Rogova, drejtoreshë Ekzekutive në Rrjetin e Grupeve të Grave të Kosovës, IKD, mars 2012.
30 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 55, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
31 Po aty. Po ashtu, IKD intervistë me z. Xhafer Gashi, zyrtarë i Poligonit Civil të Qitjes Katana, shkurt 2012.
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Strategjia për Kontrollin dhe Grumbullimin e AVL-ve e hartuar nga MPB-ja është mjaft 
e avancuar dhe gjithëpërfshirëse. Ndërkaq, plani i veprimit për këtë strategji saktëson 
përgjegjësinë e secilit aktor dhe garanton mekanizma adekuatë për mbikëqyrje të zbatimit. 
Ligji për armë është përgatitur me përfshirje të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, 
ku Forumi për Iniciativa Qytetare dhe Saferworld kanë organizuar diskutime me qytetarë 
dhe institucione lokale dhe të gjeturat i kanë adresuar në hartimin e ligjit.32 Po ashtu, këto 
organizata kanë dhënë edhe kontribut me shkrim lidhur me përmbajtjen e ligjit për armë.33 
Përkundër evitimit të ndonjë kolizioni ligjor, zbatimi si i kornizës ligjore ashtu edhe i strategjisë 
është zvarritur edhe në praktikë, kjo kryesisht për shkak të mungesës së vullnetit politik për ta 
vendosur kontrollin e armëve si çështje prioritare.34 Për më tepër, organet institucionale nuk i 
kanë përpiluar raportet periodike për të vlerësuar zbatimin e strategjisë.

4. Mekanizmat institucional

MPB-ja e ka barrën kryesore për mbarëvajtjen e procesit të kontrollit të AVL-ve. Departamenti 
për Siguri Publike (DSP) është funksionalizuar në qershor të vitit 2009 brenda MPB-së dhe që 
nga ajo kohë ka shërbyer në MPB për të këshilluar politikat për siguri publike si dhe ekzekutimin 
e ligjeve, përfshirë ato që ndërlidhen me armët dhe eksplozivët. Në të njëjtin vit është krijuar 
Divizioni për Armë, Municion dhe Eksploziv (DAME) brenda DSP-së. Që nga themelimi, DSP-ja 
dhe DAME-ja janë mbështetur nga UNDP-ja përmes projektit Iniciativa për Kontroll të Armëve 
të Vogla në Kosovë (KOSSAC) rreth çështjes së kontrollit të AVL-ve në Kosovë. Për më tepër, 
DSP-ja në vazhdimësi ka pasur përkrahje përmes instrumentit TAIEX të Komisionit Evropian.35 
DSP-ja ka dhënë kontribut të çmuar në këto vite të ekzistimit në kompletimin e kornizës 
ligjore dhe hartimin e Strategjisë për Kontroll dhe Grumbullim të AVL-ve. Për më tepër, DSP-ja 
ka funksionalizuar rrjet institucional të sigurt dhe të avancuar për përgatitjen dhe lëshimin e 
lejeve për armë dhe municion për persona civilë, si dhe furnizim për institucione të sigurisë. 
Gjithashtu, DSP-ja ka krijuar sistem kompjuterik, i cili i grumbullon të dhënat e ndryshme rreth 
poseduesve të armëve dhe municionit legal në Kosovë, e që e ndërlidh këtë departament me 
të gjitha stacionet policore.36 Duke pasur parasysh krijimin rishtazi të këtij institucioni dhe 
zbatimin për herë të parë pas luftës të Ligjit për Armë dhe Strategjisë, resurset njerëzore dhe 
profesionale kanë sfida në koordinimin ndërinstitucional, në sensibilizim të qytetarëve, si dhe 
përpilimin e planeve efikase për legalizim dhe amnisti.

Komisioni Kombëtar për AVL është themeluar në vitin 2007. Në anën tjetër, Strategjia për 
Kontroll dhe Grumbullim të AVL-ve e vitit 2009 kishte paraparë që ky komision të vazhdojë 
operimin përmes një vendimi të Qeverisë. Megjithatë, koordinatori i Komisionit Kombëtar 
nuk është zgjedhur37, duke e zvarritur kështu procesin e mbikëqyrjes së zbatimit të strategjisë 
dhe ligjit. Në këtë formë ka munguar personi kyç për të koordinuar, përvijuar, monitoruar dhe 
raportuar zbatimin e politikave, aktivitetet dhe veprimet në lidhje me  strategjinë. Kjo pa dyshim 
se ka pasur ndikimin negativ në të gjitha proceset që ndërlidhen me zbatimin e strategjisë. Për 
më tepër, kjo ka qenë shkaktar që koordinimi i mekanizmave institucionalë dhe i akterëve të 
32 IKD intervistë me z. Nazim Haliti, Zëvendës Drejtor i Forumit për Iniciativa Qytetare, mars 2012.
33 Po aty.
34 Po aty.
35 Programi KOSSAC i UNDP-së është zhvilluar në tri faza: në fazën e parë është fokusuar në ngritjen e kapaciteteve vendore për 
 kontroll të AVL-ve, në fazën e dytë ka mbështetur Komisionin për Kontroll të AVL-ve si dhe zbatimin e planit të veprimit për AVL-të, 
 dhe në fazën e tretë ka vepruar në mbështetje të DPS-së për të kompletuar kornizën ligjore dhe ka ndihmuar në zbatimin e 
 strategjisë. Në anën tjetër, DPS sipas nevojës ka përdorur instrumentin e TAIEX të KE-së. 
36 Intervistë me zyrtarë të MPB-së, IKD, shkurt 2012.
37 IKD komunikim përmes linjës telefonike me z. Driton Gashi, Drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, shkurt 2012.
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tjerë në kontrollin dhe grumbullimin e AVL-ve të mos jetë në nivelin e duhur. Akterët kyç, siç janë  
gjykatësit,   prokurorët, shoqëria civile dhe të tjerë, kanë mungesë të theksuar të informatave 
për  strategjinë dhe elementet e saj, posaçërisht rolin e paraparë për ta. Për shkak të mungesës 
së mobilizimit të hisedarëve të ndryshëm mungojnë të dhëna kyçe dhe në kohë që kanë të 
bëjnë me armët dhe që ndërlidhen me hartimin e politikave të drejta. Baza e të dhënave të PK-
së përmban të dhëna të përgjithësuara, por jo të kategorizuara, për vrasje me armë të zjarrit, 
plagosje me armë zjarri apo plumba qorr, si dhe raste të incidenteve me armë legale. Çështja 
më problematike vazhdon të mbetet mungesa e një baze të dhënash të përbashkët ndërmjet 
policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Këto tri institucione kanë të dhëna kontradiktore dhe kjo 
vështirëson hartimin e politikave të qëndrueshme dhe që i përgjigjen situatës në terren. Kjo 
pamundëson monitorimin dhe vlerësimin e progresit të institucioneve në zbatimin e strategjisë.

Hyrja në fuqi e Ligjit për armë, detyrimisht ka krijuar mekanizma të rinj, të cilët janë bartës të 
procesit të legalizimit të armëve, lëshimit të lejeve dhe tregtisë me armë. Në procesin e lëshimit 
të lejeve përfshihen mekanizma të ndryshëm, si qendra trajnuese për shenjëtari, PK-ja, si dhe 
MPB-ja. Një qendër profesionale trajnuese është themeluar nga një kompani private, e cila 
është vënë në shërbim të trajnimit të personave civilë që synojnë të marrin lejen për armë. 
Të gjitha stacionet policore janë lidhur në mënyrë kompjuterike me qendrën për verifikim në 
MPB, si dhe është themeluar Komisioni për shqyrtim, i cili paraqet autoritetin më të lartë për 
lëshimin e lejeve për armë në të cilin bëjnë pjesë drejtori i Departamentit të MPB-së, zyrtari 
ligjor nga MPB-ja dhe përfaqësuesi i PK-së.38 Përgjegjësi e këtij komisioni shqyrtues është që 
të sigurohet se personi, të cilit i jepet pëlqimi për të blerë armën, ka të kaluar të pastër, është 
i shëndetshëm, i trajnuar, si dhe çështje të tjera relevante. Deri më tani, vetëm një qendër për 
trajnim të të interesuarve për përdorim të armëve është licencuar dhe funksionalizuar. Tutje, 
kjo mbetet qendra e vetme për trajnime për përdorim të armëve si dhe shitje të armëve për 
persona civilë.39 Qendra për shenjëtari ka rekrutuar resurse humane profesionale dhe ka 
ndërtuar hapësira adekuate për të zhvilluar trajnime për posedues, si dhe trajnime profesionale 
për persona që synojnë të marrin leje për bartje të armëve. Stacionet policore janë pjesë e 
burokracisë nëpër të cilat duhet të kalojnë dokumentet e kandidatëve për leje për armë. 
Njëkohësisht, kjo hallkë paraqet çështjen më problematike, pasi që zyrtarët policorë të caktuar 
për të proceduar dokumentet e dorëzuara tek MPB-ja janë të moshuar dhe nuk kanë arritur 
të aftësohen për punë me kompjuter, pavarësisht se kjo përfshin vetëm skanim të thjeshtë të 
dokumentacionit.40 Ngritja e kapaciteteve njerëzore është e domosdoshme për efikasitet në 
eliminimin e pengesave burokratike dhe të panevojshme, të cilat do të mund të kenë efekt 
negativ te qytetarët për t’u pajisur me leje dhe me armë të ligjshme. Në rast të rritjes së fluksit 
të kandidatëve për leje, zvarritja e procesit për marrje të pëlqimit për blerje arme, si dhe lejes 
mund ta dëmtojë procesin e futjes nën kontroll të AVL-ve, pasi që burokracia mund të stimulojë 
hezitim e kandidatëve për t’i respektuar ligjet.

Përveç tjerash, PK-ja ka përgjegjësi mjaft të madhe në hetimin, grumbullimin e informatave 
si dhe parandalimin e tregut ilegal. Gjurmimi përbën një nga elementët kyç për të pasur sukses 
në minimizimin e tregut ilegal të armëve. PK-ja është institucioni përgjegjës për gjurmim. 
Megjithatë, përkundër se UA ka hyrë në fuqi në shtator të vitit 2010, deri më tani kapacitetet e 
PK-së mbesin të mangëta dhe shtohet nevoja për t’i ngritur ato.41 Mbetet në anën e PK-së për të 

38 Udhëzim Administrativ numër 08/2010-MPB për Themelimin e Komisionit Shqyrtues dhe të Komisionit për Ankesa, Neni 2, 
 Ministria e Punëve të Brendshme, maj 2010.
39 Investimet për të themeluar një qendër të trajnimit të tillë dhe të krijohen kushtet e sigurisë së lartë për dyqanin për shitje të 
 armëve për civil kërkon investim disa miliona euro, gjë që mund të paraqet barrierë fillestare për të hapur biznes të tillë; intervistë 
 me z. Xhafer Gashi, zyrtar i poligonit civil të qitjes Katana, IKD, shkurt 2012.
40 Intervistë me zyrtarë të Policisë së Kosovës dhe zyrtarë të MPB-së, IKD, shkurt 2012.
41 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012.
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treguar përkushtim më të madh për futjen nën kontroll të armëve në Kosovë. Gjurmimi paraqet 
aktivitetin kyç për parandalimin dhe luftimin e AVL-ve lidhur me kriminalitetin, sidomos kur 
kemi të bëjmë me prodhimin ilegal dhe trafikun ndërkufitar të AVL-ve. Ngecja në këtë drejtim 
paraqet dështim në një segment shumë të rëndësishëm parandalues për kontrollin e armëve 
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kapacitete të mjaftueshme që ky proces të zhvillohet pa ndonjë rrezik për publikun dhe të jetë 
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5. Koordinimi ndërinstitucional dhe zvogëlimi  
          i AVL-ve  në posedim të paligjshëm

Procesi i bërjes së politikave dhe zbatimit të tyre në fushën e kontrollit të AVL-ve kërkon 
informim të saktë për një numër të çështjeve, duke përfshirë rrezikun që kanoset nga AVL-të  
në posedim të paligjshëm të qytetarëve, qarkullimin ilegal brenda përbrenda Kosovës si dhe 
trafikimi nga shtetet tjera, faktorët që ndikojnë në rritje të kontrollit më të mirë dhe zvogëlimit 
të AVL-ve të paligjshme, dhe një sërë elementesh të tjera. Dështimi i një sërë institucionesh49 

42 Intervistë me z. Sylë Hoxha, u.d. i kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut në Prizren, IKD, mars 2012.
43  “I përkëdheluri i ndërkombëtarëve në veri kapet me arsenal armësh në Serbi”, KohaNet, 17 nëntor 2011, shih http://www.koha.
 net/arkiva/?page=1,4,77273 (qasur për herë të fundit më 5 mars 2012).
44 “Aktgjykimi për një rast të kontrabandës me armë”, Komunikatë për Media, Zyra për Media dhe Informim Publik e EULEX-it, 20 
 shkurt 2012.
45 Raporti i Progresit 2011 për Kosovën (Bruksel: Komisioni Evropian, 12 tetor 2011). Po ashtu, intervistë me z. Bekim Mehmetaj, 
 udhëheqës i MIK, Dogana e Kosovës, IKD, mars 2012. Po ashtu, Lulzim Feta, udhëheqës i Antikontrabandës, Dogana e Kosovës, 
 mars 2012.
46 Po aty.
47 SALW_Survey_Kosovo.
48 IKD komunikim përmes linjës telefonike me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, shkurt 2012.
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për t’i bashkërenduar aktivitetet dhe për t’i shkëmbyer informatat në baza periodike, vë në sfidë 
informimin e saktë, zhvillimin dhe zbatimin e politikave në këtë fushë. Ky hulumtim nxjerr në pah 
komunikimin e mangët, mungesën e shkëmbimit të informatave dhe mungesën e vullnetit të 
institucioneve të ndryshme për të pasur qasje gjithëpërfshirëse ndaj problemit. Në Strategjinë 
për Kontrollin dhe Grumbullimin e AVL-ve janë paraparë funksionimi efikas i bashkëpunimit të 
institucioneve relevante në shkëmbimin e informatave, me theks të veçantë PK-ja. Mungesa e 
avancimit të PK-së ka rezultuar edhe me ulje të besimit të qytetarëve në këtë institucion nga 
76.8% sa ishte në vitin 2009 në 44.5% në vitin 2010.50 Zvarritja për caktimin e Koordinatorit 
Kombëtar për monitorim të zbatimit të Strategjisë ka kompromentuar krijimin e një platforme 
të përbashkët të informimit dhe veprimit. Gjithashtu, ka ndikuar që skadimi i Strategjisë ta 
gjejë atë pa një analizë gjithëpërfshirëse rreth rezultateve të arritura dhe identifikimit të sfidave 
konkrete për të ardhmen.

Prej hyrjes në fuqi në vitin 2009, respektivisht 2010, të ligjit themelor dhe rregullativës 
përcjellëse ligjore, si dhe krijimit të mekanizmave për pajisje me leje për armë, rezulton se në 
Kosovë kanë aplikuar për leje të armëve 299 persona.51 Prej tyre 180 kanë marrë pëlqimin për 
blerjen e armëve, që nënkupton se ata kanë kaluar kriteret për pajisje me leje, ndërsa deri më 
tash prej kësaj kategorie kanë blerë armë dhe janë pajisur me leje 46 persona civilë. Kjo shënon 
fillimin e zbatimit të celulave të para të dispozitave të Ligjit për Armë në Kosovë, sa i përket 
pajisjes me leje. 
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kësaj kategorie kanë blerë armë dhe janë pajisur me leje 46 persona civilë. Kjo shënon fillimin e 
zbatimit të celulave të para të dispozitave të Ligjit për Armë në Kosovë, sa i përket pajisjes me 
leje.  

 Kanë 
aplikuar 

Kanë marrë 
pëlqim 

Kanë marrë leje Të refuzuara për verifikim 

Persona civilë 299 180 46 15 

Tabela 1 - Procesi i lëshimit të lejeve për armë pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Armë 

Krijimi i bazës ligjore dhe ngritja e mekanizmave për të mundësuar marrjen e lejeve për armë për 
qytetarët e Kosovës është paraparë të shoqërohet me aktivitete të tjera duke përfshirë qasje më 
pro-aktive të PK-së në konfiskimin e armëve në posedim të paligjshëm, ndërmarrjen e aksioneve 
të legalizimit, si dhe amnistisë.  
Sa i përket PK-së nuk vërehet ndonjë përparim nga aspekti i punës në bazë të informatave të 
bazuara në inteligjencë apo intensifikim të veprimeve. PK-ja vazhdon të ketë qasje reaktive ndaj 
problemeve duke hezituar të ndërtojë komunikim të qëndrueshëm me qytetarët dhe të shtojë 
besimin e tyre.52 Në tabelën më poshtë vërejmë se konfiskimi i AVL-ve ndër vite ka shënuar 
rënie. Konfiskimi i armëve varet kryekëput nga intensiteti i veprimeve të PK-së.53 
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Konfiskuar 586 776 1127 1610 1515 1919 1754 1610 1613 1477 1613 1542 17142 

Rritja  32% 45% 43% -6% 27% -9% -8% 0% -8% 9% -4%  

Konfiskuar 
në ahengje 

         128 157   

Tabela 2 - Konfiskimi i armëve nga ana e Policisë së Kosovës 

Legalizimi i armëve të kategorive të caktuara është i rregulluar me UA të MPB-së.54 Ky proces 
shihet si një formë për të zvogëluar numrin e AVL-ve në posedim të paligjshëm ashtu që të 
njëjtat të regjistrohen dhe të jenë në listën e armëve për të cilat ekziston historiku në bazën e të 
dhënave. Legalizimi ju jep mundësinë të gjithë atyre, të cilët kanë trashëguar armë apo janë bërë 
pronarë të një të tille në forma të tjera, të kenë mundësi që të vazhdojnë ta mbajnë armën e njëjtë 
mirëpo pa rënë ndesh me ligjin.55 Në legalizim nuk do të mund të përfshihen armët, të cilat i 
takojnë kategorisë A,56 armët e zjarrit me të cilat është kryer vepër penale apo armët të cilat janë 
modifikuar.57 Andaj, për armët të cilat nuk do të mund të legalizohen, MPB-ja përmes amnistisë 
                                                
51 Baza e të dhënave e MPB-së kontrolluar më 21 shkurt 2012.
52 Intervistë me z. Mentor Vranjolli, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, IKD, shkurt 2012.
53Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.
54 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Ministria 
e Punëve të Brendshme, 12 maj 2010.
55 Lista e armëve të Kategorisë A gjendet në Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 32, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 
shtator 2009.
56 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 4, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
57 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Neni 4,
Ministria e Punëve të Brendshme, 12 maj 2010.
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49 Në këtë gamë të institucioneve përfshihen: Komisioni kombëtar për AVL, Koordinatori Kombëtar, MPB, Policia e Kosovës, Ministria 
 e Drejtësisë, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e 
 Administrimit të Pushtetit Lokal, Zyra e Prokurorit, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Forcës së Sigurisë, Ministria e 
 Punëve të Jashtme, Agjencisë e Kosovës për Inteligjencë, si dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
50 Christine Bennet dhe Saferworld, “Perceptimi publik për sigurinë në Kosovë: Koha për veprim” (Londër: Saferworld, maj 2011)
51 Baza e të dhënave e MPB-së kontrolluar më 21 shkurt 2012.
52 Intervistë me z. Mentor Vranjolli, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, IKD, shkurt 2012.
53 Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.
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51 Baza e të dhënave e MPB-së kontrolluar më 21 shkurt 2012.
52 Intervistë me z. Mentor Vranjolli, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, IKD, shkurt 2012.
53Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.
54 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Ministria 
e Punëve të Brendshme, 12 maj 2010.
55 Lista e armëve të Kategorisë A gjendet në Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 32, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 
shtator 2009.
56 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 4, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
57 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Neni 4,
Ministria e Punëve të Brendshme, 12 maj 2010.
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Legalizimi i armëve të kategorive të caktuara është i rregulluar me UA të MPB-së.54 Ky proces 
shihet si një formë për të zvogëluar numrin e AVL-ve në posedim të paligjshëm ashtu që të 
njëjtat të regjistrohen dhe të jenë në listën e armëve për të cilat ekziston historiku në bazën e 
të dhënave. Legalizimi ju jep mundësinë të gjithë atyre, të cilët kanë trashëguar armë apo janë 
bërë pronarë të një të tille në forma të tjera, të kenë mundësi që të vazhdojnë ta mbajnë armën 
e njëjtë mirëpo pa rënë ndesh me ligjin.55 Në legalizim nuk do të mund të përfshihen armët, të 
cilat i takojnë kategorisë A,56 armët e zjarrit me të cilat është kryer vepër penale apo armët të 
cilat janë modifikuar.57 Andaj, për armët të cilat nuk do të mund të legalizohen, MPB-ja përmes 
amnistisë tenton që t’ua ofrojë mundësinë të gjithë atyre, të cilët nuk dëshirojnë të bien ndesh 
me ligjin për shkak të armëve apo municionit që ju ka mbetur në pronësi.

Të dyja këto - legalizimi dhe amnistia, janë nisma mjaft të ndjeshme dhe kërkojnë veprim 
të koordinuar mirë të një numri të madh të akterëve dhe bashkërendim të aktiviteteve të 
institucioneve. Për më tepër, në suksesin e këtyre nismave rol të madh luan besimi i qytetarëve 
në institucionet e sigurisë. Rënia e besimit të qytetarëve në akterët dhe institucionet e sigurisë, 
posaçërisht policisë, është sinjal mjaft shqetësues për mbarëvajtje të legalizimit dhe amnistisë 
kurdo që aplikohet. Në të kaluarën, dështimi i amnistive ka sjellë mësime të vlefshme sa i përket 
planifikimit të këtyre nismave dhe rëndësisë së kontekstit social, ekonomik, politik, si dhe 
sundimit të ligjit në vend.58 Informimi i mirë i qytetarëve dhe ndërtimi i besimit me qytetarët 
është jetik në përmbylljen me sukses të këtyre nismave. Në këtë frymë, përfshirja e shoqërisë 
civile është më se i nevojshëm në mënyrë që fushatat sensibilizuese të arrijnë te komunitetet.59 
Në Kosovë ka pasur disa periudha të amnistisë pas luftës, të cilat gradualisht kanë shënuar 
rënie të efikasitetit me kulmim në vitin 2003 kur për një muaj janë grumbulluar vetëm 155 armë 
zjarri. Sfidë për procese të tilla paraqesin pikat për legalizim apo për grumbullim, të cilat duhet 
të jenë sa më afër qytetarit për të evituar ndonjë rrezik të mundshëm publik. Rrjedhimisht, 
afati i shkurtër dhe afërsia paraqesin sfidat kyçe në të ardhmen për zbatim të suksesshëm të 
legalizimit e pastaj edhe amnistisë.60 Strategjia Kombëtare për Kontrollin dhe Grumbullimin e 
AVL-ve 2010-2012 saktëson qartë hapat të cilët duhen ndjekur për të siguruar bashkëpunimin e 
plotë të qytetarëve dhe ofron një vizion për angazhim në disa drejtime njëkohësisht. Megjithatë, 
mbetet e paqartë qasja ndaj veriut të Kosovës, pjesë e cila vazhdon të refuzojë zbatimin e ligjeve 
të Republikës së Kosovës dhe mund të ndikojë negativisht në tërë procesin.

54 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Ministria e Punëve të 
 Brendshme, 12 maj 2010.
55 Lista e armëve të Kategorisë A gjendet në Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 32, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 
 2009.
56 Ligji numër 03/L-143 për Armët, Neni 4, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 17 shtator 2009.
57 Udhëzimi Administrativ 15/2010 – MPB për legalizimin e armëve të zjarrit që i takojnë kategorisë B, C dhe D1, Neni 4, Ministria e 
 Punëve të Brendshme, 12 maj 2010.
58 Intervistë me z. Nazim Haliti, zëvendësdrejtor i Forumit për Iniciativa Qytetare, IKD, mars 2012.
59  Gati ose jo?: Kërkimi i perspektivave për grumbullimin e armëve të vogla dhe të lehta të paligjshme në Kosovë (Londër: 
 Saferworld, korrik 2009), fq. 10, 15.
60 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012. 
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6. Politika e dënimeve për armëmbajtje pa leje

Lëndët e armëmbajtjes pa leje përbëjnë 9% të lëndëve të pranuara në gjykatat e Qarkut.61 
 Përpjekjet e organeve të ndjekjes, PK-së dhe Prokurorisë në arrestimin dhe akuzimin e personave 
të cilët mbajnë në pronësi armë pa leje, pa dënim meritor nga ana e gjykatave rezultojnë të 
dështuara. Mbajtja në pronësi e armëve pa 
leje paraqet vepër penale, e cila dënohet me 
gjobë deri në 7,500 euro dhe me burgim deri në 
tetë vjet.62 Absurdi më i madh i kësaj dispozite 
qëndron në faktin e dënimit primar, i cili është 
me gjobë, ndërsa lartësia e dënimit sekondar 
është tetë vjet burgim. Mundësia e shqiptimit 
të dy lloj dënimeve nuk është harmonizuar me rrezikshmërinë e kryerjes së kësaj vepre penale. 

Falë kësaj dispozite dhe politikës tejet të butë ndëshkimore të gjykatësve, mbi 90% të 
poseduesve të armëve pa leje kanë përfituar dënime me gjobë, me kusht, dënime të tjera 
apo lirues. Dënimet me gjobë janë shqiptuar në minimumin ligjor, ku pjesa dërrmuese deri 
vonë kanë qenë 200-300 euro.63 Politika e këtillë e dënimeve vetëm sa ka stimuluar tregun 
ilegal të armëve dhe ka vështirësuar parandalimin e armëmbajtjeve pa leje.64 Për më tepër, një 
politikë e tillë e dënimeve paraqet problem thelbësor për suksesin e Strategjisë për Kontroll 
dhe Grumbullim të AVL-ve, pasi që favorizon mbajtjen e armës pa leje kundrejt kalimit nëpër 
procedurat burokratike dhe ligjore për të siguruar armët me leje.65 Përkundër numrit të lartë 
të personave të akuzuar për armëmbajtje pa leje gjatë viteve 2010 dhe 2011, vetëm 3-7% janë 
dënuar me burgim efektiv. Edhe në këto raste të burgimit, gjykatësit kanë shqiptuar minimumin 
ligjor të burgimit efektiv. 
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 2010 2011 
Lëndë të trashëguara nga viti paraprak 1,600   1,751   
Lëndë të pranuara 900   1037   
Lëndë të zgjidhura 749   1051   
Aktgjykim gjykues 720   997   

Dënim me burg  53 7.08%  35 3.33% 
Dënim me gjobë  545 72.76%  847 80.59% 
Dënim me kusht  110 14.69%  115 10.94% 
Dënime të tjera  12 1.60%  0 0.00% 

Aktgjykim lirues 9  1.20% 11  1.05% 
Aktgjykim refuzues 12  1.60%   0.00% 
Mënyrë tjetër 9  1.20% 30  2.85% 
Lëndë të mbetura pa zgjidhur 1,751   1,737   

Tabela 3 - Politika e dënimeve për armëmbajtje pa leje (neni 328, KPK) 

Nga Tabela 3 vërejmë se lëndët për armëmbajtje pa leje, përkundër provave të mjaftueshme 
vetëm për të proceduar me gjykimin, janë shndërruar në lëndë të pazgjidhura dhe të bartura nga 
viti në vit. Madje tejet shqetësuese paraqiten rastet e vjetërsimit të lëndëve që kanë të bëjnë me 
armëmbajtje pa leje. Vetëm gjatë kësaj periudhe të vitit 2012, në Prokurori të Qarkut në Prizren 
kanë arritur 12 lëndë të parashkruara, ku si pasojë e mosekzekutimit të dënimeve përgjegjësit për 
kryerjen e këtyre veprave penale janë amnistuar.67 Në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, e cila 
njëkohësisht ka numrin më të madh të lëndëve, shihet se politika e dënimeve në mbi 90% të 
rasteve është me gjobë ose kusht, ku lartësia e gjobave sillet prej 300 deri në 1,000 euro. Vetëm 
në 1-3% të rasteve kemi dënime me burg. Gjykatësit e cilësojnë armëmbajtjen pa leje si vepër 
kundërvajtjeje dhe jo vepër penale siç parashihet me Kodin penal.68 Tabela më poshtë pasqyron 
se në çfarë mënyre janë trajtuar lëndët e pranuara veç e veç për vitin 2010 dhe vitin 2011. 

Viti Pranuar Gjobë Kusht Burg Hedhje Ankesë Pa u zgjidhur 

2010 381 141 16 2 6 8 208 

                                                
64 Intervistë me z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. 
Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Jusuf Mejzini, prokuror 
në Prokurorinë e Shtetit, IKD, shkurt 2012.
65 Sipas Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut të Prishtinës, njëherësh Zyra e Prokurorisë më e ngarkuara me lëndët e 
armëmbajtjeve pa leje, dënimet me burgim do të rezultonin me ulje deri në 70% të kësaj dukurie negative; intervistë me z. 
Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, IKD, mars 2012. 
66 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, supra note 22.
67 IKD komunikim përmes postës elektronike me z. Sylë Hoxha, UD i Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut në Prizren, 
mars 2012. 
68 Armëmbajtja pa leje ka qenë vepër kundërvajtjeje, mirëpo për shkak të politikave të regjimit para luftës ajo është 
shndërruar në vepër penale. Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.

Tabela 3 - Politika e dënimeve për armëmbajtje pa leje (neni 328, KPK)

61 Statistika të Gjykatave të Rregullta, Raporti vjetor 2010, ( Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Prishtinë, 2010)
62 Kodi Penal i Kosovës, Neni 328, Kuvendi i Republikës së Kosovës.
63 Intervistë me z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Isak Ademi, 
 kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Jusuf Mejzini, prokuror në Prokurorinë e 
 Shtetit, IKD, shkurt 2012.
64 Sipas Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut të Prishtinës, njëherësh Zyra e Prokurorisë më e ngarkuara me lëndët e 
 armëmbajtjeve pa leje, dënimet me burgim do të rezultonin me ulje deri në 70% të kësaj dukurie negative; intervistë me z. 
 Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, IKD, mars 2012. 
65 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, supra note 22.

“Është dispozita [neni 328, KPK] më 
absurde në botë ku dënimi parashihet 

deri në 8 vjet burg, ndërsa dënimi primar 
është me gjobë.” 

Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme
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Nga Tabela 3 vërejmë se lëndët për armëmbajtje pa leje, përkundër provave të mjaftueshme 
vetëm për të proceduar me gjykimin, janë shndërruar në lëndë të pazgjidhura dhe të bartura 
nga viti në vit. Madje tejet shqetësuese paraqiten rastet e vjetërsimit të lëndëve që kanë të 
bëjnë me armëmbajtje pa leje. Vetëm gjatë kësaj periudhe të vitit 2012, në Prokurori të Qarkut 
në Prizren kanë arritur 12 lëndë të parashkruara, ku si pasojë e mosekzekutimit të dënimeve 
përgjegjësit për kryerjen e këtyre veprave penale janë amnistuar.66 Në Gjykatën e Qarkut të 
Prishtinës, e cila njëkohësisht ka numrin më të madh të lëndëve, shihet se politika e dënimeve 
në mbi 90% të rasteve është me gjobë ose kusht, ku lartësia e gjobave sillet prej 300 deri në 
1,000 euro. Vetëm në 1-3% të rasteve kemi dënime me burg. Gjykatësit e cilësojnë armëmbajtjen 
pa leje si vepër kundërvajtjeje dhe jo vepër penale siç parashihet me Kodin penal.67 Tabela më 
poshtë pasqyron se në çfarë mënyre janë trajtuar lëndët e pranuara veç e veç për vitin 2010 dhe 
vitin 2011.
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64 Intervistë me z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. 
Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Jusuf Mejzini, prokuror 
në Prokurorinë e Shtetit, IKD, shkurt 2012.
65 Sipas Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut të Prishtinës, njëherësh Zyra e Prokurorisë më e ngarkuara me lëndët e 
armëmbajtjeve pa leje, dënimet me burgim do të rezultonin me ulje deri në 70% të kësaj dukurie negative; intervistë me z. 
Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, IKD, mars 2012. 
66 Intervistë me z. Driton Gashi, drejtor i Departamentit për Siguri Publike, MPB, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, supra note 22.
67 IKD komunikim përmes postës elektronike me z. Sylë Hoxha, UD i Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut në Prizren, 
mars 2012. 
68 Armëmbajtja pa leje ka qenë vepër kundërvajtjeje, mirëpo për shkak të politikave të regjimit para luftës ajo është 
shndërruar në vepër penale. Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.

Tabela 4 - Politika e dënimeve në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë (neni 328, KPK)

Gjykata Supreme e Kosovës është institucioni që bën unifikimin e politikës së dënimeve. 
Praktika e dënimeve të buta nga gjykatat e Qarkut, në vitet e fundit ka filluar të ashpërsohet 
nga Gjykata Supreme, e cila në vitin 2011 23% të dënimeve i ka ashpërsuar. Në këtë vit, gjobat 
e shqiptuara nga gjykatat e Qarkut, Gjykata Supreme i ka rritur mbi 100%. Vërehet se politika e 
dënimeve në Gjykatën Supreme është duke u ashpërsuar dhe njëkohësisht duke shkuar drejt 
unifikimit. Ankesat e prokurorëve bëhen rrallë në rastet e armëmbajtjeve pa leje dhe kërkesa 
e tyre për ashpërsim të dënimit deri më tani nga Gjykata Supreme interpretohet si kërkesë për 
ashpërsim të gjobës dhe assesi kthimin e gjobës në burgim efektiv.68 Megjithatë, dënimet me 
gjoba dëshmojnë se praktika e dënimeve për armët pa leje është zbatuar sikur armëmbajtja pa 
leje të ishte vepër kundërvajtjeje dhe jo vepër penale.

66 IKD komunikim përmes postës elektronike me z. Sylë Hoxha, UD i Kryeprokurorit të Prokurorisë së Qarkut në Prizren, mars 2012.
67 Armëmbajtja pa leje ka qenë vepër kundërvajtjeje, mirëpo për shkak të politikave të regjimit para luftës ajo është shndërruar në 
 vepër penale. Intervistë me z. Isak Ademi, kryetar i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, IKD, shkurt 2012.
68 Qasja e Gjykatës Supreme për këtë lloj interpretimi kundërshtohet nga prokurorët e qarkut, pasi që ashpërsimi i dënimit nuk e 
 kufizon ashpërsimin e gjobës, por është term më i gjerë në të cilin përfshihet edhe burgimi efektiv; intervistë me z. Fejzullah 
 Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i 
 Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, IKD, mars 2012. Po ashtu, intervistë me z. Sylë Hoxha, u.d. i kryeprokurorit të Qarkut në Prizren, 
 IKD, mars 2012.
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2011 467 57 10 2 0 3 395 

Tabela 4 - Politika e dënimeve në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë (neni 328, KPK) 
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Lëndët në Gjykatën Supreme 
 2010 2011 
Të pranuara 70  99  
Të vërtetuara 35 50% 46 46% 
Të ndryshuara     

Ashpërsim dënimi 5 7% 23 23% 
Lehtësim dënimi 7 10% 2 2% 
Vetëm ndryshohet 0 0% 3 3% 

Të prishura 16 23% 9 9% 
Mënyrë tjetër 7 10% 2 2% 
Të pakryera 0 0% 14 14% 
TOTAL: 70  99  

Tabela 5 - Armëmbajtjet pa leje në Gjykatën Supreme të Kosovës 

7. Të gjeturat kryesore 
Institucionet përgjegjëse të sigurisë në Kosovë ende nuk kanë arritur t’i futin nën kontroll ose të 
ulin ndjeshëm numrin e madh të AVL-ve që cilat qarkullojnë në territorin e Kosovës. Edhe pas 
një dekade AVL-të ende paraqesin rrezik dhe shqetësim serioz për sigurinë dhe jetën e 
qytetarëve të Kosovës. AVL-të vazhdojnë të jenë shkaktari kryesor i pjesës dërrmuese të vrasjeve 
dhe incidenteve të ndryshme.  
Kosova ka shënuar progres të madh në aspektin ligjor dhe në krijimin e politikave të avancuara 
të hartuara në letër përmes Ligjit për Armë, si dhe Strategjisë për Kontrollin dhe Grumbullimin e 
AVL-ve në Kosovë. Ligji është përcjellë me nxjerrjen e 17 udhëzimeve administrative, të cilat në 
mënyrë shumë specifike rregullojnë të gjitha të drejtat, detyrimet dhe procedurat për lëshimin e 
lejeve për armë, si dhe çështjen e tregut të armëve.  

                                                
69Qasja e Gjykatës Supreme për këtë lloj interpretimi kundërshtohet nga prokurorët e qarkut, pasi që ashpërsimi i dënimit 
nuk e kufizon ashpërsimin e gjobës, por është term më i gjerë në të cilin përfshihet edhe burgimi efektiv; intervistë me z. 
Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, IKD, shkurt 2012. Po ashtu, intervistë me z. Aleksandër Lumezi, 
kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, IKD, mars 2012. Po ashtu, intervistë me z. Sylë Hoxha, u.d. i 
kryeprokurorit të Qarkut në Prizren, IKD, mars 2012.
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Tabela 5 - Armëmbajtjet pa leje në Gjykatën Supreme të Kosovës

7. Të gjeturat kryesore

Institucionet përgjegjëse të sigurisë në Kosovë ende nuk kanë arritur t’i futin nën kontroll ose 
të ulin ndjeshëm numrin e madh të AVL-ve që cilat qarkullojnë në territorin e Kosovës. Edhe 
pas një dekade AVL-të ende paraqesin rrezik dhe shqetësim serioz për sigurinë dhe jetën e 
qytetarëve të Kosovës. AVL-të vazhdojnë të jenë shkaktari kryesor i pjesës dërrmuese të vrasjeve 
dhe incidenteve të ndryshme. 

Kosova ka shënuar progres të madh në aspektin ligjor dhe në krijimin e politikave të avancuara 
të hartuara në letër përmes Ligjit për Armë, si dhe Strategjisë për Kontrollin dhe Grumbullimin e 
AVL-ve në Kosovë. Ligji është përcjellë me nxjerrjen e 17 udhëzimeve administrative, të cilat në 
mënyrë shumë specifike rregullojnë të gjitha të drejtat, detyrimet dhe procedurat për lëshimin 
e lejeve për armë, si dhe çështjen e tregut të armëve. 

Kësaj baze të kompletuar ligjore dhe strategjie për kontrollin e AVL-ve nuk i janë përgjigjur si 
duhet agjencitë e zbatimit të ligjit. Pozita kyçe për funksionalizimin dhe zbatimin e strategjisë 
së MPB-së ka mbetur pa u plotësuar, pasi nuk është emëruar Koordinatori Kombëtar për AVL. 
Kjo paraqet një dështim të institucioneve në drejtim të zbatimit të efektshëm të strategjisë së 
MPB-së. 

Problem serioz në zbatimin e efektshëm të ligjit dhe strategjisë paraqet mungesa e një baze 
të dhënash të përbashkët për të tri hallkat e institucioneve të drejtësisë; PK-në, Prokurorin e 
Shtetit dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Ky problem së pari ndikon direkt në politikëbërje, pasi 
pamundësohet vlerësimi i saktë i ngecjeve dhe sfidave që duhet të trajtohen në vazhdimësi. 
Për më tepër, të dhënat statistikore të QKUK-së tregojnë saktësisht numrin e të plagosurve dhe 
të të vrarëve me armë zjarri, gjë e cila nuk inkorporohet automatikisht në bazën e të dhënave 
në PK-së, përkundër njoftimit të policisë për secilin rast. 
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PK-ja përballet me mungesë efikasiteti të theksuar në procedimin e dokumentacionit të 
aplikuesve për leje të armëve, duke zvarritur edhe ashtu procesin tejet burokratik. Madje, PK-
ja, përveç çështjes administrative, në këtë proces ka edhe përgjegjësi të madhe në hetimin, 
grumbullimin e informatave, si dhe parandalimin e tregut ilegal. Këto kapacitete të PK-së, ku 
përfshihet gjurmimi, ende janë të mangëta dhe nuk kanë dhënë ndonjë produktivitet deri 
tani, siç parashihet me Strategji. PK-ja mbetet një institucion me qasje reaktive dhe assesi të 
adaptojë metodologji të bazuar në inteligjencë. 

Dy proceset tejet të rëndësishme, që pritet të bëjnë kthim të madh në futjen nën kontroll të 
AVL-ve, janë procesi i legalizimit dhe amnistisë. Megjithatë, zbatimi i këtyre nismave kërkon 
plotësimin e kushteve të cilat për momentin nuk ekzistojnë, sikurse që janë besimi i qytetarëve 
në shkallë të lartë ndaj këtyre nismave si dhe qasja e afërt dhe e lehtë në pikat e grumbullimit. 
Për më tepër, çështja e veriut të Kosovës, ku qytetarët refuzojnë zbatimin e ligjeve të Kosovës, 
paraqet sfidë në pjesët e tjera të vendit. 

Sistemi gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë vazhdon të ketë qasje joserioze dhe politikë 
ndëshkimore joadekuate sa i përket problematikës së AVL-ve ilegale. Dënimet e shqiptuara 
në rastet e armëmbajtjeve pa leje në mbi 90% janë dënime me gjobë dhe kusht, përkundër 
dispozitave ligjore, të cilat mundësojnë dënime me burgim efektiv deri në 8 vjet. Praktika e 
deritashme e gjykatësve sa u përket dënimeve dëshmon se armëmbajtja në Kosovë konsiderohet 
dhe gjykohet si kundërvajtje, madje si kundërvajtje e lehtë. 
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8. Rekomandimet

Për Qeverinë e Republikës së Kosovës:
- Të gjithë akterët e përfshirë në zbatimin e Ligjit për Armë dhe Strategjisë për Kontrollin 

dhe Grumbullimin e AVL-ve duhet të koordinohen për t’i zbatuar me efektshmëri këto 
akte, të cilat sigurojnë luftimin, parandalimin dhe futjen në kontroll të AVL-ve. Për t’u 
arritur sukses në këtë proces është i domosdoshëm shkëmbimi i informatave në suaza 
ligjore dhe periodike.

Për Ministrinë e Punëve të Brendshme:
- Duhet që urgjentisht të emërohet Koordinatori Kombëtar për zbatimin e Strategjisë së 

AVL-ve. Akterët e përfshirë, me theks të veçantë PK-ja, duhet t’u përgjigjen planeve 
të veprimit për raportim periodik. Gjithashtu, këto raporte duhet të shërbejnë për të 
parë zbatimin e strategjisë, si dhe zhvillimin e politikave të mëtejshme për kontrollin 
e AVL-ve.

- Legalizimi dhe amnistia duhet të organizohen në mbarë Kosovën njëkohësisht, duke 
mos bërë ndarje territoriale apo etnike. Aksioneve për këto nisma duhet t’ju paraprijë një 
analizë dhe fushatë sensibilizimi për qytetarët, njëkohësisht edhe mobilizimi i një spektri 
të gjerë të aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile për të avokuar në këtë drejtim. 
Duhet një planifikim paraprak dhe mirë i specifikuar, ku patjetër nevojitet përfshirja e 
institucioneve të ndryshme si ato arsimore, në mënyrë që përmes bashkërendimit të 
aktiviteteve të ketë qasje gjithëpërfshirëse për dorëzim vullnetar eventual apo legalizim 
të armëve. Për më tepër, pikat e grumbullimit dhe legalizimit të armëve duhet të jenë 
sa më afër qytetarëve që të mundësojnë legalizimin dhe amnistinë në kohë të shkurtër 
dhe të evitojnë ndonjë rrezik të mundshëm të sigurisë publike. Përfundimisht, duhet të 
analizohet edhe kapaciteti i qendrave trajnuese për qitje nëse është në përputhje me 
fluksin e kandidatëve që mund të kërkojnë leje për armë.

- Organizatat e shoqërisë civile duhet të jenë pjesë e nismave për rishikim të Strategjisë 
për Kontrollin dhe Grumbullimin e AVL-ve me qëllim që të sigurohet pjesëmarrje më e 
lartë dhe aktive e shoqërisë civile në formulim dhe zbatim sa më të suksesshëm të kësaj 
strategjie.
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Për Policinë e Kosovës:
- PK-ja duhet ta ndryshojë qasjen duke ndërmarrë veprime për konfiskim të AVL-ve në 

bazë të informatave nga inteligjenca. Ndërsa, urgjentisht duhet të rrisë kapacitetet për 
gjurmim në mënyrë ashtu që të parandalojë çfarëdo rreziku që paraqet kontrabanda 
e AVL-ve të paligjshme. Në fushën e antikontrabandës, MIK-u luan rol të rëndësishëm 
në kontrollin e kufijve. Rrjedhimisht, përkrahja financiare në blerjen e teknologjisë dhe 
investimeve kapitale të nevojshme për zbatimin e MIK-ut në Kosovë do të rezultonin me 
efekte të ngritjes të nivelit të sigurisë në vend.

Për institucionet e drejtësisë:
- Prokurorët duhet të specifikojnë në ankesë kërkesën për ashpërsim të dënimit me 

burgim efektiv. Në anën tjetër, gjykatësit duhet të vlerësojnë rrezikshmërinë e armëve 
pa leje dhe të shqiptojnë dënime me burgim efektiv ose gjoba që arrijnë maksimumin 
ligjor. Aktgjykimet e plotfuqishme në rastet e armëmbajtjeve pa leje duhet të trajtohen 
me prioritet në mënyrë që të arrihet qëllimi i shqiptimit të dënimit dhe mos të lejohet 
assesi parashkrimi absolut i tyre.
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