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LIGJ  
Nr.7764, datë 2.11.1993 

 
PËR INVESTIMET E HUAJA 

(Ndryshuar me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010) 
I përditësuar 

 

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Për dispozitat kryesore 
kushtetuese", me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

 
KUVENDI POPULLOR 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

Neni 1 
Dispozita të përgjithshme 

(Shtuar shkronja “ç” me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 1/1; 
shtuar një paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 1/2) 

 

Për efekt të këtij ligji, me "territor"  nënkuptohet territori nën sovranitetin e Republikës së 
Shqipërisë, duke përfshirë ujërat territoriale dhe zonën detare e shelfin kontinental, mbi të cilat 
Republika e Shqipërisë, në përputhje me normat ndërkombëtare, ushtron të drejtat e saj sovrane e 
ligjore. 

- "Investitor i huaj" nënkuptohet: 
a) çdo person fizik që është shtetas i një vendi të huaj; ose  
b) çdo person fizik që është shtetas i Republikës së Shqipërisë, por me banim të përhershëm 

jashtë vendit; ose 
c) çdo person juridik, që është themeluar sipas ligjit të një vendi të huaj, 
i cili drejtpërdrejt ose tërthorazi kërkon të kryejë ose është duke kryer një investim në 

territorin e Republikës së Shqipërisë në përputhje me ligjet e saj, ose ka kryer një investim në 
përputhje me ligjet që i përkasin periudhës nga data 31.7.1990 e në vijim.  

ç) çdo “shoqëri komunitare”, në kuptimin e nenit 49 të Marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit, miratuar me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e shteteve të 
tyre anëtare 

- "Investim i huaj" nënkuptohet çdo lloj investimi në territorin e Republikës së Shqipërisë, të 
zotëruar drejtpërdrejt ose tërthorazi nga një investitor i huaj, i cili konsiston në: 

a) pasuri të lujtshme dhe të paluajtshme, të prekshme dhe të paprekshme, ose ndonjë lloj 
tjetër të drejte pasurore; 

b) një shoqëri, të drejta që rrjedhin nga çdo formë pjesëmarrjeje në një shoqëri, me aksione 
etj. 

c) huatë, detyrimet në të holla ose detyrimet në një veprimtari që ka vlerë ekonomike dhe që 
lidhen me një investim; 

ç) pasurinë intelektuale, duke përfshirë veprat letrare dhe artistike, tekniko-shkencore, 
regjistrimet e zërit, shpikjet, projektet industriale, skemat e qarqeve të integruara, know how, 
markat tregtare, disenjot e markave tregtare dhe emrat tregtare;  

d) çdo të drejtë të njohur me ligj ose kontrata, dhe çdo licencë ose leje të dhëna në përputhje 
me ligjet. 

- "Mosmarrëveshje për një investim të huaj" nënkuptohet çdo mosmarrëveshje ose 
pretendim që lind nga një investim i huaj ose që ka lidhje me të. 

- "Të ardhura" nënkuptohet një shumë parash, që rrjedh ose është e lidhur me një investim, 
duke përfshirë fitimin, dividentin, interesin, rivlerësimin e kapitalit, tarifat e drejtimit e të 
administrimit, tarifat e asistencës teknike ose tarifa të tjera; ose kontribute në natyrë. 
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Mbrojtje e posaçme shtetërore” nënkuptohet mbrojtja juridike civile që Republika e 
Shqipërisë, me vendim të Këshillit të Ministrave, u jep investimeve të huaja, në përputhje me 
kushtet dhe rrethanat e përcaktuara në këtë ligj, në rastet kur, për shkak të konflikteve gjyqësore me 
palë të treta private, pengohet gjyqësisht realizimi i investimit të huaj ose ushtrimi i veprimtarisë 
ekonomike, që buron apo lidhet me të. 

 
Neni 2 

Lejimi dhe trajtimi 
 
1. Investimet e huaja në Republikën e Shqipërisë nuk kushtëzohen nga një autorizim 

paraprak. Ato lejohen dhe trajtohen mbi bazën e kushteve jo më pak të favorshme se ato që iu njihen 
investimeve vendase në kushte të ngjashme, me përjashtim të pronësisë mbi tokën, e cila rregullohet 
me ligj të veçantë. 

2. Në të gjitha rastet dhe në çdo kohë investimet kanë trajtim të barabartë e të paanshëm, 
gëzojnë mbrojtje e siguri të plotë. 

3. Në çdo rast investimet e huaja kanë një trajtim jo më pak të favorshëm se ai që i 
sigurojnë normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare. 

 
Neni 3 

E drejta e punësimit 
 
Një shoqëri me pjesëmarrje të investimeve të huaja ka të drejtë të punësojë edhe shtetas të 

huaj. 
 

Neni 4 
Shpronësimi dhe shtetëzimi 

 
Investimet e huaja nuk do të shpronësohen ose shtetëzohen në mënyrë të drejtpërdrejtë a të 

tërthortë, nuk do të jenë objekt i ndonjë mase tjetër të barasvlefshme me to, me përjashtim të rasteve 
të veçanta në interes të përdorimit publik të përcaktuara me ligj, pa diskriminim, me kompensim të 
menjëhershëm, të përshtatshëm dhe efektiv e në përputhje me prodecurat ligjore. 

 
Neni 5 

Kompensimi për shpronësimin dhe shtetëzimin 
 
1. Kompensimi është i barasvlefshëm me vlerën reale të tregut të investimit të shpronësuar, 

menjëherë përpara se akti i shpronësimit të ndërmerrej ose të bëhej i njohur, kushdo prej tyre qoftë 
më i parë. 

2. Kompensimi paguhet pa vonesë dhe përfshin edhe interesin që nga momenti i 
shpronësimit, i llogaritur me një normë të arsyeshme tregu; është plotësisht i transferueshëm dhe i 
konvertueshëm i llogaritur sipas kursit të shkëmbimit në treg në datën e shpronësimit. 

3. Investitori i huaj ka të drejtë të kërkojë një rishikim të menjëhershëm nga autoritetet 
gjyqësore në përputhje me dispozitat e nenit 8 të këtij ligji, të aktit të shpronësimit ose kompensimit. 

 
Neni 6 

Lufta dhe konfliktet e armatosura 
 
Investitorëve të huaj, investimet e të cilëve pësojnë humbje si pasojë e luftës, konflikteve të 

armatosura, gjendjes së jashtëzakonshme ose të situatave të tjera të përafërta me to, u jepet një 
trajtim në mënyrë jo më pak të favorshme se sa ai që i bëhet investitorëve vendas për sa i përket 
masave që merren në lidhje me këto humbje. 
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Neni 7 
Transferimet 

 
1. Investitorët e huaj kanë të drejtë të transferojnë jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë të gjitha fondet dhe kontributet në natyrë që kanë të bëjnë me një investim të huaj, duke 
përfshirë: 

a) të ardhurat; 
b) kompensimin sipas nenit 5 të këtij ligji; 
c) pagesat që rrjedhin si pasojë e një mosmarrëveshjeje investimi; 
ç) pagesat që kryhen sipas një kontrate, duke përfshirë edhe pagesat e huasë dhe të interesit 

që kryhen në përputhje me një marrëveshje huaje; 
d) të ardhurat që rezultojnë nga shitja ose likuidimi i pjesshëm a i plotë i një investimi; 
dh) të ardhurat që rezultojnë nga zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë në përputhje me 

legjislacionin shqiptar. 
2. Investitorët e huaj kanë të drejtë të kryejnë këto transferime jashtë territorit të Republikës 

së Shqipërisë në monedhë lehtësisht të konvertueshme, llogaritur me kursin e këmbimit për 
transaksionet e çastit në ditën e transferimit në monedhën që do të transferohet. 

3. Republika e Shqipërisë mund të kufizojë të drejtën e transferimit nëpërmjet zbatimit të 
paanshëm dhe jodiskriminues të ligjeve të karakterit të përgjithshëm, duke përfshirë ato që kanë të 
bëjnë me pagimin e taksave dhe plotësimin e detyrimeve dhe të vendimeve gjyqësore. 

 
Neni 8 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 
 
1. Nëse lind një mosmarrëveshje për një investim të huaj ndërmjet një investitori të huaj dhe 

një pale private shqiptare apo një ndërmarrjeje ose shoqërie shtetërore shqiptare, e cila nuk është 
arritur të zgjidhet me pajtim, atëherë investitori i huaj mund të zgjedhë për ta zgjidhur 
mosmarrëveshjen sipas çdo procedure të rënë dakord më parë dhe të zbatueshme. Nëse nuk është 
parashikuar asnjë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, atëherë investitori i huaj ka të drejtë 
t'i drejtohet një gjykate a arbitrazhi kompetent të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me ligjet e 
saj. 

2. Në qoftë se lind një mosmarrëveshje për një investim të huaj ndërmjet një investitori të 
huaj dhe administratës shtetërore të Republikës së Shqipërisë, e cila nuk është arritur të zgjidhet në 
pajtim, atëherë investitori i huaj mund t'i drejtohet një gjykate apo arbitrazhi kompetent të 
Republikës së Shqipërisë, në përputhje me ligjet e saj. Në rast se mosmarrëveshja lind ose ka lidhje 
me shpronësimin, kompensimin për shpronësimin ose diskriminimin, si dhe transferimet sipas nenit 
7 të këtij ligji, atëherë investitori i huaj mund t'i drejtohet edhe Qendrës Ndërkombëtare për 
Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve ("Qendra") e ngritur nga Konventa për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve të investimeve ndërmjet shteteve dhe shtetasve të shteteve të tjera miratuar në 
Uashington, më 18 mars 1965. 

3. Çdo vendim i arbitrazhit ndërkombëtar sipas këtij neni është përfundimtar dhe i 
parevokueshëm për të gjitha palët në mosmarrëveshje. Republika e Shqipërisë merr përsipër të 
realizojë pa vonesë dispozitat e këtyre vendimeve dhe të sigurojë zbatimin e tyre në territorin e saj. 

 
Neni 8/a 

Kushtet për dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore 
(Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 

 
Këshilli i Ministrave mund t’i japë investimit të huaj mbrojtje të posaçme shtetërore, në 

rastet kur ky investim kryhet në infrastrukturë publike ose turistike, energjetikë apo bujqësi: 
a) në bazë të një kontrate koncesioni shtetëror, në kuptimin e ligjit nr. 9663, datë 

18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar; 
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b) mbi një pasuri të paluajtshme, të vënë në dispozicion të investitorit të huaj nga shteti 
shqiptar; 

c) mbi një pasuri të paluajtshme, mbi të cilën investitori i huaj i ka fituar të drejtat, në bazë 
të dokumenteve apo të akteve publike të rregullta, të vlefshme dhe të ligjshme, të lëshuara nga një 
organ kompetent shtetëror apo ent publik, si dhe kryen apo parashikon të kryejë një investim për një 
vlerë jo më pak se 10 milionë euro.  

  

Neni 8/b 
Përmbajtja e mbrojtjes së posaçme shtetërore 

(Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 
 

1. Mbrojtja e posaçme shtetërore parashikon zëvendësimin me të drejta të plota të 
investitorit të huaj nga ana e shtetit shqiptar në konfliktin juridiko-civil me palë të treta private. 
Zëvendësimi i investitorit të huaj si palë bëhet në bazë të nenit 200 të Kodit të Procedurës Civile. 

2. Përfaqësimi i shtetit në gjykim bëhet nga ministria, që mbulon fushën me të cilën lidhet 
investimi i huaj, nëpërmjet Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, në përputhje me rregullat dhe 
procedurën e përcaktuar në ligjin  nr. 10 018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”. 

3. Mbrojtja e posaçme shtetërore jepet vetëm pasi ka lindur mosmarrëveshja juridike civile 
me palët e treta private dhe asnjëherë a priori. Mbrojtja e posaçme shtetërore jepet vetëm për 
mosmarrëveshje individualisht të përcaktuara dhe përfundon me zgjidhjen me mirëkuptim ose 
gjyqësisht të këtyre mosmarrëveshjeve ose, sipas rastit, me ekzekutimin e vendimit të gjykatës.  

4. Mbrojtja e posaçme shtetërore mund të përfshijë edhe marrjen përsipër nga ana e shtetit 
të detyrimeve të vendosura nga gjykata shqiptare mbi investitorin e huaj, në dobi të palëve të treta 
private, me kusht që: 

a) kjo mbrojtje të jetë vendosur dhe shteti shqiptar të ketë qenë i përfaqësuar në gjykatë, së 
paku, përpara fazës së mbylljes së hetimit gjyqësor; 

b) vendimi i Këshillit të Ministrave për dhënien e kësaj mbrojtjeje të ketë parashikuar, 
shprehimisht, marrjen përsipër nga ana e shtetit shqiptar të çdo detyrimi që gjykata shqiptare mund 
të vendosë në çështjen konkrete ndaj investitorit të huaj.   

 
Neni 8/c 

Procedura për dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore 
(Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 

 

1. Mbrojtja e posaçme shtetërore jepet nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrisë 
që mbulon fushën me të cilën lidhet investimi, në bazë të kërkesës me shkrim, të argumentuar dhe të 
shoqëruar me dokumentacion provues, që investitori i huaj depoziton pranë ministrisë që mbulon 
fushën. Mbrojtja e posaçme shtetërore nuk përbën të drejtë ligjore të investitorit të huaj. Dhënia ose 
refuzimi i saj është në diskrecionin e Këshillit të Ministrave.  

2. Ministri, që mbulon fushën, paraqet për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave 
nismën, në formën e një projektvendimi individual, për dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore, 
sipas procedurës së përcaktuar nga ligji nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin 
e Këshillit të Ministrave”. Në relacionin  shoqërues të projektvendimit ministri duhet të argumentojë 
plotësimin e  kushteve të përcaktuara në nenin 8/a dhe  interesin publik për dhënien e mbrojtjes së 
posaçme shtetërore. Relacioni duhet të shoqërohet, në çdo rast, me analizën juridike të 
mosmarrëveshjes, të kryer nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit.  

Ky dokument i Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit ka për të tretët të njëjtin status 
konfidencial, si debatet, mendimet e ministrave, të pasqyruara në procesverbalin e mbledhjes së 
Këshillit të Ministrave dhe përdoret vetëm nga anëtarët e Këshillit të Ministrave, gjatë shqyrtimit 
dhe miratimit. 

3. Në rastet kur projektvendimi parashikon marrjen përsipër të detyrimeve, sipas pikës 4 të 
nenit 8/b të këtij ligji, projektvendimit i bashkëlidhet edhe qëndrimi i Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore për kërkesën në fjalë, sipas ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005 “Për ndihmën shtetërore”, të 
ndryshuar. 
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4. Vendimi për dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore njoftohet publikisht, në përputhje 
me rregullat në fuqi për publikimin e akteve të Këshillit të Ministrave, kurse projektvendimi dhe 
mosmiratimi i mbrojtjes së posaçme shtetërore nuk njoftohen publikisht. Në rast mosmiratimi, 
praktika arkivohet. 

 
Neni 8/ç 

Afati për shqyrtimin dhe dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore 
(Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 

 
1. Afati për shqyrtimin dhe dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore është 45 ditë nga data 

e marrjes së  kërkesës, së bashku me dokumentacionin shoqërues nga ana e investitorit të huaj. 
Projektvendimi për propozimin për dhënien e mbrojtjes së posaçme shtetërore dhe dokumentacioni 
shoqërues i paraqiten Këshillit të Ministrave brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës, së 
bashku me dokumentacionin shoqërues. 

 2. Në rast se, me kalimin e afatit 30-ditor ministria, që mbulon fushën, nuk e çmon të 
justifikueshme ligjërisht dhe nga pikëpamja e interesit publik paraqitjen e propozimit për dhënien e 
mbrojtjes së posaçme shtetërore, atëherë ajo arkivon kërkesën së bashku me arsyetimin ligjor të 
rastit, si dhe njofton investitorin e huaj, pa dhënë shpjegime për mosmarrjen e nismës.  

3. Mosmiratimi nga Këshilli i Ministrave i propozimit për dhënien e mbrojtjes së posaçme 
shtetërore nuk i njoftohet as kërkuesit, as palëve të treta. 

4. Me kalimin e afatit 45-ditor, kërkuesi duhet ta quajë kërkesën të rrëzuar.  
 

Neni 8/d 
Masa të veçanta në kuadër të mbrojtjes së posaçme shtetërore 

(Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 
 
1. Pas dhënies së mbrojtjes së posaçme shtetërore sigurimi i padisë mund të bëhet vetëm mbi 

pasuri ose të ardhura publike. Në rast se këto masa janë vendosur më parë, atëherë gjykata pranon 
kërkesën e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit për zëvendësimin e masave për sigurimin e padisë me 
masa të tjera mbi pasuri apo të ardhura publike, në përputhje me paragrafin e dytë të nenit 206 të 
Kodit të Procedurës Civile. 

 2. Në rast se gjykata, me vendim të formës së prerë, ka rrëzuar të drejtat e investitorit të 
huaj mbi pasuritë e paluajtshme, objekt i investimit të huaj, dhe ia ka njohur këto të drejta palëve të 
treta private, atëherë Këshilli i Ministrave mund të vendosë shpronësimin, për interes publik, të 
palëve të treta private, si dhe  t’ia kalojë pasuritë investitorit të huaj, në përputhje me legjislacionin 
përkatës në fuqi.  

 
Neni 8/dh 

Mbulimi i shpenzimeve nga mbrojtja e posaçme shtetërore 
 (Shtuar neni me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 2) 

 
1. Të gjitha shpenzimet e përfaqësimit, për shkak të zëvendësimit të palës, si rezultat të 

mbrojtjes së posaçme shtetërore, mbulohen nga investitori i huaj, që kërkon mbrojtjen. Kur gjykata 
vendos që këto shpenzime të kalojnë në ngarkim të palëve të treta ndërgjyqëse, atëherë investitori i 
huaj kompensohet në masën e vendosur nga gjykata. 

2. Ministri i Drejtësisë, në bashkëpunim me Ministrin e Financave, përcaktojnë me udhëzim 
të përbashkët shpenzimet e përfaqësimit dhe rregullat për shlyerjen e detyrimit. 

3. Në rastet kur vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton marrjen përsipër nga ana e 
shtetit të detyrimeve të vendosura nga gjykata shqiptare, atëherë këto detyrime përballohen nga 
Buxheti i Shtetit. Kjo dispozitë nuk shuan të drejtën e organeve shtetërore, për të kërkuar 
kompensim në rrugë gjyqësore ndaj çdo pale të tretë për dëmin e shkaktuar nga zbatimi i vendimit 
gjyqësor. 
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Neni 9 
Statusi i këtij ligji 

 
1. Ligji nr.7594, datë 4.8.1992 "Për investimet e huaja", si dhe çdo dispozitë tjetër ligjore 

ose akte të tjera nënligjore që janë në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
2. Në rast se dispozitat e këtij ligji nuk janë në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të 

rafitikuara nga Kuvendi Popullor, në të cilat Republika e Shqipërisë ose Qeveria e Republikës së 
Shqipërisë është palë, këto të fundit do të mbizotërojnë në atë masë që ato sigurojnë të drejta a 
mbrojtje më të madhe për investitorët e huaj, se sa ato të parashikuara në këtë ligj. 

 
Neni 10 

Siguria kombëtare 
 
Asgjë në këtë ligj nuk duhet të pengojë zbatimin nga Republika e Shqipërisë të masave të 

nevojshme për ruajtjen e rendit publik, plotësimin e detyrimeve të saj ndërkombëtare në lidhje me 
ruajtjen ose vendosjen e paqes dhe sigurisë botërore, mbrojtjen e sigurinë kombëtare ose interesat e 
mbrojtjes. 

 
Neni 11 

Publikimi i ligjeve 
 
Republika e Shqipërisë do të publikojë të gjitha ligjet, rregullat dhe procedurat, të cilat kanë 

lidhje me investimet e huaja. 
 

Dispozitë kalimtare  
(Shtuar me ligjin nr.10316, datë 16.9.2010, neni 3) 

 
Mbrojtja e posaçme shtetërore, në kuptimin e këtij ligji, do të jepet deri më 31 dhjetor 2014. 
 

 
Neni 12 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.687, datë 10.11.10993 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali 
Berisha. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.13, faqe 803. 
 
Ligj nr.10316, datë 16.9.2010, shpallur me dekretin nr.6703, datë 6.10.2010 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.136,datë 13.10.2010, faqe 
7435. 
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LIGJ 
Nr.9663, datë 18.12.2006 

 
PËR KONCESIONET 

(Ndryshuar me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008; 
ndryshuar me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009; 

ndryshuar me ligjin nr.10 281, datë 20.5.2010 “Për miratimin e aktit normativ nr.1, datë 5.5.2010) 
 

I përditësuar 
 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË  

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi i ligjit 

 
Qëllimi i këtij ligji është të krijojë kuadrin e nevojshëm për nxitjen dhe lehtësimin e zbatimit 

të projekteve koncesionare, të financuara nga sektori privat, duke rritur transparencën, barazinë, 
efikasitetin dhe qëndrueshmërinë afatgjatë në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës dhe të 
shërbimeve publike.  

Ai synon zhvillimin e mëtejshëm të parimeve të përgjithshme në lidhjen e kontratave nga 
autoritetet publike, nëpërmjet përcaktimit të procedurave të veçanta për dhënien e projekteve 
koncesionare.  

 
Neni 2 

 Përkufizime 
(Ndryshuar pika 14 me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 1; 

zëvendësuar emërtimi në pikën 5 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 1/1; 
ndryshuar pika 14 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010 neni 1/2; 
shtuar pika 14/1 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010 neni 1/3) 

 
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Ofertuesi” ose “Ofertuesit” janë subjekte juridike ose bashkime të tyre, që kanë për 

qëllim të marrin pjesë apo që marrin pjesë në një procedurë përzgjedhjeje, në lidhje me një 
koncesion. 

2. “Procedurë konkurruese e përzgjedhjes” është procedura për përzgjedhjen e 
koncesionarit, në përputhje me nenet 10 deri 21 të këtij ligji. 

3. “Koncesion” është marrëveshja, pavarësisht nga emri që i jepet, ndërmjet autoritetit 
kontraktues dhe koncesionarit, ku përcaktohen kërkesat dhe kushtet e saj dhe në kuptimin e së cilës 
koncesionari:  

a) realizon një veprimtari ekonomike që, në të kundërt, do të kryhej nga autoriteti 
kontraktues për një projekt koncesioni, kontratë administrimi apo shërbime të tjera publike;  

b) merr përsipër të gjitha ose një pjesë thelbësore të rrezikut të lidhur me këtë veprimtari 
ekonomike;  

c) merr një përfitim nëpërmjet:  
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i) pagesave të drejtpërdrejta nga autoriteti kontraktues apo për llogari të këtij të fundit; 
ii) tarifave ose pagesave, që mblidhen nga përdoruesit ose blerësit; 
iii) një ndërthurrjeje të këtyre tarifave dhe pagesave të drejtpërdrejta.  
4. “Koncesionar” është personi juridik, shqiptar ose i huaj, me ose pa pjesëmarrje vendase 

apo të huaj, që lidh një kontratë koncesioni me një autoritet kontraktues. 
5. “Regjistër koncesioni” është regjistri i mbajtjes së të dhënave për procedurën e 

përzgjedhjes dhe të dhënies së koncesionit, që mbahet nga autoriteti kontraktues dhe që, në fund të 
procedurës, depozitohet në Agjencinë e Prokurimit Publik. Forma dhe mënyrat e mbajtjes 
përcaktohen nga kjo agjenci. 

6. “Autoritet kontraktues” është autoriteti publik, që ka përgjegjësinë të lidhë kontratë 
koncesioni. 

7. “Mjete infrastrukturore” janë sistemet dhe asetet fizike që, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë, kryejnë shërbime publike. 

8. “Projekt koncesioni” është secila nga veprimtaritë e mëposhtme apo çdo ndërthurrje e 
tyre, si: projektimi, ndërtimi, zhvillimi i mjeteve të reja të infrastrukturës, rehabilitimi, modernizimi 
apo zgjerimi i mjeteve të infrastrukturës ekzistuese; administrimi, zgjerimi apo shërbime të tjera, që 
lidhen me mjetet e reja apo ekzistuese të infrastrukturës. 

9. “Licencë” është një akt administrativ, që lëshohet nga autoriteti përkatës publik për të 
ushtruar një veprimtari, bazuar në kritere objektive të kualifikimit. 

10. “Koncesione vendore” janë koncesionet për ato veprimtari ekonomike që, në bazë të 
legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë, janë kompetencë e njësive të qeverisjes vendore. 

11. “Koncesione shtetërore” janë koncesionet për ato veprimtari ekonomike që, në bazë të 
legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë, janë kompetencë e njësive të qeverisjes qendrore. 

12. “Propozim i pakërkuar” është propozimi për të marrë përsipër projekte koncesioni, i cili 
nuk ka ardhur në përgjigje të një kërkese të bërë nga autoriteti kontraktues, brenda kontekstit të një 
procedure përzgjedhëse konkurruese. 

13. “Investim privat” është propozimi, i financuar dhe i realizuar tërësisht nga sektori 
privat, ku sektori publik nuk merr pjesë drejtpërdrejt apo tërthorazi. Për efekt të këtij ligji, çdo lloj 
garancie, financiare apo e ndonjë forme tjetër, e dhënë nga sektori publik, vlerësohet si pjesëmarrje 
e këtij sektori në investimin privat. 

14. Agjencia e Prokurimit Publik” është institucioni i ngritur sipas ligjit nr.9643,datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.  

14/1. Komisioni i Prokurimit Publik” është institucioni i ngritur sipas ligjit nr.9643,datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. 

15. “Avokati i Prokurimeve” është institucioni i ngritur dhe që funksionon sipas ligjit 
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. 

16. “Bashkim i përkohshëm i shoqërive” është marrëveshje e shkruar ndërmjet dy ose më 
shumë personave juridikë, që ka për objekt kryerjen e një veprimtarie të caktuar, ku përcaktohet roli 
i secilës palë dhe ku njëra prej tyre përcaktohet si shoqëri kryesuese, që përfaqëson bashkimin në 
nënshkrimin e kontratës dhe në çdo nismë tjetër. 

17. “Vlera për para” është një term, që përdoret për të përcaktuar nëse një autoritet 
kontraktues ka arritur përfitimin maksimal nga mallrat apo shërbimet, që merr dhe/ose jep, në 
shfrytëzim brenda burimeve që zotëron. Ky term jo vetëm mat vlerën e mallrave apo të shërbimeve, 
por vlerëson cilësinë, koston, shfrytëzimin e burimeve, përshtatshmërinë me qëllimin, kohën dhe 
mundësinë për të vendosur që, të gjitha së bashku, të përbëjnë vlerën më të mirë ekonomike. 

 
Neni 3 

Objekti i ligjit 
 
Ky ligj përcakton kushtet, mënyrat, kriteret dhe procedurat e dhënies së koncesioneve në 

Republikën e Shqipërisë. 
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Neni 4 
Fusha e zbatimit të koncesioneve 

(Shtuar pika 6 me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008, neni 1) 
 
1. Ky ligj zbatohet për dhënien e koncesioneve nga autoritetet kontraktuese për veprimtaritë 

ekonomike, në këta sektorë: 
a) në transport (hekurudhat, transportin hekurudhor, portet, aeroportet, rrugët, tunelet, urat, 

parkimet, transportin publik);  
b) në prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike e të ngrohjes;  
c) në prodhimin, shpërndarjen dhe administrimin e ujit, në trajtimin, mbledhjen, 

shpërndarjen dhe administrimin e ujërave të zeza, ujitjen, drenazhimin, pastrimin e kanaleve e të 
digave;  

ç) në grumbullimin, transportimin, përpunimin dhe administrimin e mbetjeve të ngurta; 
d) në telekomunikacion;  
dh) në arsim dhe sport;  
e) në shëndetësi; 
ë) në turizëm dhe kulturë;  
f) në infrastrukturën e burgjeve;  
g) në projektet e riciklimit, rehabilitimit të tokës dhe pyjeve, në parqet industriale, të 

strehimit, të ndërtesave qeveritare, shërbimeve të mirëmbajtjes së teknologjisë së informacionit dhe 
infrastrukturës së bazës së të dhënave; 

gj) në shpërndarjen e gazit natyror; 
h) në kontratat e administrimit apo në kryerjen e shërbimeve publike, përfshirë edhe ato të 

sektorëve të sipërpërmendur.  
2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për ekonominë, autorizon 

zbatimin e koncesioneve edhe në sektorë të tjerë.  
3. Në raste të veçanta, për nxitjen e investimeve në sektorët e përmendur në pikën 1 të këtij 

neni apo për sektorë të tjerë parësorë në zhvillimin ekonomik të vendit, në përputhje me objektivat 
strategjikë, Këshilli i Ministrave mund t’u ofrojë investitorëve, vendas apo të huaj, koncesione me 
çmimin simbolik 1 euro. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për ekonominë, 
miraton listën e aseteve që do të jepen në koncesion, për efekt të zbatimit të kësaj pike. 

4. Ky ligj nuk zbatohet për lëshimin e licencave, përveçse në masën që një licencë lëshohet 
brenda kuadrit të kontratës së koncesionit.  

5. Ky ligj nuk zbatohet për prokurimet publike të shërbimeve, mallrave dhe ndërtimeve, si 
dhe për investimet private.  

6. Ky ligj nuk zbatohet për projektet, që janë pjesë përbërëse dhe të pandashme të një 
projekti, për të cilin, me ligj të veçantë, autorizohet Këshilli i Ministrave.  

 
Neni 5 

Autoriteti kontraktues 
 

1. Autoriteti kontraktues është çdo ministri apo njësi e qeverisjes vendore që, në përputhje 
me aktet ligjore në fuqi, është përgjegjëse për veprimtarinë ekonomike, për të cilën jepet koncesioni.  

2. Autoriteti kontraktues për koncesionet vendore është autoriteti përgjegjës i njësive të 
qeverisjes vendore.  

3. Këshilli i Ministrave përcakton autoritetin kontraktues për çdo koncesion, pas 
identifikimit të koncesioneve të mundshme, sipas nenit 9 të këtij ligji.  

4. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve, për 
plotësimin e qëllimit dhe zbatimin e dispozitave të këtij ligji, si dhe dokumentet standarde në fushën 
e koncesioneve. 
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Neni 5/1 
Mbikëqyrja e zbatimit të procedurave koncesionare 

(Shtuar neni me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010 neni 2) 
 
1.Mbikëqyrja e zbatimit të procedurave koncesionare bëhet nga Agjencia e Prokurimit 

Publik. 
2.Në ushtrim të mbikëqyrjes së procedurave të koncesioneve, Agjencia e Prokurimit Publik 

ka këto kompetenca: 
a) U kërkon autoriteteve kontraktuese raportime periodike, një herë në 6 muaj, për gjendjen 

e koncesioneve; 
b) Verifikon zbatimin e procedurave koncesionare, në mënyrë periodike, pas fazës së 

nënshkrimit të kontratës së koncesionit, në përputhje me këtë ligj e aktet e tjera të dala në zbatim të 
tij, duke u kërkuar autoriteteve koncesionare të gjithë informacionin e nevojshëm; 

c) Propozon, në përfundim të verifikimeve sipas shkronjës “b” të kësaj pike, masa 
disiplinore dhe vendos gjoba, në rastet kur vëren shkelje të procedurave të këtij ligji; 

ç) Shpall përjashtimin nga procedurat koncesionare të ofertuesve, të cilët, gjatë një 
procedure koncesionare, kanë depozituar dokumente false apo kanë deklaruar informacion të rremë, 
në bazë të propozimit të autoritetit kontraktues ose në rastin kur i konstaton këto shkelje në 
përfundim të verifikimit të parashikuar në shkronjën “b” të kësaj pike, dhe kur është rasti, bën 
kallëzim penal; 

d) Mban dhe administron regjistrin e koncesioneve, si dhe dokumentacionin origjinal që 
dërgohet nga autoritetet kontraktuese brenda 3 (tre) muajve nga data e miratimit të kontratës së 
koncesionit; 

dh) I paraqet Këshillit të Ministrave rekomandime të përgjithshme për gjendjen dhe kuadrin 
ligjor të koncesioneve. 
 

Neni 6 
Mbikëqyrja e zbatimit të procedurave koncesionare 

(Shfuqizuar me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 2) 
 

 Neni 7 
Mbrojtja e interesave ligjorë të ofertuesve 

(Zëvendësuar emërtimi me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 3) 
 
1. Monitorimi i zbatimit të këtij ligji dhe i akteve nënligjore të dala në bazë dhe në zbatim të 

tij, gjatë kryerjes së procedurave koncesionare, në mbrojtje të interesave të ligjshëm të ofertuesve, 
bëhet nga Avokati i Prokurimeve.  

2. Në ushtrimin e funksioneve sipas këtij ligji, Avokati i Prokurimeve ka këto kompetenca: 
a) shqyrton ankesat e personave të interesuar, për veprime apo mosveprime të 

kundërligjshme të autoritetit kontraktues; 
b) fillon hetimin e procedurave administrative, kur vëren se rasti përbën shkelje të këtij ligji; 
c) në përfundim të hetimit të procedurave administrative informon autoritetin kontraktues 

dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për rezultatet e hetimit. 
3. Avokati i Prokurimeve, brenda 5 ditëve nga fillimi i hetimit, njofton personat e interesuar 

dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për këtë fakt. 
4. Gjatë ushtrimit të funksioneve për hetimin e procedurave administrative, Avokati i 

Prokurimeve mund: 
a) të këqyrë në vend akte dhe dokumente, që kanë lidhje me çështjen në hetim; 
b) të kërkojë informacione dhe shpjegime nga administrata shtetërore apo të marrë në pyetje 

çdo person të lidhur me çështjen në hetim, si dhe të kërkojë ekspertizë nga të tretët; 
c) të rekomandojë ndryshimin e ligjit dhe akteve të dala në zbatim të tij, kur vëren se 

përmbajtja e këtyre akteve krijon mundësi për shkeljen e procedurave koncesionare. 
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Neni 8 
Njësia e trajtimit të koncesioneve 

 
Njësia e Trajtimit të Koncesioneve ngrihet në varësi të ministrit përgjegjës për ekonominë, 

për të nxitur dhe asistuar autoritetin kontraktues në vlerësimin dhe negocimin e koncesioneve.  
 

KREU II 
IDENTIFIKIMI I KONCESIONEVE TË MUNDSHME DHE PËRZGJEDHJA E 

KONCESIONARIT 
 

Neni 9 
Identifikimi i koncesioneve të mundshme 

 
1. Identifikimi i koncesioneve të mundshme bëhet nga ministritë përgjegjëse ose organet e 

njësive të qeverisjes vendore, në bashkëpunim me Njësinë e Trajtimit të Koncesioneve.  
Koncesionet e mundshme mund të identifikohen edhe nga një propozues, nëpërmjet 

propozimeve të pakërkuara, në përputhje me procedurat e parashikuara në nenin 23 të këtij ligji.  
2. Ministritë përgjegjëse ose organet e njësive të qeverisjes vendore, me asistencën e Njësisë 

së Trajtimit të Koncesioneve, kryejnë analizën e rentabilitetit dhe të përshtatshmërisë financiare, për 
të gjykuar nëse duhet të zbatohet një koncesion i mundshëm. Kjo analizë bazohet në parimet e vlerës 
për para, në përputhshmërinë e koncesioneve të mundshme me objektivat strategjikë kombëtarë dhe 
objektivat strategjikë të sektorit, në rentabilitetin teknik dhe tregtar të koncesionit të mundshëm dhe 
aftësinë e tij për të tërhequr koncesionarë të mundshëm dhe financime private. 

 
Neni 10 

Fazat e përzgjedhjes 
 
1. Koncesionarët përzgjidhen nëpërmjet një procedure parakualifikuese, që shoqërohet me 

një kërkesë për propozim, të parashikuar në nenet 11 deri 21 të këtij ligji. Përjashtim nga ky rregull 
bëjnë koncesionet e dhëna sipas pikës 2 të këtij neni dhe nenit 23 të këtij ligji.  

2. Pavarësisht nga përcaktimi i bërë në pikën 1 të këtij neni, autoriteti kontraktues ka të 
drejtë të kërkojë propozime nga të gjithë ofertuesit e mundshëm, pa një procedurë parakualifikuese, 
nëse e vlerëson se nuk është e nevojshme kryerja në këtë rast e procedurës parakualifikuese.  

 
Neni 11 

Procedura parakualifikuese 
 
1. Autoriteti kontraktues përgatit ftesën për pjesëmarrje në procedurën parakualifikuese dhe 

dokumentet e parakualifikimit, me qëllim identifikimin e ofertuesve, që kanë kualifikimin e 
nevojshëm për të zbatuar koncesionin.  

2. Ftesa për të marrë pjesë në procedurën parakualifikuese botohet në Buletinin e 
Njoftimeve Publike, si dhe në shtypin ndërkombëtar dhe vendas. 

3. Ftesa për të marrë pjesë në procedurën parakualifikuese përfshin këto të dhëna: 
a) një përshkrim të shkurtër të mjetit infrastrukturor;  
b) tregues për elementet thelbësore të koncesionit, si shërbimet që duhet të bëhen nga 

koncesionari, mënyrat e financimit të koncesionit, të parashikuara nga autoriteti kontraktues (për 
shembull, fondet që do të përdoren, nëse janë tërësisht nga tarifat ose pagesat e përdoruesve, apo 
koncesionarit mund t’i jepen fonde publike, të tilla si pagesa të drejtpërdrejta, hua ose garanci);  

c) një përmbledhje të kushteve kryesore, nëse ka të tilla, të kontratës koncesionare që do të 
lidhet;  
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ç) mënyrën dhe vendin e paraqitjes së aplikimit për fazën parakualifikuese, si dhe afatin 
ligjor për dorëzimin, të shprehur në datën dhe orën e caktuar, duke u dhënë kohë të mjaftueshme 
ofertuesve për të përgatitur dhe dorëzuar aplikimet e tyre;  

d) mënyrën dhe vendin e marrjes së dokumenteve të fazës parakualifikuese.  
 

Neni 12 
Dokumentet e fazës parakualifikuese 

 
Në dokumentet e parakualifikimit përfshihen të paktën:  
a) kriteret parakualifikuese, në përputhje me nenin 13 të këtij ligji;  
b) pjesëmarrja e bashkimit të përkohshëm të shoqërive, në përputhje me nenin 14 të këtij 

ligji;  
c) çdo kërkesë për domosdoshmërinë për të krijuar një person juridik nga ofertuesi i shpallur 

fitues, sipas ligjeve në fuqi.  
 

Neni 13 
Kriteret parakualifikuese 

 
1. Ofertuesit e interesuar për të marrë pjesë në një procedurë përzgjedhëse duhet të 

plotësojnë disa kritere objektive, të cilat autoriteti kontraktues i vlerëson të nevojshme për një 
procedurë të caktuar.  

 Kriteret përfshijnë të paktën:  
a) kualifikimet profesionale dhe teknike, burimet njerëzore, makineritë dhe asetet e tjera të 

nevojshme, për të kryer të gjitha fazat e projektit koncesionar, përfshirë projektimin, ndërtimin, 
operimin dhe, kur është e nevojshme, edhe mirëmbajtjen;  

b) aftësitë e mjaftueshme për të administruar fondet financiare të projektit dhe aftësinë për të 
financuar projektin;  

c) kapacitetet e duhura administruese dhe organizative, besueshmërinë dhe përvojën në 
zhvillimin e projekteve të ngjashme. 

2. Ofertuesit e interesuar kualifikohen për të marrë pjesë në procedurë përzgjedhëse, kur: 
a) nuk janë subjekt i një procedure falimentimi, likuidimi, administrimi të kontrollueshëm 

apo përfundimi të veprimtarisë ose i çdo situate tjetër që, sipas ligjeve në fuqi, sjell si pasojë 
procedura të të njëjtit karakter; 

b) nuk janë shpallur fajtorë për paraqitjen e dokumenteve të rreme. 
  

Neni 14 
Pjesëmarrja e bashkimit të përkohshëm të shoqërive 

 
1. Autoriteti kontraktues, para se t’i ftojë ofertuesit në fazat përzgjedhëse, duhet t’i lejojë ata 

të formojnë bashkime të përkohshme shoqërish. Përveçse kur në dokumentet e parakualifikimit 
parashikohet ndryshe, të dhënat e kërkuara për anëtarët e bashkimit të përkohshëm të shoqërive, për 
kualifikimet e tyre, në përputhje me parashikimet e këtij neni, duhet t’i referohen bashkimit të 
përkohshëm të shoqërisë, në tërësi dhe anëtarëve të tij, në veçanti. 

2. Secili anëtar i bashkimit të përkohshëm të shoqërisë mund të marrë pjesë, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë, vetëm në një bashkim të përkohshëm shoqërish në të njëjtën kohë. 
Shkelja e kësaj dispozite sjell skualifikimin e bashkimit të përkohshëm të shoqërisë dhe të anëtarit të 
këtij bashkimi shoqërish. 

 
Neni 15 

Vendimi për parakualifikimin 
 
Autoriteti kontraktues bën kualifikimin e secilit ofertues, që ka paraqitur aplikimin në fazën 

e parakualifikimit, në përputhje me kriteret e përcaktuara në dokumentet e parakualifikimit. 
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Autoriteti kontraktues shpall listën e ofertuesve të parakualifikuar në Buletinin e Njoftimeve Publike 
brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit. Të gjithë ofertuesit e parakualifikuar ftohen për të paraqitur 
propozimet, në përputhje me nenet 16 deri 21 të këtij ligji.  

 
Neni 16 

Procedurat për propozimet e kërkuara 
 
1. Procedurat për propozimet e kërkuara zhvillohen me një ose dy faza. 
2. Autoriteti kontraktues, kundrejt pagimit të tarifës që mund të aplikojë, u jep ofertuesve të 

parakualifikuar kërkesën për propozim dhe dokumentet e tjera përkatëse, në përputhje me nenin 5 të 
këtij ligji, apo dokumente të tjera, që gjykohen të nevojshme. Në rast se procedurat e 
parakualifikimit nuk zbatohen, kërkesa për propozim u bëhet të gjithë ofertuesve të mundshëm. 

3. Pavarësisht nga sa më sipër, autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurën me dy 
faza, për të kërkuar propozime nga ofertuesit, nëse elemente të tilla të projektit të koncesionit, si 
specifikimet e projektit, treguesit e performancës, mënyrat e financimit apo kushtet kontraktuale nuk 
mund të përshkruhen në kërkesën për propozim në mënyrë aq të hollësishme dhe të saktë, që të 
lejojnë ofertuesit për të paraqitur propozimet e tyre përfundimtare.  

4. Nëse vendoset procedura me dy faza, zbatohen këto dispozita:  
a) kërkesa fillestare për propozime u kërkon ofertuesve të paraqesin, në fazën e parë të 

procedurës, propozimet fillestare për specifikimet e projektit, treguesit e performancës, kërkesat 
financiare ose karakteristika të tjera të projektit, si dhe termat kryesorë kontraktualë, të propozuar 
nga autoriteti kontraktues;  

b) autoriteti kontraktues mund të organizojë takime dhe diskutime me çdo ofertues, për të 
sqaruar çështje në lidhje me kërkesën fillestare, për propozimet ose propozimet fillestare dhe 
dokumentet përkatëse të paraqitura nga ofertuesit. Autoriteti kontraktues pasqyron në procesverbale 
çdo takim apo diskutim për këtë çështje. (Procesverbali përmban çështjet e ngritura dhe sqarimet e 
dhëna nga autoriteti kontraktues); 

c) pas shqyrtimit të propozimeve, autoriteti kontraktues mund ta rishohë dhe ta ndryshojë 
çdo kërkesë fillestare për propozime, duke hequr apo përshtatur çdo aspekt të specifikimeve 
fillestare të projektit, treguesit e performancës, kërkesat financiare ose karakteristika të tjera të 
projektit, përfshirë kushtet kryesore kontraktuale dhe çdo kriter për vlerësimin, krahasimin e 
propozimeve dhe për caktimin e ofertuesit më të mirë, apo mund të shtojë karakteristika ose kritere 
të tjera. Autoriteti kontraktues shënon në regjistrin e koncesioneve arsyet për çdo rishikim të 
kërkesës për propozim. Çdo shfuqizim, ndryshim apo shtesë duhet të pasqyrohet në ftesën për të 
paraqitur propozimet përfundimtare;  

ç) në fazën e dytë të procedurës, autoriteti kontraktues fton ofertuesit për të paraqitur 
propozimet përfundimtare për një paketë të vetme specifikimesh të projektit, të treguesve të 
performancës ose kushteve kontraktuale, në përputhje me nenet 17 deri 21 të këtij ligji.  

 
Neni 17 

Përmbajtja e kërkesës për propozim 
 
Kërkesa për propozim, e përgatitur nga autoriteti kontraktues, përmban, të paktën, të dhënat 

e mëposhtme:  
a) të dhëna të përgjithshme, me qëllim që ofertuesit të përgatisin dhe të paraqesin 

propozimet e tyre;  
b) specifikimet e projektit dhe treguesit e performancës, sipas rastit, përfshirë edhe kërkesat 

e autoritetit kontraktues për standardet e sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit;  
c) kushtet kontraktuale, të propozuara nga autoriteti kontraktues, përfshirë treguesit për 

kushtet e panegociueshme;  
ç) kriteret që do të zbatohen për vlerësimin e propozimeve dhe, nëse do të zbatohen, edhe 

kufijtë minimalë për vlerësimin e propozimeve, peshën përkatëse të çdo kriteri dhe mënyrën, sipas 
së cilës kriteret dhe kufiri minimal duhet të zbatohen në vlerësimin dhe skualifikimin e propozimeve;  
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d) kërkesat për garancinë e ofertës.  
 

Neni 18 
Sqarimet dhe modifikimet 

 
1. Autoriteti kontraktues, me nismën e vet apo si rezultat i një kërkese për sqarim nga një 

ofertues, mund të rishohë dhe, sipas rastit, të ndryshojë çdo element të kërkesës për propozim, sipas 
nenit 17 të këtij ligji. 

Çdo ndryshim u njoftohet menjëherë të gjithë kandidatëve, që kanë tërhequr dokumentet e 
garës. Kur autoriteti kontraktues e vlerëson të nevojshme të ndryshojë dokumentet dhe kjo bëhet 
brenda një periudhe kohe më pak se 1/3 e numrit të ditëve të përcaktuara për përgatitjen e ofertave, 
duhet ta shtyjë afatin e fundit të paraqitjes së ofertave për të njëjtën periudhë kohe. 

2. Autoriteti kontraktues, në rastin e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, shënon në 
regjistrin e koncesioneve arsyet për çdo rishikim në kërkesën për propozim. Çdo shfuqizim, 
ndryshim apo shtesë u komunikohet ofertuesve në të njëjtën mënyrë si kërkesa për propozim. 

 
Neni 19 

Kriteret e vlerësimit  
 
1. Kriteret për vlerësimin dhe krahasimin e propozimeve teknike përfshijnë të paktën:  
a) qëndrueshmërinë teknike;  
b) përputhjen me standardet e mjedisit;  
c) efikasitetin në veprim;  
ç) cilësinë e shërbimeve dhe të masave, për të siguruar vazhdimësinë e tyre;  
d) potencialin e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik, që ofrohet nga propozimet. 
2. Kriteret për vlerësimin dhe krahasimin e propozimeve financiare dhe tregtare, sipas rastit, 

përfshijnë të paktën:  
a) vlerën aktuale të tarifave dhe të çmimeve për njësi të propozuara dhe pagesa të tjera gjatë 

periudhës koncesionare;  
b) vlerën aktuale të pagesave të drejtpërdrejta të propozuara, të bëra nga autoriteti 

kontraktues, nëse ka;  
c) shpenzimet për projektin dhe veprimtaritë e ndërtimit, shpenzimet për operimin dhe 

mirëmbajtjen vjetore, vlerën e tashme të investimeve, të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes;  
ç) masën e mbështetjes financiare, nëse ka, që pritet të realizohet nga ndonjë autoritet publik 

i Republikës së Shqipërisë;  
d) qëndrueshmërinë dhe rentabilitetin e financimeve të propozuara.  
3. Këshilli i Ministrave, për efekt të zbatimit të pikës 3 të nenit 4 të këtij ligji, përcakton 

edhe kritere të tjera, që do të merren parasysh në vlerësimin e ofertave. Këto kritere bazohen në 
rëndësinë sektoriale të zhvillimit të ekonomisë, vlerën e investimit, nivelin e punësimit, përparësinë 
për zhvillimin e zonave të veçanta të vendit, tregues të tjerë specifikë të sektorëve, si dhe çmimin 
apo tarifën e propozuar. Këshilli i Ministrave, në këtë rast, përcakton dhe peshën që do të këtë çdo 
kriter në vlerësimin e ofertës. 

 
Neni 20 

Krahasimi dhe vlerësimi 
 
1. Autoriteti kontraktues krahason dhe vlerëson çdo propozim, në përputhje me kriteret e 

vlerësimit, peshën relative, që i jepet çdo kriteri në procesin e vlerësimit, të parashikuar në kërkesën 
për propozim.  

2. Për qëllimet e pikës 1 të këtij neni, autoriteti kontraktues mund të vendosë kufij minimalë 
për cilësinë, aspektet teknike, financiare dhe tregtare. Propozimet, që nuk arrijnë kufijtë minimalë, 
vlerësohen të papërshtatshëm dhe skualifikohen.  
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Neni 21 
Caktimi i ofertuesit më të mirë dhe negocimet përfundimtare 
(Ndryshuar  pika 4 me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008, neni 2) 

 
1. Autoriteti kontraktues rendit të gjitha propozimet e pranueshme, në bazë të kritereve të 

vlerësimit dhe njofton ofertuesit për këtë. Pas njoftimit, të gjithë ofertuesit kanë të drejtë të 
paraqesin ankesat e tyre, në përputhje me dispozitat e kreut III të këtij ligji. Me mbarimin e afatit 
për paraqitjen e ankesave, autoriteti kontraktues fton ofertuesin, që ka marrë vlerësimin më të mirë, 
për negocime përfundimtare.  

2. Kushtet kontraktuale, të deklaruara të panegociueshme në kërkesën përfundimtare për 
propozime, nuk do të jenë objekt i negocimeve përfundimtare.  

3. Nëse për autoritetin kontraktues, brenda një afati të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, 
bëhet e qartë se negocimet me ofertuesin e ftuar nuk do të përfundojnë me një kontratë 
koncesionare, ai i ndërpret negocimet me këtë ofertues dhe fton ofertuesit e tjerë, sipas renditjes, 
derisa të arrihet lidhja e kontratës së koncesionit, ose i refuzon të gjitha propozimet e mbetura. 
Autoriteti kontraktues nuk mund të rifillojë negocime me një ofertues, me të cilin negocimet janë 
ndërprerë, në përputhje me këtë pikë. 

4. Pas përfundimit të negocimit për kontratën koncesionare, Njësia e Trajtimit të 
Koncesioneve, brenda 45 ditëve, jep mendim me shkrim për kushtet e kontratës. Pas marrjes së 
mendimit dhe nënshkrimit, kontratat koncesionare me vlerë investimi mbi 20 milionë euro paraqiten 
për miratim në Këshillin e Ministrave. Kontratat koncesionare me vlerë nën 20 milionë euro hyjnë 
në fuqi pas nënshkrimit nga autoriteti kontraktues. 

5. Autoriteti kontraktues boton në Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e koncesionarit dhe 
kushtet thelbësore të kontratës së koncesionit brenda 30 ditëve pas miratimit të saj, në përputhje me 
përcaktimin e pikës 4 të këtij neni.  

 

Neni 22 
Negocimi i kontratave koncesionare pa procedura konkurruese  
(Shtuar  shkronja “c”  me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008, neni 3) 

 
1. Autoriteti kontraktues mund të bëjë negocimin e kontratave koncesionare pa procedura 

konkurruese vetëm me miratimin e Këshillit të Ministrave, nëse:  
a) projekti ndikon në cenimin e sigurisë kombëtare. Rastet e cenimit të sigurisë kombëtare, 

si rezultat i zbatimit të procedurave konkuruese, miratohen me vendim të Këshillit të Sigurisë 
Kombëtare; 

b) kontrata koncesionare është zgjidhur për shkak të një shkeljeje serioze nga ana e 
koncesionarit dhe kur procedura konkurruese nuk është e mundur të realizohet, për shkak të nevojës 
urgjente për të siguruar vazhdimësinë e veprimtarisë.  

c) për shkak të një shkeljeje serioze nga koncesionari kërkohet nga institucionet financiare, 
në bazë të së drejtës për të ndërhyrë, zëvendësimi i koncesionarit. 

2. Kohëzgjatja e një kontrate koncesioni, të lidhur sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij 
neni, nuk duhet të kalojë 12 muaj. 

3. Asnjë kontratë koncesionare nuk mund të realizohet sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij 
neni, përveçse kur autoriteti kontraktues ka filluar një procedurë konkurruese përzgjedhëse për 
koncesionarin, në përputhje me kushtet e kontratës, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, apo kur 
ka vendosur të mos e japë koncesionin, me kalimin e afatit të përcaktuar në kushtet e kontratës.  

4. Nëse një kontratë koncesioni negociohet në përputhje me këtë nen, pa përdorur 
procedurën konkurruese, autoriteti kontraktues duhet të caktojë kritere të arsyeshme vlerësimi për 
kërkesat e projektit, në bazë të të cilave do të vlerësohen dhe do të renditen propozimet. 
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5. Autoriteti kontraktues boton në Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e koncesionarit dhe 
kushtet thelbësore të kontratës së koncesionit brenda 30 ditëve nga data e miratimit të kontratës së 
koncesionit nga Këshilli i Ministrave, përveç rasteve të përcaktuara në shkronjën “a” të pikës 1 të 
këtij neni.  

 
Neni 23 

Propozimet e pakërkuara 
 
1. Autoriteti kontraktues është i autorizuar të shqyrtojë dhe të pranojë propozimet e 

pakërkuara, në përputhje me procedurat e parashikuara në këtë nen, me kusht që këto propozime të 
mos kenë të bëjnë me një projekt, për të cilin ka filluar ose është shpallur procedura e përzgjedhjes. 

2. Procedurat për përcaktimin e pranueshmërisë së propozimeve të pakërkuara janë: 
a) brenda 90 ditëve pas marrjes dhe shqyrtimit fillestar të propozimit të pakërkuar, autoriteti 

kontraktues përcakton nëse projekti koncesionar paraqet interes publik dhe për këtë vë në dijeni 
propozuesin; 

b) kur projekti koncesionar paraqet interes publik, autoriteti kontraktues fton propozuesin të 
paraqesë të dhëna të tjera të nevojshme për projektin e propozuar, për të bërë vlerësimin për 
kualifikimet e propozuesit dhe fizibilitetin teknik dhe financiar të projektit; 

c) brenda 120 ditëve nga ftesa e autoritetit kontraktues, propozuesi duhet të paraqesë një 
studim fizibiliteti teknik dhe financiar (duke përfshirë, por pa u limituar në të, një model financiar 
dhe një plan për financimin e projektit), një studim për ndikimin në mjedis dhe të dhëna të 
mjaftueshme për konceptin ose teknologjinë e parashikuar në propozim; 

 ç) gjatë shqyrtimit të një propozimi të pakërkuar, autoriteti kontraktues respekton pronësinë 
intelektuale, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera ekskluzive të parashikuara, që rrjedhin apo që 
përmenden në propozim. Informacionin e dhënë nga/ose në emër të propozuesit për propozimin e 
pakërkuar, autoriteti kontraktues nuk e përdor pa pëlqimin paraprak të propozuesit, për një periudhë 
prej 12 muajsh nga data e marrjes së këtij informacioni. 

3. Fillimi i një procedure përzgjedhëse bëhet si më poshtë: 
a) autoriteti kontraktues, brenda 6 muajve nga marrja e dokumentacionit, në përputhje me 

shkronjën “b” të pikës 2 të këtij neni, vendos për pranimin ose refuzimin e projektit të mundshëm 
koncesionar, që rrjedh nga propozimi i pakërkuar. Nëse propozimi i pakërkuar pranohet nga 
autoriteti  kontraktues,  ai fillon  një procedurë përzgjedhëse  konkurruese në përputhje me nenet 11 
deri 21 të këtij ligji, ndërsa kur propozimi refuzohet dhe palët nuk bien dakord ndryshe, autoriteti 
kontraktues i kthen propozuesit dokumentet origjinale dhe fotokopjet e dokumenteve të paraqitura; 

b) propozuesi ftohet të marrë pjesë në procedurën përzgjedhëse konkurruese, në përputhje 
me shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni dhe, me vendim të Këshillit të Ministrave, atij i jepet një 
bonus për rezultatin teknik dhe/ose financiar të arritur gjatë procedurës përzgjedhëse konkurruese 
deri në një maksimum 10 për qind të pikëve. Identiteti i propozuesit, ekzistenca dhe shuma e bonusit 
tregohen në dokumentet e procedurës përzgjedhëse konkurruese. 

 
Neni 24 

Konfidencialiteti 
 
Autoriteti kontraktues ruan konfidencialitetin e të gjitha të dhënave teknike, ekonomike, 

financiare etj. të propozimeve të bëra nga ofertuesit. Nëse nuk parashikohet me ligj, me vendim 
gjykate apo në kërkesën për propozim, palët në bisedime nuk i deklarojnë personave të tjerë 
informacione teknike, të dhëna për çmimin dhe elemente për diskutimet, komunikimet dhe 
bisedimet, në përputhje me dispozitat e mësipërme, pa pëlqimin e palës tjetër. 
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KREU III 
PROCEDURAT E RISHIKIMIT ADMINISTRATIV 

 
Neni 24/1 

Organi kompetent për shqyrtimin e ankimeve 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 3; 

ndryshuar me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010 neni 4) 
 

1.Shqyrtimi administrativ i ankesave të ofertuesve ndaj procedurave të koncesionit apo të 
vendimmarrjes për përjashtim nga procedurat koncesionare, sipas shkronjës “ç” të pikës 2 të nenit 
5/1 të këtij ligji, bëhet nga Komisioni i Prokurimit Publik. 

2.Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të 
cilat janë administrativisht përfundimtare. 

3.Rregulla të hollësishme për procedurën e shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të 
koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura miratohen nga Këshilli i 
Ministrave. 

 
Neni 25 

Procedura e ankimit 
(Ndryshuar pika 6 me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 4; 

shtuar pika 7/1 me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 4; 
ndryshuar pika 8 me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 4; 

zëvendësuar emërtimi me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 7; 
zëvendësuar emërtimi me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 5/1; 

ndryshuar pika 3 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 5/2; 
shfuqizuar pika 9 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 5/3) 

 
1. Çdo ofertues mund të kërkojë rishikim administrativ të procesit të përzgjedhjes, kur 

gjykon se një veprim i ndërmarrë nga autoriteti kontraktues është në kundërshtim me parashikimet e 
këtij ligji apo të akteve të tjera ligjore dhe nënligjore për procedurat e koncesionit. 

2. Ankesa paraqitet tek Komisioni i Prokurimit Publik brenda 5 ditëve kalendarike nga data 
e botimit të njoftimit të kandidatëve të parakualifikuar apo e njoftimit të renditjes së ofertuesve nga 
autoriteti kontraktues.  

3. Me marrjen e ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik merr vendim për pezullimin ose jo 
të procedurave të koncesionit, si dhe për fillimin e procedurave të hetimit administrativ dhe brenda 7 
(shtatë) ditëve kalendarike njofton autoritetin kontraktues  

4. Komisioni i Prokurimit Publik nuk pezullon procedurën koncesionare në rastet kur: 
a) nga shqyrtimi paraprak rezulton se ankesa nuk është e argumentuar juridikisht; 
b) pezullimi vjen në kundërshtim me interesin publik apo dëmton autoritetin kontraktues ose 

ofertuesit e tjerë. 
5. Gjatë shqyrtimit të ankesës, deri përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit 

Publik ka të drejtë: 
a) të shfuqizojë pjesërisht apo plotësisht vendimet ose aktet e autoritetit kontraktues; 
b) ta udhëzojë autoritetin kontraktues për korrigjimin e shkeljeve përpara vazhdimit të 

procedurave koncesionare. 
6. Komisioni i Prokurimit Publik, gjatë procedurave të hetimit administrativ, ka të gjitha 

kompetencat e parashikuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 
7. Ankesa në Agjencinë e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen 

emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes. 
Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit 
Publik e shqyrton ankesën, në përputhje me këtë ligj, aktet nënligjore të dala në zbatim të tij dhe 
Kodin e Procedurave Administrative. 
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7/1. Çdo ankesë në Komisioni i Prokurimit Publik, që merret në shqyrtim nga kjo e fundit, 
duhet të shoqërohet me pagesën paraprake prej 10% të vlerës së garancisë së ofertës. Moskryerja e 
pagesës paraprake përbën shkak për mosfillimin e shqyrtimit të ankesës. Kjo pagesë i kthehet 
subjektit kur, në fund të procesit të ankimit, ankesa e tij pranohet ose kalon në favor të Buxhetit të 
Shtetit, kur ankesa nuk pranohet. Forma dhe mënyra e kryerjes së kësaj pagese përcaktohen në 
rregullat e koncesionit. 

8. Komisioni i Prokurimit Publik, brenda 30 ditë kalendarike nga data e paraqitjes së 
ankesës, përfundon hetimin administrativ dhe njofton autoritetin kontraktues dhe ankuesin për 
vendimin.  

9. Shfuqizuar. 
 

Neni 25/1 
Procedura e hetimit administrativ 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 5; 
zëvendësuar emërtimi me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 6) 

 
1. Komisioni i Prokurimit Publik fillon procedurën e hetimit administrativ mbi bazën e 

ankimit të një apo më shumë palëve pjesëmarrëse në një procedurë koncesioni.  
2. Komisioni i Prokurimit Publik, për të realizuar funksionet e saj, ka të drejtë të ketë akses 

në çdo institucion të administratës publike, të cilat, sipas këtij ligji, njihen si autoritete kontraktuese. 
3. Komisioni i Prokurimit Publik ka të drejtë të caktojë një afat për informacionin që duhet 

të japë autoriteti kontraktues, në bazë të kërkesës së saj, si dhe për dorëzimin e dokumenteve 
përkatëse, sipas legjislacionit që rregullon procedurat administrative. 

 
Neni 25/2 

Përfundimi i hetimit administrativ 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 5; 

zëvendësuar emërtimi me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 6) 
 
1. Komisioni i Prokurimit Publik pas përfundimit të hetimit administrativ, merr këto 

vendime: 
a) pranon ankimin e ankuesit, duke arsyetuar e argumentuar shkeljet e konstatuara në 

zbatimin e ligjit e të procedurave për koncesionet, duke treguar masat përkatëse për anulimin e tyre 
dhe rivendosjen e ligjshmërisë në veprimet e autoritetit kontraktues; 

b) rrëzon ankimimin e palës, duke konstatuar zbatimin e procedurave dhe ligjshmërisë për 
veprimet apo mosveprimet e paraqitura si shkelje nga ankimuesi, duke i sqaruar atij me shkrim 
arsyet e rrëzimit të ankimit; 

c) për shkeljet e konstatuara në procedurën e koncesioneve e të ligjshmërisë në zbatimin e 
ligjit, i jep autoritetit kontraktor një afat, brenda të cilit ky i fundit është i detyruar t’i ndreqë ato, 
ose të ndalojë efektin apo pasojat negative të këtyre shkeljeve. 

2. Vendimi i dhënë sipas pikës 1 të këtij neni është i ekzekutueshëm. Ndaj tij palët mund të 
bëjnë ankim në gjykatë, sipas Kodit të Procedurës Civile. 
 

Neni 25/3 
Detyrimi për bashkëpunim 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 5; 
zëvendësuar emërtimi me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 7) 

 
Refuzimi i nëpunësit civil, i funksionarit ose autoritetit kontraktues për të dhënë informacion 

apo për të paraqitur dokumentacionin që ka lidhje me procedurën nën hetim administrativ, përbën 
shkak që Agjencia e Prokurimit Publik të kërkojë nga autoriteti kompetent dhënien e masave 
disiplinore ndaj personave përgjegjës. 
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Neni 26 
Ankimi në gjykatë 

(Ndryshuar paragrafi 1 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 8/1; 
shfuqizuar paragrafi II me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 8/2) 

 
 Kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik ankuesi ka të drejtë që, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga data e marrjes dijeni, të bëjë padi për shqyrtim të mosmarrëveshjes 
administrative në gjykatën kompetente. 

Shfuqizuar. 
Shqyrtimi i këtij ankimi në gjykatë nuk pezullon vazhdimin e procedurave të koncesionit. 

 
Neni 26/1 

Kundërvajtjet administrative 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 157, datë 15.10.2009, neni 6; 

zëvendësuar emërtimi në pikën 1 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 9/1; 
zëvendësuar emërtimi në pikën 2 me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 9/2) 

 
1. Shkelja e dispozitave të këtij ligji nga personat përgjegjës, kur nuk përbën vepër penale, 

përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 50-100 mijë lekë. Gjoba vendoset nga 
titullari i Agjencisë së Prokurimit Publik. Kundër dënimit me gjobë mund të bëhet ankim brenda 30 
ditëve në gjykatën kompetente. 

2. Agjencia e Prokurimit Publik ose Komisioni i Prokurimit Publik mund t’i propozojë 
drejtuesit të autoritetit kontraktor, nëse e gjykon të nevojshme, edhe marrjen e masave disiplinore 
ndaj personave përgjegjës që shkelin dispozitat e këtij ligji. 

 
KREU IV 

KONTRATA KONCESIONARE 
 

Neni 27 
Përmbajtja 

(Shtuar fjali në  shkronjën  “b” , shtuar shkronja “p”  me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008, neni 4) 
 
Kontratat e koncesionit parashikojnë ato çështje që vlerësohen të përshtatshme nga palët, të 

tilla si: 
a) natyra dhe objekti i punëve që duhet të kryhen dhe shërbimet që duhet të jepen nga 

koncesionari; 
b) kohëzgjatja e kontratës së koncesionit që përshtatet me specifikën e koncesionit përkatës, 

por që nuk i kalon 35 vjet dhe kushtet, nëse ka, për zgjatjen e saj. Në rast se afati është mbi 35 vjet, 
kontrata hyn në fuqi pas miratimit nga Kuvendi; 

c) ndihma që mund t’i japë autoriteti kontraktues dhe Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve 
(ATRAKO) koncesionarit për marrjen e licencave dhe të lejeve të nevojshme për koncesionin; 

ç) çdo kërkesë për themelimin dhe kapitalin themeltar të një personi juridik, që duhet të 
krijohet nga ofertuesi i shpallur fitues, në bazë të ligjeve në fuqi, si dhe ndalimin për transferimin e 
aksioneve apo të pjesëve të kapitalit të kësaj shoqërie, pa pëlqimin paraprak të autoritetit 
kontraktues; 

d) pronësia e aseteve të projektit të koncesionit dhe detyrimet e palëve, sipas rastit, për 
vënien në dispozicion të vendit të projektit të koncesionit dhe çdo lehtësi tjetër të mundshme; 

dh) shpërblimi i koncesionarit, pavarësisht nëse përbëhet nga tarifa apo pagesa për 
përdorimin e mjetit të infrastrukturës ose realizimit të shërbimeve, metodat dhe formulat për 
caktimin ose rregullimin e këtyre tarifave apo pagesave, si dhe, nëse zbatohen, pagesat që mund të 
bëhen nga autoriteti kontraktues ose një autoritet tjetër publik, si dhe nëse ka detyrimin për pagesa 
që koncesionari duhet t’i bëjë autoritetit kontraktues; 
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e) procedurat për rishikimin dhe miratimin e projekteve inxhinierike, të planeve të ndërtimit 
dhe specifikimeve nga autoriteti kontraktues, si dhe procedurat për testimin dhe kontrollin 
përfundimtar, miratimin dhe pranimin e mjetit të infrastrukturës, rregullat dhe standardet, në bazë të 
të cilave janë projektuar projektet koncesionare, që duhet të jenë në përputhje me praktikat më të 
mira, me synim zhvillimin e tregut nëpërmjet ndarjes së riskut; 

ë) shtrirja e detyrimeve të koncesionarit, sipas rastit, për të siguruar ndryshimin e shërbimit, 
për të përmbushur kërkesat e kohës, vazhdimësinë e tij dhe dhënien, në kushte kryesisht të njëjta për 
të gjithë përdoruesit, mekanizmat për të trajtuar kostot e mundshme për to; 

f)  e drejta e autoritetit kontraktues ose e një autoriteti tjetër publik për të monitoruar punët 
që duhet të kryhen dhe shërbimet që duhet të jepen nga koncesionari, kushtet dhe masën, në të cilën 
autoriteti kontraktues mund të urdhërojë ndryshime për punët dhe kushtet e shërbimit. E drejta e 
autoritetit kontraktues për të marrë masa të tjera të arsyeshme, për të siguruar që mjeti 
infrastrukturor të operohet si duhet dhe shërbimet të jepen në përputhje me kërkesat e zbatueshme 
ligjore dhe kontraktuale, si dhe e drejta për të monitoruar mekanizmat dhe trajtimin e shpenzimeve 
të mundshme për to; 

g) detyrimet e koncesionarit për t’i dhënë autoritetit kontraktues apo një autoriteti tjetër 
publik, sipas rastit, raporte dhe informacion tjetër për veprimtarinë; 

gj) çdo kufizim ose kusht të zbatueshëm për transferimin e të drejtave dhe të detyrimeve të 
koncesionarit, sipas kontratës së koncesionit; 

h)  çdo kufizim ose kusht për transferimin e një interesi kontrollues te koncesionari; 
i) përkufizimi dhe pasoja e forcës madhore, ndryshimi në ligj dhe ndryshime të tjera në 

rrethana (duke përfshirë çdo të drejtë të palëve për të kërkuar kompensimin ose rishikimin e 
kontratës së koncesionit); 

j) detyrimet e mundshme, nëse ka, të autoriteteve publike përkatëse ose të autoritetit 
kontraktues; 

k) rrethanat, në të cilat autoriteti kontraktues ka të drejtën të marrë përsipër, përkohësisht, 
administrimin e mjetit të infrastrukturës, për sigurimin e një shërbimi të efektshëm dhe të 
pandërprerë dhe, në rastin e dështimit nga koncesionari, të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale 
dhe të dështimit të tij, për të rregulluar shkeljen e kontratës; 

l) çdo të drejtë të autoritetit kontraktues për të rishikuar dhe miratuar kontratat kryesore, që 
duhet të lidhen nga koncesionari, veçanërisht me aksionerët e koncesionarit ose persona të tjerë 
juridikë, ku koncesionari është pjesëmarrës apo anasjelltas; 

ll) garancitë për t’u përmbushur dhe politikat e sigurimeve që duhet të ndiqen nga 
koncesionari për zbatimin e koncesionit; 

m) procedurat e rregullimit të shkeljes së kontratës, të bërë nga njëra prej palëve; 
n) kushtet dhe procedurat për ndryshimin dhe/ose përfundimin e kontratës; të drejtat dhe 

detyrimet e palëve, me kalimin e afatit apo përfundimin e kontratës (duke përfshirë mekanizmin e 
transferimit të sendeve pasurore, të teknologjisë, kompensimit, shërbimin e trajnimit dhe të 
mbështetjes që duhet të jepet nga koncesionari); 

nj) ligji i zbatueshëm dhe mekanizmat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin 
ndërmjet autoritetit kontraktues dhe koncesionarit; 

o) të drejtat dhe detyrimet e palëve për informacionin konfidencial; 
p) të drejtën e ndërhyrjes së financuesve. 
 

Neni 28 
Zgjidhja e kontratës së koncesionit 

 
1. Autoriteti kontraktues, nëse nuk parashikohet ndryshe në kontratën e koncesionit, mund 

ta zgjidhë kontratën kur: 
a) ka arsye të mendojë se koncesionari nuk do të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet, për 

shkak të paaftësisë paguese, shkeljeve serioze apo të rasteve të tjera që pengojnë apo nuk bëjnë të 
mundur vazhdimin e kontratës së koncesionit; 
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b) koncesionari dështon në sigurimin e financimit të projektit brenda 12 muajve nga 
nënshkrimi i kontratës së koncesionit. 

2. Secila palë, nëse nuk është parashikuar ndryshe në kontratën e koncesionit, ka të drejtë ta 
zgjidhë kontratën kur: 

a) përmbushja e detyrimeve bëhet e pamundur, për shkak të rrethanave që kanë qenë jashtë 
kontrollit të arsyeshëm të secilës palë; 

b) ka shkelje serioze nga pala tjetër e kur kjo palë nuk mund ta korrigjojë këtë shkelje 
brenda afatit kohor dhe sipas mënyrës së parashikuar në kontratën e koncesionit. 

3. Palët kanë, gjithashtu, të drejtë ta zgjidhin kontratën e koncesionit me pëlqim të 
dyanshëm. 

 
KREU V 

FINANCIMI 
 

Neni 29 
Masat financiare 

 
1. Koncesionari ka të drejtë të vendosë, të marrë ose të mbledhë tarifa apo të ardhura të 

tjera për përdorimin e aseteve ose të shërbimeve të realizuara prej tij, në përputhje me kontratën e 
koncesionit, e cila parashikon mënyrat dhe formulat e caktimit e të ndryshimit të këtyre tarifave ose 
pagesave. 

2. Autoriteti kontraktues ka të drejtë t’i bëjë koncesionarit pagesa të drejtpërdrejta, si 
zëvendësim apo si shtesë e tarifave ose pagesave për përdorimin e aseteve ose të shërbimeve të 
realizuara prej tij. 

 
KREU VI 

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE DHE LIGJI I ZBATUESHËM 
 

Neni 30 
Ligji i zbatueshëm 

 
1. Kontrata e koncesionit u nënshtrohet ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 
2. Koncesionari, aksionerët e tij dhe ortakët e tjerë të veprimtarisë së tij ekonomike janë të 

lirë të zgjedhin ligjin që rregullon marrëdhëniet ndërmjet tyre. 
 

Neni 31 
Mosmarrëveshjet ndërmjet autoritetit kontraktues dhe koncesionarit 

 
1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet autoritetit kontraktues dhe koncesionarit zgjidhet me 

mekanizmat e përcaktuar në kontratën e koncesionit, për të cilët palët kanë rënë dakord, përfshirë 
edhe procedurat e arbitrazhit ndërkombëtar. 

2. Koncesionari, aksionerët e tij dhe ortakët e tjerë të tij janë të lirë të zgjedhin mekanizmat 
e përshtatshëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre. 

 
KREU VII 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 32 
Shfuqizime 

 
Ligji nr.7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në 

shërbimet publike dhe infrastrukturë”, i ndryshuar, shfuqizohet. 
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Neni 33 
Periudha tranzitore deri në krijimin e Njësisë së Trajtimit të Koncesioneve 

 
Deri në krijimin e Njësisë së Trajtimit të Koncesioneve, në përputhje me nenin 8 të këtij 

ligji dhe bërjes së saj plotësisht operacionale, përgjegjësitë dhe kompetencat do t’i ushtrojë ministria 
përgjegjëse për ekonominë. 

 
Neni 34 

Ligjet ekzistuese për fusha specifike 
 
1. Në rast mospërputhjeje me ligjet ekzistuese, ky ligj mbizotëron mbi të gjitha ligjet e tjera 

për koncesionet. 
2. Të gjitha ligjet për sektorë të veçantë duhet t’i rregullojnë koncesionet në përputhje me 

këtë ligj. 
 

Neni 35 
Kontratat e koncesionit që janë nënshkruar 

 
Ky ligj nuk zbatohet për kontratat e koncesionit, të nënshkruara para hyrjes në fuqi të këtij 

ligji. Kontratat nuk mund të ripërsëriten ose të shtyhen, veçse në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 
 

Dispozitë tranzitore 
(Shtuar me akt normativ nr.1, datë 5.5.2010, neni 10) 

 
1.Pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, ankesat ndaj procedurave të koncesionit bëhen në 

Komisionin e Prokurimit Publik. 
2.Ankesat e paraqitura pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, para hyrjes në fuqi të këtij akti 

normativ, shqyrtohen nga Komisioni i Prokurimit Publik, në gjendjen në të cilën ato ndodhen. Afati 
për shqyrtimin e tyre fillon nga data e dorëzimit nga Agjencia e Prokurimit Publik te Komisioni i 
Prokurimit Publik. 

3.Shqyrtimi i ankesave ndaj procedurave të koncesionit nga Komisioni i Prokurimit Publik 
do të fillojë pas hyrjes në fuqi të këtij akti normativ. 

 
Neni 36 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Ligj nr.9663, datë 18.12.2006 shpallur me dekretin nr.5179, datë 12.1.2007 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, botuar në Fletoren Zyrtare nr.150, faqe 6075. 
 
Ligj nr.9995, datë 22.9.2008 shpallur me dekretin nr.5907, datë 8.10.2008 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.156, faqe 7675. 
 
Ligj nr.10 157, datë 15.10.2009 shpallur me dekretin nr.6305, datë 28.10.2009 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, botuar në Fletoren Zyrtare nr.149, faqe 6647. 
 
Ligj nr.10281, datë 20.5.2010 shpallur me dekretin nr.6599, datë 7.6.2010 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 
5.5.2010,  të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9663, datë 
18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar”” , botuar në Fletoren Zyrtare nr.73, faqe 3931 

 
 



 27

VENDIM 
Nr.27, datë 19.1.2007 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË 

KONCESIONEVE 
(Ndryshuar me VKM nr.104, datë 28.2.2007; 
ndryshuar me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar me VKM nr.544, datë 1.5.2008; 
ndryshuar me VKM nr.448, datë 16.6.2010; 
 ndryshuar me VKM nr.469, datë 16.6.2010) 

I përditësuar 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të Ligjit në fuqi për 
koncesionet, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i 
Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

1. Miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve, sipas tekstit, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Ngarkohen të gjitha institucionet, qendrore dhe vendore, për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
 
 

RREGULLAT E VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE 
 

KREU I 
PARIME TË PËRGJITHSHME 

(Ndryshuar paragrafi i parë me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar paragrafi i katërt me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar paragrafi i fundit me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 

 
Autoriteti kontraktues në kuptim të ligjit, si i përcaktuar në ligj është përgjegjës për 

vlerësimin e  kushteve, kritereve, mënyrave dhe procedurave për dhënien me koncesion të projekt 
(e)- propozime të kërkuara dhe të pakërkuara në përputhje me dispozitat e më poshtë ligji dhe të 
këtyre rregullave. 

Autoriteti kontraktues mban regjistrin e koncesionit. Ky regjistër ruhet dhe administrohet 
nga autoriteti kontraktues për një periudhë kohe sipas kërkesave të ligjit për arkivat.  

Ky regjistër duhet të përmbajë, të paktën: 
- Emërtimin e autoritetit kontraktues, adresën e tij, objektin e konkurrimit për koncesionin e 

dhënë, të dhënat e subjektit fitues (koncesionarit), vlerën e projektit apo shërbimit të dhënë me 
koncesion, emrat e anëtarëve të grupit të hartimit të dokumenteve të koncesionit, si dhe të 
komisionit të vlerësimit të ofertave, emrat dhe adresat e ofertuesve të tjerë, një përmbledhje të 
vlerësimit dhe të krahasimit të ofertave, arsyen për zgjidhjen e procedurës përkatëse konkurruese, 
një përmbledhje të të gjitha kërkesave për sqarim për dokumentet e garës dhe përgjigjen e tyre, një 
përmbledhje të ankesave të bëra dhe zgjidhjes së tyre, informacion në lidhje me negocimin, 
firmosjen dhe miratimin e kontratës. 

Pasi është përcaktuar oferta fituese apo nëse procedura konkurruese quhet e pasuksesshme, 
përmbajtja e regjistrit të koncesioneve, apo pjesë e tij, i vihet në dispozicion çdo personi të 
interesuar me kërkesë të tij, konform ligjit “Për të drejtën e informimit të publikut me dokumentet 
zyrtare”.  
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Brenda 3 muaj nga data e miratimit të kontratës së koncesionit nga Këshilli i Ministrave, 
autoriteti kontraktues i dorëzon APP-së regjistrin e koncesionit (dokumentacionin origjinal).  

 

KREU II 
IDENTIFIKIMI I KONCESIONIT TË MUNDSHËM 

(Ndryshuar pikat 1 dhe 4 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar pika 3 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shtuar paragraf në fund të pikës 4 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shtuar fjalë në pikën 5 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

ndryshuar pika 7 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shfuqizuar fjalët në pikën 8 me VKM nr.87, datë 16.1.2008;  

shtuar fjalia në fillim të pikës 9 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 

 

1. Ministritë ose autoritetet vendore përgjegjëse, sipas fushës së veprimtarisë që mbulojnë 
me asistencën e njësisë së trajtimit të koncesioneve, bëjnë identifikimin e projektit të koncesionit për 
rastet e propozimeve të kërkuara.   

2. Identifikimi i projektit të koncesionit për rastet e propozimeve të kërkuara kryhet duke 
vlerësuar strategjitë sektoriale apo rajonale të zhvillimit, studimet përkatëse që disponohen nga këto 
organe, si dhe projektidetë teknike dhe financiare. 

3. Për rastet e propozimeve të pakërkuara, identifikimi bëhet nga vetë propozuesi i projektit 
të koncesionit, duke vlerësuar elementet si për propozimet e kërkuara. 

4. Pas identifikimit të projektit të koncesionit të mundshëm, si për propozimet e kërkuara, 
ashtu edhe të pakërkuar bëhet analiza e rentabilitetit dhe e përshtatshmërisë financiare, për të 
vendosur nëse duhet dhënë koncesion. Kjo analizë mbështetet në parimet e vlerës maksimale të 
projektit përkundrejt parave që kërkohen, në përputhshmërinë e koncesioneve të mundshme me 
objektivat strategjikë kombëtarë dhe objektivat strategjikë të sektorit, në rentabilitetin, teknik dhe 
tregtar, të koncesionit të mundshëm dhe aftësinë e tij për të tërhequr koncesionarë të mundshëm dhe 
financime private. Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO) asiston Ministritë ose 
autoritetet vendore përgjegjëse për realizimin e një analize të tillë. 

Për kryerjen e identifikimit dhe të analizës së rentabilitetit dhe të përputhshmërisë financiare 
të një projekti koncesionar, titullari i organit përgjegjës (qendror a vendor) urdhëron krijimin e 
grupit të identifikimit të propozimeve (GIP). Përbërja, kompetencat dhe mënyra e funksionimit të tij 
përcaktohen me udhëzim të autoritetit kontraktues. 

5. Pas kryerjes së analizës së rentabilitetit dhe të përshtatshmërisë financiare dhe pasi ky 
koncesion vlerësohet si i mundshëm,  organi përgjegjës, sipas fushës së veprimtarisë që mbulon 
miraton fillimin e procedurave për dhënien me koncesion nëpërmjet një urdhri, të nxjerrë nga 
titullari i organit përgjegjës.  

6. Në rastet e propozimeve të pakërkuara, nëse nga analiza e rentabilitetit dhe e 
përshtatshmërisë financiare ky koncesion vlerësohet si jo i mundshëm, organi përgjegjës, sipas 
fushës së veprimtarisë që mbulon, vendos për mosfillimin e procedurave për dhënien e koncesionit 
dhe njofton propozuesin për vendimin e marrë.  

7. Nëse, si rezultat i analizës së rentabilitetit dhe përshtatshmërisë financiare, është miratuar 
fillimi i procedurave për dhënien me koncesion, Këshilli i Ministrave përcakton autoritetin 
kontraktues, në përputhje me pikën 3 të nenit 5 të ligjit. 

8. Në zbatim të pikës 3 të nenit 4 të Ligjit në fuqi për koncesionet, për nxitjen e investimeve 
në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, ministri përgjegjës për ekonominë pas identifikimit të aseteve 
nga ministritë apo organet e tjera të administratës i propozon për miratim Këshillit të Ministrave 
listën e aseteve që do të jepen me koncesion me çmimin simbolik 1 euro.  

9. Ministritë dhe organet e tjera të administratës, brenda 1 muaji nga hyrja në fuqi e këtyre 
rregullave, paraqesin te ministri përgjegjës për ekonominë asetet, që propozohen të jepen me 
koncesion, me çmimin simbolik 1 euro. Lista e aseteve plotësohet dhe dërgohet në ministrinë 
përgjegjëse për ekonominë,  nga organet e mësipërme, çdo 3 muaj. 



 29

10. Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave i aseteve të propozuara, vlerësimi dhe dhënia me 
koncesion do të kryhet sipas dispozitave të Ligjit në fuqi për koncesionet dhe të rregullave të 
përcaktuara ose të miratuara me këtë vendim. 

 
KREU III 

ORGANIZIMI I PROCEDURAVE KONKURRUESE TË PËRZGJEDHJES 
(Ndryshuar paragrafi i parë me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar shkronja “c” e pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar fjalët në shkronjën “d” të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

ndryshuar paragrafi i tretë në shkronjën “d” të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 
 
Procedurat konkurruese të përzgjedhjes (më poshtë procedurat konkurruese) për propozimet, 

e kërkuara dhe të pakërkuara, realizohen nga autoriteti kontraktues, sipas përcaktimeve të 
mëposhtme, në përputhje me këto rregulla dhe ligje:  

1. Për propozimet e kërkuara: 
Pas miratimit të autoritetit kontraktues, nga ana e tij, të  fillojnë procedurat konkurruese.  
Këto procedura përfshijnë: 
a) Nxjerrjen e urdhrit për fillimin e procedurave për dhënien me koncesion. Ky urdhër 

përcakton: 
- formën e procedurës dhe fazat e saj; 
- njësinë e hartimit të dokumentacionit dhe organizimin e procedurave konkurruese (këtu e 

më poshtë referuar si njësia e hartimit të dokumenteve); 
- komisionin e vlerësimit të ofertave; 
- pjesëmarrjen e  konsulentit të specializuar,  vendas ose të huaj, në rast se autoriteti 

kontraktues e konsideron të nevojshëm.  
Pas përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve të procedurës konkurruese, bëhet publikimi i 

ftesës për ofertë. 
 b) Publikimi i ftesës për ofertë përmban:  
- ftesën për pjesëmarrje në procedurë konkurruese, si dhe datën e orën e zhvillimit të tij; 
- vendin dhe kohën për marrjen e dokumenteve standarde të procedurës konkurruese; 
- për rastet e parakualifikimit jepen dokumentet e parakualifikimit. Më pas ofertuesit e 

parakualifikuar ftohen për të paraqitur ofertat e tyre;  
- për propozimet e kërkuara dhe kur nuk ka faza parakualifikuese, si dhe për propozimet e 

pakërkuara, ftesa shpallet nga autoriteti kontraktues.   
c) shfuqizuar 
d) Ftesa për ofertë, si dhe ftesa për rastet kur bëhet përzgjedhja paraprake, botohen në 

Buletinin e Njoftimeve Publike, në Web-Site të institucionit përgjegjës (qendror apo vendor) për 
dhënien e koncesionit, si dhe në shtypin ndërkombëtar dhe vendas, sipas rastit: 

- Për koncesionet që parashikojnë një vlerë investimesh deri në 10 milionë euro, botimi 
bëhet në të paktën 2 gazeta kombëtare të përditshme, në 4 numra të njëpasnjëshëm.  

Për koncesionet, që parashikojnë një vlerë investimesh mbi 10 milionë euro, botimi bëhet në 
të paktën 1 gazetë ndërkombëtare, të njohur në tregjet e kapitaleve dhe ato financiare, të specializuar 
për sektorin përkatës të koncesionit, në 3 numra të njëpasnjëshëm, si dhe në të paktën 2 gazeta 
kombëtare, të përditshme, në 3 numra të njëpasnjëshëm.  

e) Ftesa për ofertë, për çdo lloj procedure konkurruese apo faze që do të publikohet, duhet 
të përmbajë domosdoshmërisht kushtet e mëposhtme: 

- Ofertuesit të paraqesin vetëm një ofertë. 
- Të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedurë konkurruese. 
- Pranimin e detyrimeve që rrjedhin nga fitimi i procedurës konkurruese.  
- Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedurë konkurruese nuk rimbursohen nga 

autoriteti kontraktues. 
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2. Për propozimet e pakërkuara 
Për propozimet e pakërkuara, procedurat konkurruese fillojnë vetëm pasi janë zbatuar 

kërkesat e nenit 23 të Ligjit në fuqi për koncesionet. Rregullat e organizimit të procedurave 
konkurruese të parashikuara në kreun III, zbatohen dhe në rastin e procedurave konkurruese për 
propozimet e pakërkuara.  

3. Kostot e organizimit te procedurave konkurruese 
- Shpenzimet për mbulimin e kostove për procedurat e publikimit, hartimit të 

dokumentacionit dhe konsulencës së specializuar përballohen nga ofertuesi fitues. 
 

KREU IV 
DOKUMENTET STANDARDE TË PROCEDURËS KONKURRUESE 

(Ndryshuar Kreu IV me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 

 
Dokumentet standarde të procedurës konkurruese 
1. Autoriteti kontraktues përgatit formatin e dokumenteve standarde të procedurës 

konkurruese, që do të përdoret gjatë procedurave të konkurrimit. Këto dokumente nënkuptojnë: 
a) informacionin e përgjithshëm; 
b) informacionin specifik, që ka lidhje me objektin e kontratës. 
2. Informacioni i përgjithshëm përfshin: 
- formularin e njoftimit të kontratës; 
- formularin e ftesës për ofertë; 
- udhëzimet për kandidatët/ofertuesit; formularin e ofertës; 
- kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes; 
- formularin e sigurimit të ofertës; 
- formularin e sigurimit të kontratës; 
- formularin e njoftimit të fituesit; 
- formularin e skualifikimit të ofertuesve/kandidatëve; 
- formularin për publikimin e kontratës fituese; 
- formularin e ankesës; 
- kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të kontratës. 
Për propozimet e pakërkuara për ndërtimin e HEC-eve, me fuqi të instaluar deri në 15 MW, 

për optimizimin e skemës, autoriteti kontraktues, në procedurën konkurruese, është i detyruar të 
pranojë oferta, që lidhen jo vetëm me propozimin e pakërkuar, por edhe për pjesë të tjera, të lira, të 
kësaj skeme, të papërfshira në propozimin e pakërkuar. Në çdo rast, autoriteti kontraktues, e shpall 
në dokumentet e tenderit kërkesën për të pranuar oferta për pjesët e lira të skemës, për të cilën 
zhvillohet procedura konkurruese. 

Për koncesionet e hidrocentraleve deri në 15 MW, në kontratë përfshihen kushtet, e 
përgjithshme apo të veçanta, për shitblerjen e energjisë. Kur e kërkon koncesionari, subjekti i 
furnizimit të energjisë elektrike detyrohet ta blejë energjinë elektrike, të prodhuar nga këto 
hidrocentrale, përmes një kontrate afatgjatë. Çmimi i shitjes së energjisë elektrike, të prodhuar nga 
këto hidrocentrale do të jetë i njëjtë për të gjithë dhe do të llogaritet nga Enti Rregullator i Energjisë  
e do të shpallet prej tij në fillim të çdo viti, në bazë të formulës së mëposhtme: 

Çmimi i shitjes (lekë/kWh) = Çmimin mesatar të importit, të realizuar në vitin paraardhës 
në eurocent/kWh X koeficientin 1.1 X normën mesatare të këmbimit në euro/lekë për vitin 
paraardhës. 

- Me çmim mesatar të importit, të realizuar në vitin paraardhës, kuptohet çmimi, që vjen si 
rezultat i shumës totale të fondit të shpenzuar për këtë vit pjesëtuar me sasinë totale të importit të 
energjisë elektrike, të realizuar po në atë vit. 

- Koeficienti 1.1 merr parasysh reduktimin e humbjeve teknike në rrjetin e transmetimit dhe 
të shpërndarjes, si pasojë e furnizimit të energjisë elektrike në pikat e lidhjes së këtyre 
hidrocentraleve me rrjetin energjetik të tensionit të mesëm dhe/ose të ulët. 
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- Me normën mesatare të shkëmbimit euro/lekë të vitit paraardhës kuptohet kursi i këmbimit 
mesatar vjetor euro/lekë, të publikuar nga Banka e Shqipërisë për atë vit. 

3. Informacioni specifik përfshin: 
a) Për kontratat e koncesionit: 
- projektin dhe specifikimet teknike; 
- kërkesat e veçanta për kualifikim dhe kriteret e shpalljes së fituesit. 
Përveç kërkesave të mësipërme, autoriteti kontraktor kërkon informacionin specifik edhe 

për: 
- vlerësimin e kostos, përmes një analize të hollësishme; 
- grafikun e zbatimit; 
- termat e referencës; 
- kërkesat për personelin kryesor të shërbimeve; 
- kërkesat e veçanta për kualifikim dhe kriteret për dhënien e kontratave të koncesionit. 
b) Për hidrocentralet deri në 15 MW: 
Përveç dokumenteve të përshkruara më sipër, për dokumentet e procedurës ofertuese, 

ofertuesi duhet të paraqesë, në mënyrë sa më të hollësishme, edhe dokumentet për: 
- zgjidhjen teknike, për një shfrytëzim maksimal të potencialit ujor, ku të përcaktohen fuqia 

e instaluar dhe e projektuar e centralit, si dhe energjia mesatare vjetore, që mendohet të prodhohet; 
- përzgjedhjen e makinerive dhe të pajisjeve, që do të përdoren; 
- mënyrën e operimit; 
- studimin gjeologjik; 
- studimin hidrogjeologjik; 
- planbiznesin; 
- raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis; 
- kualifikimet, profesionale dhe teknike, të stafit, për të monitoruar projektin, ndërtimin e 

objekteve dhe montimin e pajisjeve dhe të makinerive; 
- aftësitë e mjaftueshme, për të administruar aspekte financiare të projekteve, kapacitetet e 

duhura për t’i shfrytëzuar hidrocentralet brenda kushteve teknike; 
- oponencën nga organet e specializuara për projektin e propozuar; 
- informacionin e marrë nga këshilli i basenit ujor të zonës, ku do të zbatohet koncesioni, 

për përparësitë dhe sasinë e ujit, që mund të përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. 
Informacioni për basenin përkatës të ujit i jepet çdo kërkuesi, sipas dokumentacionit të 

përcaktuar me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe 
Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. 

 
KREU V 

UDHËZIME PËR MËNYRËN E ZBATIMIT TË PROCEDURAVE KONKURRUESE 
(Shfuqizuar shkonja “b” e pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

hiqen fjalët në paragrafin e parë të shkronjës “c”, të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shfuqizuar paragrafi i katërt i shkronjës “c” me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar shkronja “d” e pikës 1” me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shfuqizuar paragrafi i fundit i shkronjës “e” me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar fjalët në paragrafin e fundit të shkronjës “f”, të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shtuar shkronja “f.1”në fund të shkronjës “f” të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

ndryshuar shkronja “g”, e pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008 
shfuqizuar fjalët në paragrafin e katërt të shkronjës “a”, të pikës 2 me VKM nr.87,  

datë 16.1.2008; 
ndryshuar paragrafi i pestë i shkronjës “a”, të pikës 2 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar fjali në paragrafin e tretë të shkronjës “b”, të pikës 2 me VKM nr.87,  
datë 16.1.2008; 

shtuar një paragraf në fund të nënndarjes “i” të pikës 1 me VKM nr.544, datë 1.5.2008; 
shtuar paragrafët pas paragrafit të tretë, të shkronjës “a” të  pikës 2 me VKM nr.448,  

datë 16.6.2010) 
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 1. Informacion i përgjithshëm 
a) Njoftimi i kontratës. Njoftimi i kontratës përmban të gjithë informacionin e nevojshëm 

për t’i lejuar ofertuesit të vendosin nëse do të marrin pjesë ose jo në procedurat konkurruese. Ky 
informacion përfshin emrin dhe adresën e autoritetit kontraktues dhe personit(-ve) përgjegjës për 
procedurën; objektin e koncesionit, referencën e njoftimit dhe procedurën konkurruese; kohëzgjatjen 
e kontratës; një përshkrim të shkurtër të kontratës; kërkesat për kualifikim në lidhje me kapacitetet 
ligjore, ekonomiko-financiare dhe teknike; kriteret e shpalljes së fituesit; vendin, metodat dhe koston 
për marrjen e dokumenteve të procedurës konkurruese; vendin, datën dhe orën për dorëzimin e 
ofertave dhe hapjen e tyre; gjuhën/gjuhët e ofertave dhe dokumenteve; informacione të mëtejshme, 
të konsideruara si të dobishme nga autoriteti kontraktues.  

b) shfuqizuar 
c) Udhëzimet për ofertuesit. Udhëzimet duhet të përmbajnë të gjithë informacionin e duhur 

për përgatitjen e ofertës. Në to shpjegohet se pjesëmarrësit në procedurën e konkurrimit duhet të 
përdorin vetëm dokumentet standarde të procedurës konkurruese, pa bërë asnjë ndryshim.   

Në udhëzime jepet nëse parashikohet një vizitë në terren/objekt, atëherë të gjithë 
pjesëmarrësit në procedurë konkurruese duhet të kenë mundësi të barabarta për të vëzhguar terrenin 
e punës/ekzekutimit. Gjithashtu mund të organizohet edhe një konferencë paraprake (përfshirë edhe 
në rastin e mallrave), ku të gjithë kandidatët mund të kërkojnë sqarime përsa i përket ndonjë 
paqartësie që lind gjatë përgatitjes së një procedurë konkurruese. Kërkesat për sqarime duhet të 
paraqiten me shkrim dhe përgjigjet përkatëse të autoritetit kontraktues duhet t’u dërgohen të gjithë 
ofertuesve që kanë kërkuar dokumentet e procedurës konkurruese, pa asnjë përjashtim. 

 Çdo amendim ose ndryshim në dokumentet e procedurës konkurruese duhet t’i bëhet i 
njohur çdo ofertuesi të interesuar në pajtim me rregullat e mësipërme.   

shfuqizuar 
Në udhëzime duhet të japen informacione përsa i përket procedurës së rishikimit dhe 

dorëzimit të ankesave.     
ç) Formulari i ofertës. Ky formular përmban vlerën e projektit dhe konfirmimin e ofertuesit 

se ai/ajo:  
i) e ka shqyrtuar dhe pranuar përmbajtjen e dokumenteve të procedurës konkurruese. Në 

rastin kur objekti i kontratës së koncesionit është ndërtimi i hidrocentraleve, kontrata e përdorur do 
të jetë e formës “BOT”, që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe 
operimit, në përfundim të kontratës së koncesionit.  

Me kërkesë të koncesionarëve, autoriteti kontraktor ka të drejtë t’i negociojë kontratat e 
lidhura të koncesionit, për reflektimin e konceptit BOT, të parashikuar në paragrafin e mësipërm; 

ii) autorizon autoritetin kontraktues të verifikojë informacionin/dokumentet bashkëngjitur me 
ofertën;  

iii) zotohet të ekzekutojë kontratën pa asnjë rezervë ose kufizim, në përputhje me projektin, 
specifikimet teknike apo termat e referencës, dhe me vlerën e deklaruar në ofertë.    

d) shfuqizuar 
dh) Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes. Ky dokument përmban listën e 

dokumentacionit ligjor dhe administrativ të ofertuesve, të kërkuar nga autoriteti kontraktues, në 
lidhje me të drejtën për të marrë pjesë në procedurën konkurruese. Kandidatëve apo ofertuesve të 
huaj, në shtetet e të cilëve nuk mund të lëshohen dokumente të tilla, do t’u pranohen në formën e 
deklaratës me shkrim, nën përgjegjësinë e tyre. Çdo e dhënë e rreme përbën shkak ligjor për 
skualifikim të ofertuesit. 

e) Formulari i sigurimit të ofertës. Ky formular shërben si një masë mbrojtëse për autoritetin 
kontraktues, në rastet e ofertave të papërgjegjshme apo tërheqjes në mënyrë të njëanshme pas hapjes 
së tyre. Sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një 
shoqëri sigurimi e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë aktivitet.  

Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin  sigurimin e ofertës, me vlerë 2% 
të vlerës së projektit ose të shërbimit, të përcaktuar në dokumentet e procedurës konkurruese. 
Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm për 150 ditë nga afati përfundimtar për dorëzimin e 
ofertave, por dokumentet e procedurës konkurruese mund të parashikojnë një periudhë të ndryshme 
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vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës.   
Lëshuesi i sigurimit të ofertës: 
 - duhet të mos vendosë asnjë kusht për pagimin; dhe 
- duhet të paguajë shumën brenda 15 ditëve nga marrja e një kërkese zyrtare nga autoriteti 

kontraktues. 
shfuqizuar 
ë) Formulari i sigurimit të kontratës. Ky sigurim garanton autoritetin kontraktues në rastet e 

shkeljes së kontratës. Para nënshkrimit të kontratës ofertuesi i përzgjedhur si fitues duhet t’i 
dorëzojë autoritetit kontraktues një sigurim kontrate deri 10% të vlerës së projektit ose shërbimit. 

Nëse ofertuesi i përzgjedhur nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të 
përcaktuar në njoftimin e fituesit, atëherë autoriteti kontraktues konfiskon sigurimin e ofertës dhe i 
akordon kontratën ofertuesit të renditur i dyti në klasifikimin përfundimtar.  

f) Formulari i njoftimit të fituesit. Pas miratimit të klasifikimit përfundimtar nga titullari i 
autoritetit kontraktues apo zyrtari i autorizuar, siç parashikohet në këtë rregullore, ofertuesi i 
suksesshëm duhet të njoftohet me shkrim për pranimin e ofertës së tij dhe për fillimin e negocimeve 
të kontratës. Ky njoftim i dërgohet edhe APP-së me qëllim publikimin në buletinin e njoftimeve 
publike.  

Njoftimi duhet të përmbajë: referencën e procedurës, emrin dhe adresën e saktë të ofertuesit 
të shpallur fitues; përshkrimin e projektit apo shërbimit të koncesionit; kohëzgjatjen e kontratës dhe 
vlerën e kontratës; emrat dhe vlerën e ofertuesve  të tjerë; emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe 
arsyet e skualifikimit; si dhe kërkesën që kontrata të nënshkruhet brenda 30 ditëve, apo në një 
periudhë kohe të treguar në dokumentet e garës, me kusht që të jetë bërë sigurimi i kontratës. 

f.1 Formulari i skualifikimit të ofertuesve. Ky dokument përmban shkaqet kur një ofertues 
nuk mund të kualifikohet në procedurën konkurruese, sepse oferta është e pavlefshme. Autoriteti 
kontraktues duhet të kthejë ose çlirojë sigurimin e ofertës pas kualifikimit. 

g) Formulari i publikimit të termave kryesorë të kontratës së koncesionit. Autoriteti 
kontraktues, brenda 30 ditëve nga miratimi, nga Këshilli i Ministrave, i kontratës së koncesionit, 
duhet të dërgojë informacion të plotë në APP, për kontratën e lidhur, me qëllim publikimin në 
Buletinin e Njoftimeve Publike, në përputhje me pikën 5, të nenit 22, të ligjit të prokurimeve. 

gj) Formulari i ankesës. Ky formular i shërben ofertuesve për dorëzimin e ankesës 
administrative, lidhur me veprimet ose mosveprimet e autoritetit kontraktues. Formulari i ankesës 
përmban udhëzimet e nevojshme për plotësimin dhe nënshkrimin e tij dhe duhet të  jetë i publikur në 
faqen e internetit të institucionit dhe të APP-së.    

i) Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës. Ky dokument përkufizon tërësinë e 
punëve, shërbimeve apo projektit të koncesionit, të drejtat dhe detyrimet ndërmjet autoritetit 
kontraktues dhe kontraktuesit, si dhe detyrimet që lidhen me ekzekutimin, mbikëqyrjen dhe 
administrimin e kontratës së koncesionit. 

2. Informacione specifike 
a) Kontratat për projektet e koncesionit 
Në dokumentet e procedurës konkurruese për projektet e koncesionit, projekti duhet të 

plotësohet me detaje, ku përfshihen vlerat për njësi sipas volumeve të punës apo ndërtimeve.   
Specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktues në lidhje me projektin 

dhe cilësinë e të gjitha punimeve dhe materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen 
ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit.  

Kur është në interes të autoritetit kontraktues ose e lidhur me natyrën e punimeve, në 
dokumentet e konkurrimit  parashikohet grafiku, fazat dhe afatet e ekzekutimit të këtyre punimeve.     

- Autoriteti kontraktor, në bazë të një vlerësimi,  mund të japë një afat deri në 12 muaj, për 
kontratat e ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion me kapacitet deri 5 MW, deri në 18 muaj, për 
kontratat e ndërtimit të hidrocentraleve me koncension me kapacitet nga 5 deri 20 MW dhe deri në 
24 muaj, për kontratat e ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion mbi 20 MW,  për marrje lejeje 
dhe përgatitje projekti. 

- Të gjitha shoqëritë koncesionare, të cilat, deri në hyrjen në fuqi të këtij vendimi, nuk e 
kanë parashikuar afatin e nevojshëm të marrjes së këtyre lejeve në kontratat koncesionare përkatëse, 
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kanë të drejtë ta shtyjnë afatin sipas përcaktimeve të paragrafit të mësipërm,  nga data e hyrjes në 
fuqi të kontratës. 

- Shtyrja e afatit të pasqyrohet, për çdo rast, në kontratat shtesë të palëve në koncesion. 
Ministri përgjegjës i miraton këto kontrata, të cilat hyjnë në fuqi me firmosjen e saj nga palët. 

Kriteret specifike të kualifikimit duhet të rendisin të gjitha kërkesat specifike, në përputhje 
me nenin 19 të ligjit.  

Përsa i përket përvojës së mëparshme, autoriteti kontraktues kërkon: 
- punime për një koncesion të ngjashëm dhe që është ekzekutuar ose përfunduar me sukses, 

duke përfshirë vlerën e projektit; ose 
- vërtetime për përmbushje të suksesshme (si dëshmi për përvojën e mëparshme), të lëshuara 

nga një ent publik ose privat, që tregon vlerën, kohën dhe natyrën e punimeve të ekzekutuara, dhe-
/ose çfarëdolloj dokumenti tjetër që parashikon legjislacioni ne fuqi dhe që mund ta vërtetojë një gjë 
të tillë.  

Autoriteti kontraktues mund t’u kërkojë ofertuesve të dorëzojnë dëshmitë e mëposhtme, që 
vërtetojnë se ai i plotëson kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e procedurës 
konkurruese: 

Lidhur me kapacitetet financiare dhe ekonomike: 
i) kopje të certifikuara të bilanceve, të një ose më shumë viteve, të paraqitura në autoritetet 

përkatëse; ose 
ii) kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe/ose raportet e auditimit financiar, të certifikuara 

nga një subjekt i jashtëm i licencuar auditimi; ose/dhe 
iii) deklaratë bankare për gjendjen financiare. 
Ato i shërbejnë autoritetit kontraktues për njohjen e gjendjes financiare të ofertuesve dhe 

mundësisë së tyre për ekzekutimin me sukses të kontratës së koncesionit. Si rrjedhim një operator 
me bilanc ekonomik negativ për një periudhë trevjeçare mund të shërbejë si tregues për paaftësinë e 
operatorit ekonomik për përmbushjen e kontratës.  

Kërkesa në lidhje me gjendjen financiare shërben si tregues për disponimin nga ana e 
ofertuesve  të gjendjes në para që mund t’i duhet për mbulimin e shpenzimeve paraprake të fillimit 
të ekzekutimit të kontratës. Një kërkesë e tillë nuk duhet të jetë diskriminuese dhe as të përmbajë 
kufij të tillë financiarë që tejkalojnë nevojat për mbulimin e shpenzimeve paraprake.  

Lidhur me kapacitetet teknike dhe profesionale: 
i) licencat profesionale që lidhen me ekzekutimin e punimeve sipas  objektit të kontratës; 

ose/dhe 
ii) dëshmi e disponueshmërisë për ekzekutimin e kontratës nga  ekspertët që nuk i përkasin 

drejtpërdrejt ofertuesit; ose/dhe 
iii) kualifikimet arsimore dhe profesionale të stafit përgjegjës për drejtimin e punimeve; 

ose/dhe 
iv) dëshmi mbi fuqinë mesatare punëtore të ofertuesit dhe numrit të stafit drejtues; ose/dhe 
v) dëshmi të mjeteve, pajisjeve teknike në dispozicion apo që mund të vihen në dispozicion 

të ofertuesit për të përmbushur kontratën. Nëse zbatohet kriteri i ofertës me avantazhe më të mëdha 
ekonomike, atëherë duhet të shprehet qartë lista dhe pesha e kritereve të shpalljes së fituesit.    

Në çdo rast kërkesat e mësipërme duhet të jenë të argumentuara nga autoriteti kontraktues, 
në dokumentet e procedurës konkurruese. 

b) Kontratat koncesionare të shërbimit: 
Lloji i shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, 

qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.  
Autoriteti kontraktues mund të kërkojë një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të 

zbatuar llojin e kontratës dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë 
CV-të e tyre, si dhe licencat profesionale kur këto ekzistojnë. 

Autoriteti kontraktues mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme të ngjashme, të 
kryera gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit tregtar. Dëshmia e ekzekutimit të suksesshëm të 
shërbimit duhet të provohet me anë të certifikatave/dëshmive ose dokumenteve të tjera, të lëshuara 
nga përfituesi i shërbimit, që tregon datat, vlerën dhe llojin e shërbimit.  
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Lidhur me kapacitetet financiare dhe ekonomike kërkohen: 
v) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; 

ose 
vi) kopje të deklaratave të xhiros vjetore dhe raportet e auditimit, të certifikuara nga një 

subjekt i jashtëm i licencuar auditimi. 
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktues për njohjen e gjendjes financiare të ofertuesve dhe 
mundësisë së tyre për ekzekutimin me sukses të kontratës.  

Kur zbatohet kriteri me avantazhe më të mira ekonomike, duhet të shprehet qartë lista dhe 
rëndësia e kritereve të shpalljes së fituesit.    

Autoriteti kontraktues mund t’i kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata, të lëshuara nga 
organe të pavarura, të njohura nga standardet shqiptare dhe ndërkombëtare. Kjo dispozitë zbatohet 
edhe kur kërkesat teknike i referohen kualifikimeve të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjestim dhe 
të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe duhet të respektojnë parimin e mosdiskriminimit.  

 
KREU VI 

HARTIMI I DOKUMENTEVE TË PROCEDURËS KONKURRUESE 
 

(Shtuar paragraf në fund të pikës 1 me vendim të KM nr.104, datë 28.2.2007; 
shfuqizuar paragrafi i dytë i pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

ndryshuar fjalia e parë e pikës 2 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shtuar fjalë në fjalinë e fundit të pikës 3 me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 

 
1. Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e dokumenteve të procedurës 

konkurruese, në përputhje me këtë rregullore dhe me legjislacionin në fuqi. Ai është përgjegjës, 
përveç hartimit të dokumenteve të procedurës konkurruese, edhe për kërkesat për kualifikim, dhe 
kriteret e vlerësimit. Specifikimet teknike përgatiten nga struktura të specializuara për objektin që 
jepet me koncesion brenda autoritetit kontraktues apo edhe jashtë tij kur kjo ekspertizë mungon. 
Gjatë procesit të hartimit të dokumenteve duhet të mbahet procesverbal, i cili duhet të nënshkruhet 
nga të gjithë anëtarët e grupit të hartimit te dokumenteve, i cili është caktuar me urdhër të titullarit 
të autoritetit kontraktues.  

Në rastet e kontratave komplekse ose që kërkojnë njohuri të veçanta teknike apo juridike, 
autoriteti kontraktues mund të punësojë specialistë të jashtëm ose kontraktues për të ndihmuar grupin 
në hartimin e dokumenteve të procedurës konkurruese. Në hartimin e dokumenteve të procedurës 
konkurruese, autoriteti kontraktues duhet të përdorë dokumentet standarde të procedurës 
konkurruese. Dokumentet nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e grupit që i kanë hartuar ato.   

Në të gjitha koncesionet, komisioni, në kriteret e vlerësimit të ofertave, përfshin vlerën e 
pagave (royalties), që ofertuesit i japin autoritetit kontraktues, për një projekt koncesionar të 
caktuar. 

2. Pas hartimit të dokumenteve të procedurës konkurruese dhe miratimit nga komisioni i 
vlerësimit të ofertave, titullari i autoritetit kontraktues miraton publikimin e ftesës për parakualifikim 
dhe/ose ftesën për ofertë. Në këtë njoftim duhet të bëhet e qartë ora, data dhe adresa për dorëzimin 
e ofertave  dhe hapjen e tyre.  

3. Njësia e hartimit te dokumenteve kryesohet nga kryetari dhe përbëhet nga jo më pak se 
katër persona. Grupi cakton nje person, i cili është përgjegjës për lëshimin e një kopjeje të 
dokumenteve të procedurës konkurruese të çdo ofertuesi. Nëse kërkohet ndonjë sqarim nga një 
ofertues, atëherë titullari i autoritetit kontraktues e komunikon këtë me shkrim. Shtyrja  e afatit 
kohor nëse kërkohet si rezultat i modifikimit të dokumenteve të procedurës konkurruese hyn në fuqi 
vetëm pas miratimit me shkrim nga titullari i autoritetit. 
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KREU VII 
PARAQITJA DHE DORËZIMI I OFERTAVE 

(Shtuar fjalë në paragrafin e dytë, të pikës 2 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar fjalia e fundit e paragrafit të tretë, të pikës 2 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar paragrafi i katërt i pikës 2 me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 
 

1. Paraqitja e ofertave 
a) Ofertuesit duhet t’i paraqesin ofertat e tyre në përputhje me udhëzimet dhe kushtet e 

përcaktuara në ftesën për procedurën konkurruese. 
b) Ofertuesit duhet të paraqiten vetëm me një ofertë. 
c) Oferta përfshin detyrimisht angazhimet e mëposhtme: 
- pranimin prej ofertuesit të kushteve të përcaktuara në ftesën për procedurën konkurruese. 
- pranimin prej ofertuesit të detyrimeve që rrjedhin nëse shpallet fitues. 
d) Të gjitha shpenzimet e kryera nga ofertuesit për përgatitjen e ofertave të tyre nuk 

rimbursohen nga shteti. 
2. Dorëzimi i ofertave 
- Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e përcaktuar në dokumentet e procedurës 

konkurruese, brenda afatit kohor të specifikuar në dokumentet e procedurës konkurruese, të 
përcaktuar si afati i fundit për dorëzimin e ofertave. Menjëherë pas skadimit të afatit përfundimtar, 
komisioni për vlerësimin e ofertave fton  përfaqësuesit e ofertuesve të paraqesin ofertat/propozimet e 
tyre, të mbyllura në zarf, ose verifikon ato çka mund të jenë dorëzuar më parë në një nga mënyrat e 
parashikuara në dokumentet e procedurës konkurruese.  

- Çdo ofertë e dorëzuar pas afatit të përcaktuar në njoftimin e autoritetit kontraktues nuk do 
të shqyrtohet nga komisioni i vlerësimit të ofertave dhe do t’i kthehet e pahapur ofertuesit. 

- Ofertat do të dorëzohen në dy zarfe, ku në njërin duhet të jetë shënuar “Origjinal” dhe te 
tjetri “Kopje”. Secili nga këto zarfe duhet të përmbajë kualifikimet e ofertuesit, ofertën teknike 
(nëse përfshihet) dhe ofertën financiare. Autoriteti kontraktues përcakton në dokumentet e 
procedurës konkurruese numrin e kopjeve, që duhet të paraqesë ofertuesi. Autoriteti kontraktues 
mund të përcaktojë në dokumentet e garës numrin e kopjeve që ofertuesit duhet të sjellin. 

- shfuqizuar   
- Zarfet do të paraqiten sipas përcaktimit në dokumentet standarde të procedurës 

konkurruese. Zarfat duhet të jenë të vulosur me vulën e ofertuesit pjesëmarrës në konkurrim. 
Mosparaqitja sipas përcaktimit, apo mungesa e çdo elementi të përcaktuar për prezantimin e tij do ta 
bëjë ofertën të pavlefshme. Në këtë rast oferta do të skualifikohet, por zarfi nuk do t’i kthehet 
ofertuesit. 

 
KREU VIII 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE DHE NJËSIA E HARTIMIT TË DOKUMENTEVE 
(Zëvendësuar fjalët në pikën 1, të kreut VIII me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 
 

1. Komisioni i vlerësimit të ofertave caktohet me urdhër të titullarit të autoritetit kontraktues 
dhe përbëhet nga jo më pak se 5 persona, specialistë të fushës përkatëse të autoritetit kontraktues 
dhe është përgjegjës për miratimin e dokumenteve të garës dhe shqyrtimin e ofertave. Në çdo rast 
numri i anëtarëve duhet të jetë tek. Personat përgjegjës për hartimin e dokumenteve të procedurës 
konkurruese nuk mund të emërohen anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. Kryetari i 
komisionit duhet të përzgjidhet mes zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktues dhe është 
plotësisht përgjegjës për organizimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit. Komisioni duhet 
të zbatojë detyrat e tij në pavarësi të plotë dhe nëse kërkohet ndonjë sqarim në lidhje me dokumentet 
e procedurës konkurruese, këto merren nga njësia e hartimit të dokumenteve. Komisioni nuk kryen 
asnjë veprim tjetër, përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këtë rregullore. 
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2. Nuk mund të marrin pjesë në komisionin e vlerësimit të ofertave: 
Personat që përbëjnë konflikt interesi me ofertuesit sipas kuptimit të ligjit “Për konfliktin e 

interesit”. 
3. Çdo pjesëmarrës në komisionin e vlerësimit duhet të deklarojë se nuk ka lidhje gjaku, 

krushqie apo interesi me ofertuesit në procedurë konkurruese. 
4. Anëtarët e komisionit dhe çdo person që ka marrë pjesë në procedurën e hartimit të 

dokumenteve kanë detyrimin të ruajnë konfidencialitetin e përmbajtjes së ofertës. 
5. Njësia e hartimit të dokumenteve përbëhet nga të paktën 4 anëtarë, me të paktën 1 jurist 

në përbërjen e saj. 2 anëtarë të njësisë së hartimit të dokumenteve janë nga Agjencia e Trajtimit të 
Koncesioneve (ATRAKO). 

6. Njësia e hartimit të dokumenteve është përgjegjëse për hartimin e dokumenteve të garës, 
kërkesave për kualifikim dhe kritereve të vlerësimit. Hartimi i dokumentacionit teknik dhe financiar 
që ka të bëjë me projektin e koncesionit, bëhet nga struktura të specializuara të autoritetit 
kontraktues ose të kontraktuara nga ky i fundit, apo Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve 
(ATRAKO). 

7. Njësia e hartimit të dokumenteve është përgjegjëse për hartimin e regjistrit të koncesionit 
për projektin konkret, për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve brenda afateve të parashikuara nga 
legjislacioni i koncesioneve, për mbledhjen dhe administrimin e dokumenteve të nevojshme që kanë 
të bëjnë me procedurën konkurruese, si dhe për detyra që i ngarkohen nga komisioni i vlerësimit të 
ofertave. 

8. Procesi i hartimit të dokumenteve të garës pasqyrohet në regjistrin e koncesioneve. 
Dokumentet e hartuara nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së hartimit të dokumenteve. 

 
KREU IX 

(Ndryshuar me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 
 

HAPJA DHE VLERËSIMI I OFERTAVE 
1. Hapja e dokumenteve është publike. 
2. Hapja dhe vlerësimi i ofertave nga komisioni i vlerësimit të ofertave bëhet, si më poshtë 

vijon: 
a) Komisioni i vlerësimit të ofertave lexon ofertat në prani të ofertuesve, sipas përcaktimeve 

të bëra në këtë vendim. 
Gjatë fazës së hapjes dhe vlerësimit marrin pjesë edhe anëtarë të grupit të hartimit të 

dokumenteve të procedurës konkurruese, po nuk kanë të drejtë për të votuar ose për të ndihmuar në 
procesin e shqyrtimit. Ata mund të japin mendime vetëm kur u kërkohet, si dhe kryejnë vetëm 
funksione të karakterit të ndihmës si: mbajtjen e procesverbalit, sistemimin dhe ruajtjen e 
dokumenteve etj. 

b) Komisioni i vlerësimit të ofertave lexon emrin dhe adresën e ofertuesit dhe hap zarfin 
përkatës. Më tej hap zarfin e dokumenteve të kualifikimit dhe lexon listën e dokumenteve të 
paraqitura nga ofertuesi. Më pas, hap ofertat teknike dhe ofertat financiare. Komisioni i vlerësimit të 
ofertave u komunikon përfaqësuesve ditën, vendin dhe orën për klasifikimin përfundimtar të 
ofertuesve dhe më pas vazhdon punën për shqyrtimin e ofertave. 

Në fillim shqyrtohet dokumentacioni ligjor dhe kualifikues dhe më pas oferta teknike, në 
përputhje me kriteret e përcaktuara në dokumentet e procedurës konkurruese. 

c) Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, 
të cilat duhet të jenë vetëm me shkrim ose të reflektuara në procesverbalin e konkurrimit. Bazuar në 
ofertat e pranuara, komisioni harton renditjen përfundimtare, e cila duhet të komunikohet në kohën e 
përcaktuar në dokumentet e tenderit. Për projektet koncesionare, me vlerë investimi deri në 5 
milionë euro, afati i vlerësimit nga komisioni i vlerësimit të ofertave është deri në 30 ditë;  për 
projektet koncesionare, me vlerë investimi nga 5 deri në 50 milionë euro, afati i vlerësimit është deri 
në 60 ditë; për projektet koncesionare, me vlerë financimi mbi 50 milionë euro, afati i vlerësimit 
është deri në 90 ditë. Në raste të veçanta, me kërkesë të argumentuar të komisionit të vlerësimit të 
ofertave, autoriteti kontraktues mund ta ndryshojë këtë afat. 
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ç) Nëse më shumë se një ofertë financiare ka të njëjtën vlerë ose ka pikë të njëjta, atëherë 
fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. 

d) Kryetari i komisionit të vlerësimit, brenda 15 ditëve nga komunikimi me ofertuesit, 
përgatit raportin përmbledhës dhe ia propozon fituesin titullarit të autoritetit kontraktues. 

Raporti përmban: 
i) objektin e koncesionit; 
ii) një përmbledhje të procedurës së ndjekur; 
iii) numrin e ofertave të paraqitura dhe një përmbledhje për çdo ofertë; 
iv) kriteret e vlerësimit të ofertave dhe vlerësimin sipas këtyre kritereve të secilës ofertë; 
v) kriteret e përcaktimit të ofertës financiare; 
vi) renditjen e ofertuesve sipas vlerësimit të komisionit të vlerësimit të ofertave; 
vii) ankesat, nëse ka. 
dh) Të gjithë ofertuesit kanë të drejtë të paraqesin ankesë në përputhje me rregullat e 

parashikuara në kreun III, të ligjit për koncesionet. 
e) Pas përfundimit të afatit të bërjes së ankesës nga ofertuesi, autoriteti kontraktues njofton, 

për negociata përfundimtare, ofertuesin e renditur i pari në klasifikim. 
 

KREU X 
PAVLEFSHMËRIA DHE MOSSUKSESI I PROCEDURËS KONKURRUESE 

(Shfuqizuar fjalët në shkronjën “b”, të pikës 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
ndryshuar shkronja “c”, e pikës 2  me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 

 
1. Një ofertë deklarohet e pavlefshme nëse: 
a) ofertuesi nuk ka dhënë garancitë e nevojshme; 
b) ofertuesi ka dhënë të dhëna të rreme në ofertën e tij; 
c) ofertuesi nuk ka plotësuar një nga kërkesat kryesore të ftesës për procedurë konkurruese. 
2. Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur: 
a) asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përmbush kërkesat e ftesës për procedurë konkurruese; 
b) autoriteti kontraktues, për mungesë të leverdisë ekonomike të ofertave ose të vetë 

projektit, shpall mbylljen e procedurës konkurruese; 
c) kur Këshilli i Ministrave nuk e miraton kontratën e koncesionit. 
      

KREU XI 
SHPALLJA E FITUESIT DHE NEGOCIMI I KONTRATËS 

(Ndryshuar pika 1 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shfuqizuar pikat 2,3,4,5,6 dhe 8 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

shfuqizuar fjalët në pikën 9 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
shtuar fjalët në pikën 9 me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 

zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008) 
 

1. Negocimet, nënshkrimi, miratimi dhe publikimi i kontratës së koncesionit të bëhen në 
përputhje me nenin 21, të ligjit për koncesionet. 

2. shfuqizuar 
3. shfuqizuar  
4. shfuqizuar  
5. shfuqizuar  
6. shfuqizuar 
7. Në rastet e përdorimit të procedurave jokonkurruese, sipas nenit 22 të Ligjit në fuqi për 

koncesionet, autoriteti kontraktues i kërkon Këshillit të Ministrave miratimin për fillimin e 
negocimeve të kontratës koncesionare me subjektin e përcaktuar. Kërkesa duhet të ketë të 
argumentuar edhe arsyet dhe mënyrën e përzgjedhjes së këtij subjekti. 

8. shfuqizuar 
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9. Pas miratimit të kontratës së koncesionit për hidrocentralet nga autoriteti kontraktues, 
koncesionari, brenda 10 ditëve, i kërkon këshillit të bazenit të ujit të zonës ku do ndërtohet 
hidrocentrali lejen për përdorimin e ujit, duke i paraqitur atij një kërkesë dhe kopjen e noterizuar të 
kontratës së koncesionit për hidrocentralet. 

10. Këshilli i bazenit të ujit pajis koncesionarin me lejen e përdorimit të ujit jo më vonë se 
30 ditë pas paraqitjes së kërkesës nga koncesionari. 

 
KREU XII 
ANKIMIMI 

(Zëvendësuar fjalët me VKM nr.87, datë 16.1.2008; 
zëvendësuar fjalët me VKM nr.469, datë 16.6.2010) 

 
1. Çdo ofertues ka të drejtë të ankimojë në Komisioni i Prokurimit Publik vendimet e marra 

nga autoriteti kontraktues dhe komisioni i vlerësimit të ofertave brenda 5 ditëve nga data e marrjes 
së njoftimit. 

2. Procedurat e ankimimit janë ato të parashikuara në nenin 25 dhe 26 të Ligjit në fuqi për 
koncesionet. 
 
VKM nr.27, datë 19.1.2007 botuar në Fletoren Zyrtare nr.10, faqe 145.  
VKM nr.104, datë 28.2.2007 botuar në Fletoren Zyrtare nr.24, faqe 406 
VKM nr.87, datë 16.1.2008 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.12, faqe 391. 
VKM nr.544, datë 1.5.2008 botuar në Fletoren Zyrtare nr.26, faqe 3220. 
VKM nr.448, datë 16.6.2010 botuar në Fletoren Zyrtare nr.89, faqe 4583 
VKM nr.469, datë 16.6.2010 botuar në Fletoren Zyrtare nr.97, faqe 5166 
 

  
VENDIM 

Nr.469, datë 16.6.2010 
   

PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË 
HOLLËSISHME PËR PROCEDURËN E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE NDAJ 

PROCEDURAVE TË KONCESIONIT APO  TË VENDIMEVE PËR PËRJASHTIM NGA 
KËTO PROCEDURA”, DHE  PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN  NR.27, DATË 

19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË 
VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE” 

   
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 24/1 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 

“Për koncesionet”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 
   

VENDOSI: 
  
1. Miratimin e “Rregullores për përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurën e 

shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto 
procedura”, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

2. Në pikën 1 të kreut XII të tekstit që i bashkëlidhet vendimit nr.27, datë 19.1.2007 të 
Këshillit  të  Ministrave, emërtimi “... APP ...”   zëvendësohet me “... Komisioni i Prokurimit 
Publik ...”.  

3. Ngarkohet Komisioni i Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi.  
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
   

KRYEMINISTRI  
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.97, datë 26.7.2010, faqe 5166 
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RREGULLORE 
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PROCEDURËN E 
SHQYRTIMIT TË ANKESAVE NDAJ PROCEDURAVE TË KONCESIONIT APO TË 

VENDIMEVE PËR PËRJASHTIM NGA KËTO PROCEDURA 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 
Objekti 

 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të hollësishme për procedurën e 
shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto 
procedura, nga Komisioni i Prokurimit Publik, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin 
nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr.27, datë 19.1.2007 “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve”, të 
ndryshuar. 

 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Në kuptim të kësaj rregulloreje: 
a) “Komisioni” është Komisioni i Prokurimit Publik. 
b) “Ligji nr.9663/2006” është ligji nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, i 

ndryshuar. 
c) “Rregullorja e Komisionit të Prokurimit Publik” nënkupton rregulloren e miratuar me 

vendimin nr.184, datë 17.3.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për 
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”” dhe për disa ndryshime dhe 
shtesa në vendimin nr.659, datë 3.10.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik, me mjete elektronike”. 

 
Neni 3 

Parimet e veprimtarisë 
 
1. Gjatë ushtrimit të funksionit të shqyrtimit të ankesave ndaj procedurave të koncesionit apo 

të vendimeve për përjashtim nga këto procedura, Komisioni respekton parimet e: 
a) ligjshmërisë; 
b) barazisë dhe mosdiskriminimit; 
c) pavarësisë dhe paanësisë në vendimmarrje; 
ç) shqyrtimit brenda afateve të shpejta dhe të arsyeshme; dhe 
d) transparencës dhe informimit të publikut; 
dh) mbrojtjes së të dhënave personale, sekretit shtetëror ose tregtar. 
2. Në veprimtarinë e tij, Komisioni zbaton kërkesat e legjislacionit në fuqi, si dhe kujdeset 

për efikasitetin dhe qëndrueshmërinë afatgjatë në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës dhe të 
shërbimeve publike. 

 
Neni 4 

Organizimi dhe veprimtaria e Komisionit 
 
Komisioni organizohet, funksionon dhe ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me kreun II 

të rregullores së Komisionit të Prokurimit Publik. 
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KREU II 
PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE 

 
Neni 5 

E drejta e ankimit 
 
1. Çdo ofertues mund të kërkojë rishikimin administrativ, nëse çmon se një veprim i 

ndërmarrë nga autoriteti kontraktues ose Agjencia e Prokurimit Publik është në kundërshtim me 
parashikimet e legjislacionit në fuqi për procedurat e koncesionit, ndaj: 

a) procedurave të koncesionit; 
b) vendimit për përjashtimin nga këto procedura. 
2. Ankesa i paraqitet Komisionit brenda 5 ditëve kalendarike, në rrugë elektronike, përveçse 

kur sipas legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi. Ky afat, në varësi të shkakut 
të ankesës, fillon: 

a) nga data e marrjes dijeni të vendimit të Agjencisë së Prokurimit Publik për përjashtimin 
nga procedurat e koncesionit; 

b) nga data e botimit të vendimit të parakualifikimit, sipas nenit 15 të ligjit nr.9663/2006; 
ose 

c) nga data e botimit të njoftimit të renditjes së ofertuesve nga autoriteti kontraktues. 
 

Neni 6 
Forma dhe përmbajtja e ankesës 

 
1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin 

standard të ankesës sipas modelit të aneksit nr.1, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje. Komisioni 
publikon në faqen zyrtare formularin standard të ankesës. 

2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht: 
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit (emri dhe adresa e ankuesit); 
b) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi; 
c) Bazën ligjore; 
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar; 
e) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar; 
f) Dokumentin bankar që vërteton kryerjen e pagesës paraprake sipas përcaktimeve ligjore. 
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: 
a) Provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni; 
b) Kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të 

interesit, nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun; 
c) Kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e çështjes. 

 
Neni 7 

Regjistrimi i ankesës 
 
1. Ankesat paraqiten në mënyrë elektronike dhe regjistrohen menjëherë. Komisioni mban 

një regjistër të posaçëm elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen zyrtare, në 
përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale. 

2. Komisioni nuk mund të refuzojë për asnjë shkak regjistrimin e ankesave. 
3. Përmbajtja e regjistrit të ankesave, formati i standardizuar i tij, si dhe rregullat e mbajtjes 

dhe administrimit të regjistrit, janë të njëjta me ato të regjistrit të ankesave të prokurimeve publike, 
të përcaktuara në rregulloren e Komisionit të Prokurimit Publik. 
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Neni 8 
Rregulla të përgjithshme procedurale 

 
Rregullat për caktimin e çështjes dhe njohjen me aktet, përjashtimin e kryetarit, anëtarëve, 

inspektorëve, ekspertëve dhe specialistëve të pavarur, në kushtet kur gjenden në një nga rastet e 
konfliktit të interesit, si dhe pjesëmarrja dhe detyra e inspektorëve në shqyrtimin e një ankimi sipas 
ligjit nr.9663/2006, janë të njëjta me ato të përcaktuara në rregulloren e Prokurimit Publik. 

 
Neni 9 

Verifikimi paraprak 
 
1. Me caktimin e çështjes, relatori verifikon paraprakisht kushtet formale të ankesës dhe i 

relaton fillimisht Komisionit rezultatet e verifikimit lidhur me: 
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit; 
b) legjitimimin e ankuesit; 
c) respektimin e afateve ligjore për ankimin; 
d) elementet e domosdoshme të ankesës së parashikuar në nenin 7 pika 2 të kësaj 

rregulloreje; 
e) pagimin ose jo të pagesës paraprake prej 10% të vlerës së garancisë së ofertës. 
2. Komisioni shqyrton paraprakisht dhe merr vendim brenda 7 ditëve edhe për pezullimin 

ose jo të procedurave të koncesionit, si dhe për fillimin e procedurave të hetimit administrativ. 
Lidhur me këto çështje relatori paraqet mendim me shkrim pranë Komisionit. 

3. Gjatë shqyrtimit paraprak të kërkesës, Komisioni verifikon nëse kërkesa është e 
argumentuar juridikisht, nëse pezullimi është ose jo në kundërshtim me interesin publik, si dhe nëse 
pezullimi dëmton në mënyrë joproporcionale autoritetin kontraktues ose ofertuesit e tjerë. 

4. Komisioni, gjatë shqyrtimit paraprak, merr një nga vendimet e mëposhtme: 
a) Mospranimin e ankesës për shkak të mungesës së kushteve formale të saj, të përcaktuara 

në pikën 1 të këtij neni. Në këtë rast, Komisioni ia njofton vendimin ankimuesit brenda 3 ditëve, 
duke i treguar edhe të drejtën për t’u ankuar në gjykatë; 

b) Fillimin e procedurës së hetimit administrativ dhe kalimin e ankesës për shqyrtim të 
thelluar. Në këtë rast, me kërkesë të relatorit, bazuar në aktet e bashkëlidhura ankesës, Komisioni 
vendos edhe nëse duhet marrë vendimi i specialistëve/ekspertëve të pavarur, si dhe njofton ankuesin 
për afatin e parapagimit të ekspertëve. Njoftimi përmban edhe paralajmërimin se në rast të 
mosparapagimit të ekspertizës në afatin e caktuar, Komisioni nuk thërret dhe nuk merr si provë 
ekspertizën e kërkuar; 

c) Pezullimin e procedurave të koncesionit, duke specifikuar arsyet e këtij pezullimi; 
d) Vazhdimin e procedurave të koncesionit, në rast se ndodhemi në një nga kushtet e 

parashikuara në pikën 5 të këtij neni, duke specifikuar edhe arsyet e mospezullimit. 
5. Komisioni vendos mospezullimin e procedurës koncesionare nëse vlerëson se: 
a) ankesa nuk është e argumentuar juridikisht; 
b) pezullimi është në kundërshtim me interesin publik; ose 
c) pezullimi dëmton autoritetin kontraktues ose ofertuesit e tjerë. 
6. Brenda 7 ditëve kalendarike nga momenti i marrjes së vendimit, Komisioni njofton 

autoritetin kontraktues për pezullimin ose jo të procedurave të koncesionit, si dhe për fillimin e 
procedurave të hetimit administrativ. 

 

Neni 10 
Shqyrtimi në themel 

 

1. Nëse Komisioni merr vendim sipas paragrafit “b” të pikës 4 të nenit 10, ai vazhdon me 
shqyrtimin në themel të kërkesës brenda së njëjtës mbledhje. Nëse vazhdimi nuk është i mundur 
sepse nevojitet marrja e një prove të caktuar apo kryerja e hetimeve më të thelluara, mbledhja e 
radhës zhvillohet brenda 7 ditëve kalendarike. Në çdo rast Komisioni duhet të përfundojë hetimin 
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administrativ, të marrë vendimin, si dhe të njoftojë autoritetin kontraktues dhe ankuesin për 
vendimin, brenda 30 ditëve nga regjistrimi i ankesës. 

2. Relatori i çështjes, pasi shqyrton në mënyrë të hollësishme ankesën dhe dokumentacionin 
shoqërues të saj, përgatit një informacion të detajuar mbi rastin dhe ia paraqet Komisionit. 

3. Komisioni ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe shpjegime nga çdo organ i administratës 
qendrore dhe vendore, të marrë çdo dokument apo provë që ka lidhje me hetimin administrativ, si 
dhe t’i caktojë afat autoritetit kontraktues apo institucioneve të tjera, për vënien në dispozicion të 
informacionit apo dokumentacionit të kërkuar. 

4. Komisioni vendos mbi një ankesë në mbledhje me dyer të mbyllura. 
5. Gjatë mbledhjeve mbahet procesverbal, i cili përmban arsyet e votimit pro ose kundër, si 

dhe rezultatin përfundimtar të votimit. Procesverbali nënshkruhet nga personi që e mban atë dhe nga 
të gjithë anëtarët që kanë marrë pjesë në mbledhje. Çdo anëtar mund të kërkojë të njihet me 
përmbajtjen e procesverbalit, të marrë një kopje të procesverbalit, si dhe ka të drejtë të paraqesë 
objeksionet e tij mbi përmbajtjen e procesverbalit. 

 

Neni 11 
Veprime të tjera gjatë shqyrtimit në themel 

 

Nëse Komisioni vlerëson se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në 
kundërshtim me ligjin nr.9663/2006, dhe kontrata koncesionare ende nuk është lidhur, atëherë 
Komisioni ka të drejtë: 

a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen, duke udhëzuar 
autoritetin kontraktor të veprojë dhe të korrigjojë shkeljen sipas këtij interpretimi në vazhdimin e 
procedurës së koncesionit; 

b) Të shfuqizojë pjesërisht apo plotësisht vendimet ose aktet e autoritetit kontraktues. 
 

Neni 12 
Kufijtë e shqyrtimit të ankesës 

 
1. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 
2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të 

tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së koncesionit, Komisioni vendos edhe për 
ligjshmërinë e tyre. 

 
Neni 13 

Vendimi i komisionit 
 
1. Në përfundim të procesit të shqyrtimit të ankesës dhe pasi të gjithë anëtarët kanë shprehur 

mendimin e tyre mbi çështjen, kryetari i Komisionit deklaron mbylljen e shqyrtimit administrativ të 
ankesës dhe fton anëtarët që të votojnë. 

2. Në përfundim të këtij procesi, Komisioni merr një nga vendimet e mëposhtme: 
a) pranon ankimin e ankuesit, duke argumentuar shkeljen e konstatuar në zbatimin e ligjit e 

të procedurave për koncesionet, duke treguar masat përkatëse për anulimin e tyre dhe rivendosjen e 
ligjshmërisë në veprimet e autoritetit kontraktues; 

b) rrëzon ankimin e ankuesit, duke argumentuar zbatimin e drejtë të procedurave dhe 
ligjshmërinë në veprimet apo mosveprimet, për të cilat ankuesi ka pretenduar shkelje. 

3. Në rast se Komisioni, në përfundim të procesit të hetimit administrativ, konstaton shkelje 
të procedurave të koncesionit e mosrespektim të parimit të ligjshmërisë, përveç vendimit të 
parashikuar në paragrafin “a” të pikës 2 të këtij neni, i jep autoritetit kontraktor një afat, brenda të 
cilit ky i fundit është i detyruar t’i ndreqë ato ose të ndalojë efektin, apo pasojat negative të këtyre 
shkeljeve. 

4. Kundër vendimit të Komisionit mund të bëhet ankim, sipas rregullave për ankimimin e 
akteve administrative. 
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Neni 14 
Përmbajtja e vendimit 

 
1. Vendimi i Komisionit përmban numrin, datën, nënshkrimin, vulën e Komisionit, si dhe 

në mënyrë të shprehur rregullat për ushtrimin e së drejtës së ankimit në gjykatë. 
2. Vendimi i Komisionit duhet të arsyetohet dhe të përmbajë të gjitha elementet që duhet të 

ketë një akt administrativ, në kuptim të dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative. 
3. Të gjitha kopjet e vendimit nënshkruhen nga kryetari. 
4. Vendimi i njoftohet ankimuesit dhe autoritetit kontraktor. 
 

Neni 15 
Shpenzimet procedurale 

 
1. Shpenzimet procedurale përfshijnë tarifën e ankesës dhe shpenzimet për konsultimin e 

specialistëve/ekspertëve të pavarur. 
2. Kur Komisioni, në procedurën e shqyrtimit të një ankese, urdhëron thirrjen e 

specialistëve ose të ekspertëve, sipas listës vjetore të parashikuar në nenin 8 të rregullores së 
Komisionit të Prokurimit Publik dhe kryerjen e ekspertizës, duhet të përcaktojë detyrimin e palëve 
për parapagimin e tyre dhe afatin. 

3. Parapagimi i shpenzimeve vërtetohet duke paraqitur dokumentacionin bankar përkatës. 
4. Palët në proces mbulojnë shpenzimet e ekspertizës. 
5. Komisioni përcakton në vendimin që përfundon procedimin administrativ edhe detyrimin 

se kujt i ngarkohen shpenzimet procedurale. Për ankesën pjesërisht të suksesshme, shpenzimet 
procedurale përcaktohen në përputhje me masën e pjesës së ankesës së pranuar. 

 
Neni 16 

Karakteri detyrues i vendimeve të Komisionit 
 
1. Vendimi i Komisionit ka karakter detyrues për autoritetin kontraktor. 
2. Vendimi i Komisionit është i ekzekutueshëm dhe ankimimi i tij në rrugë gjyqësore nuk 

pezullon vazhdimin e procedurave të koncesionit. 
 

KREU II 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 17 

Arkivimi i dokumentacionit 
 
Arkivimi i dokumentacionit të krijuar gjatë procedurës së shqyrtimit të ankesave ndaj 

procedurave të koncesionit apo të vendimeve për përjashtim nga këto procedura, i nënshtrohet të 
njëjta rregullave, të përcaktuara në rregulloren e prokurimit publik. 

 
Neni 18 

Dispozitë tranzitore 
 
1. Komisioni vazhdon shqyrtimin e ankesave të paraqitura pranë Agjencisë së Prokurimit 

Publik, në gjendjen në të cilën ato ndodhen. Afati për shqyrtimin e tyre fillon nga data e dorëzimit 
nga Agjencia e Prokurimit Publik te Komisioni i Prokurimit Publik. 

2. Komisioni vazhdon shqyrtimin e ankesave ndaj procedurave të ankandit, të paraqitura 
pranë tij, përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, për aq sa është e mundur me rregullat e 
vendosura në këtë rregullore. 
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Aneksi nr.1 
FORMULARI I ANKESËS DREJTUAR KOMISIONIT 
 
Ankesë drejtuar: Komisionit të Prokurimit Publik 
Seksioni I: Identifikimi i ankimuesit 
Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose i mundshëm 
_______________________________________________________________________ 
Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 
________________________________________________________________________ 
Adresa 
___________________             ________________        ________________________ 
Qyteti                                       Shteti                          Kodi postar/Kodi Zip 
__________________________________        _________________________________ 
Nr.telefoni (duke përfshirë edhe                   Nr.faksi (duke përfshirë edhe 
prefiksin e zonës)                                         prefiksin e zonës) 
________________________________________________________________________ 
E-mail 
________________________________________________________________________ 
Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem shtypeni) 
_________________________________        __________________________________ 
Firma e zyrtarit të autorizuar                       Data (viti/muaji/dita) 
_________________________________        __________________________________ 
Nr.telefoni (duke përfshirë prefiksin          Nr.faksi (duke përfshirë prefiksin  
e zonës)                                                   e zonës) 
 
Seksioni II. Informacion për procedurën 
 
1. Numër identifikimi 
Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet standarde të 

procedurës konkurruese, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për koncesionet kundër të 
cilit bëhet ankimi (p.sh., procedurë me parakualifikim (me dy faza), procedurë pa parakualifikim). 

________________________________________________________________________ 
 
2. Autoriteti kontraktues 
Emri i autoritetit kontraktues që administron procesin e konkurrimit. 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Vlera e përllogaritur e procedurës konkurruese 
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë). 
______________________________________________________________________ 
  
4. Objekti i kontratës 
Përshkrim i shkurtës i objektit të kontratës “dhënien me koncesion”. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertës 
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 
________________________________________________________________________ 
Data (viti/muaji/dita) 
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6. Data e përcaktimit të kontratës fituese 
_____________________________________________________________________ 
Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet 
 

 
Seksioni III.  Përshkrimi i ankesës 
 
1. Baza ligjore e ankesës 
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente etj.). 
 
________________________________________________________________________ 

 
2. Deklaratë e hollësishme e fakteve dhe argumenteve 
 
Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën 

tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura 
me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumenteve standarde të 
procedurës konkurruese, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Seksioni IV.  Kundërshtimi paraprak ndaj autoritetit kontraktues 
 
Kundërshtim quhet një ankesë e drejtuar ndaj një vendimi të autoritetit kontraktues. 

Bashkëngjisni një kopje të çdo ankese me shkrim, duke përfshirë, edhe përgjigjen, nëse ka një të 
tillë. 

1. Shkallët e ndjekura të ankimit: 
Keni bërë ndonjë ankim për këtë procedurë konkurruese, nëse po, atëherë specifikoni 

mënyrën e kundërshtimit (p.sh., me shkrim, nëpërmjet faksit), organin shtetëror dhe llojin e 
vendimit të dhënë (duke përshkruar edhe nëse organi nuk është shprehur fare për ankimin tuaj). 

 
Po Jo 

 
Nëse PO të jepen detajet dhe dokumentacioni përkatës 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Dokumentacioni bankar që vërteton pagesën e tarifës së ankimit. 
 
3. Pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar. 
Çfarë vendimi kërkoni të marrë komisioni? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Lista e shtojcave 
a) Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkëngjisni një 

kopje të lexueshme të të gjitha dokumenteve që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjitha 
këtyre dokumenteve. Dokumentet duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha 
dokumentet standarde të procedurës konkurruese, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, 
propozimin tuaj; të gjithë korrespondencën; dhe çdo informacion me shkrim që lidhet me një 
kundërshtim që keni bërë. 

b) Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se 
përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumenteve përkatëse me pjesët 
konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes. 
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c) Përcaktoni nëse kërkoni përjashtimin e ndonjërit prej anëtarëve të Komisionit për konflikt 
interesi. 

d) Përcaktoni nëse kërkoni ekspertizë të posaçme për shqyrtimin e ankimit. 
Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për koncesionet, të gjitha shtojcat e nevojshme 

dhe disa kopje shtesë, pranë: Komisionit të Prokurimit Publik. 
KUJDES: Një kopje e kësaj ankese duhet t’i dërgohet njëkohësisht autoritetit kontraktues 

dhe Agjencisë së Prokurimit Publik. 
Nr.fax: e-mail: 
Nënshkrimi dhe vula e ankuesit 

 
 

LIGJ 
Nr.10 303, datë 15.7.2010 

 
PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË 

AGJENCISË SHQIPTARE TË ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave,  

 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e  Agjencisë Shqiptare të 

Zhvillimit të Investimeve, më poshtë Agjencia. 
 

Neni 2 
Krijimi dhe statusi juridik 

 
1. Krijohet Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, në vijim AIDA. 
2. AIDA është person juridik, publik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për 

ekonominë, dhe drejtohet nga bordi drejtues. 
3. AIDA vepron për përmbushjen e qëllimeve të saj, në bazë të parimeve të përcaktuara në 

këtë ligj, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me statutin e saj. 
 

Neni 3 
Financimi 

 
1. Burimet e financimit të Agjencisë janë:    
a) Buxheti i Shtetit/nënprogram i veçantë në buxhetin e ministrisë që mbulon ekonominë; 
b) të ardhurat e krijuara nga veprimtaria e saj dhe donacionet. 
2. Agjencia, në përputhje me ligjin, ka të drejtë të ofrojë shërbime dhe të realizojë të 

ardhura, në funksion të qëllimit e të veprimtarisë së saj. 
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Neni 4 
Administrata e Agjencisë 

 
1. Marrëdhëniet e punës të punonjësve të Agjencisë i nënshtrohen legjislacionit shqiptar të 

punës. Emërimi i punonjësve të Agjencisë kryhet në bazë të procedurave konkurruese, të miratuara 
në statut. 

2. Nivelet e pagës dhe të shpërblimeve të punonjësve të Agjencisë miratohen nga bordi 
drejtues, në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi për pagat për administratën publike. 

 
KREU II 

FUSHA E VEPRIMIT 
 

Neni 5 
Veprimtaria e Agjencisë 

 
1. Veprimtaria e Agjencisë përqendrohet, kryesisht, në këto drejtime: 
a) në lehtësimin  dhe  mbështetjen  e  investimeve  të   drejtpërdrejta  në Republikën e 

Shqipërisë, nëpërmjet identifikimit e promovimit të mundësive për investime, duke i ofruar shërbime 
dhe mbështetje investitorëve ekzistues ose potencialë; 

b) në rritjen e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, duke mundësuar 
rinovimin dhe përmirësimin e produkteve e të shërbimeve, si dhe të teknologjisë që ato përdorin, 
nëpërmjet ofrimit të mekanizmave që bazohen te rritja e kapaciteteve teknike dhe e aftësive 
rinovuese; 

c) në nxitjen dhe ndihmën ndaj eksporteve të mallrave e të shërbimeve, nëpërmjet ofrimit të 
shërbimeve mbështetëse e dhënies së asistencës financiare për shoqëritë eksportuese dhe promovimin 
e eksporteve. 

2. Agjencia, në funksion të veprimtarisë së saj, kryen të gjitha veprimet dhe ndërmerr të 
gjitha nismat e nevojshme në mbështetje të zhvillimit të sektorit privat dhe të përmirësimit të klimës 
së biznesit, duke ndjekur dhe duke ndihmuar subjektet tregtare private në të gjitha fazat e 
veprimtarisë së tyre ekonomike, si dhe duke ndërmjetësuar e duke bashkëpunuar me investitorët e 
organet shtetërore. 
 

Neni 6 
Lehtësimi dhe mbështetja e investimeve 

 
Agjencia, për tërheqjen dhe rritjen e investimeve në Republikën e Shqipërisë: 
a)  identifikon dhe promovon mundësitë e investimeve në Shqipëri, si dhe zhvillon 

veprimtari në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë, në nivel ndërkombëtar; 
b) përgatit dhe zbaton dokumentin e politikave 3-vjeçare të promovimit të investimeve, e 

cila miratohet me vendim të bordit drejtues; 
c) përgatit dhe zbaton planin vjetor të veprimit e të marketingut, ku përcaktohen grupet e 

interesit, të cilëve u drejtohet, sipas sektorëve dhe zonave gjeografike të interesit; 
ç) nxit, tërheq dhe mbështet investimet e drejtpërdrejta, nëpërmjet ofrimit të asistencës dhe 

shërbimeve; 
d)  ndërton dhe mban një bazë të dhënash, ku ruhen dhe përditësohen informacionet për 

investitorët e huaj e investimet e tyre, me qëllim identifikimin dhe ndihmën ndaj tyre, si dhe 
publikon të dhënat zyrtare për investimet e huaja; 

dh) kryen funksion këshillimor dhe ofron ekspertizë për mundësitë për realizimin e 
investimeve, si për investitorët, ashtu edhe për organet e pushtetit qendror dhe vendor; 

e) ndërmjetëson në marrëdhëniet ndërmjet investitorëve dhe organeve shtetërore qendrore 
ose vendore. Me kërkesën e tyre, Agjencia mund të përfaqësojë investitorët e interesat e tyre 
kundrejt organeve dhe institucioneve shtetërore, me përjashtim të gjykatave të çdo niveli. 
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ë) krijon dhe zhvillon kapacitetet e nevojshme, me qëllim realizimin e fushatave të 
marketingut, nëpërmjet metodave tradicionale e moderne, në bazë të praktikave e përvojës më të 
mirë ndërkombëtare; 

f) propozon hartimin e politikave që mundësojnë përmirësimin e klimës së investimeve në 
vend. 

 
Neni 7 

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
 

Agjencia, me qëllim fuqizimin dhe rritjen e aftësive konkurruese të ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme: 

a) ndihmon në hartimin dhe zbatimin e politikave e të strategjive të Qeverisë për ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme, duke hartuar, zhvilluar dhe koordinuar programe ose projekte për 
mundësimin e tyre; 

b) ndihmon në hartimin dhe përmirësimin e strategjisë kombëtare të rinovimit dhe të 
përmirësimit të teknologjisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; 

c) luan një rol  kryesor në mundësimin e  kësaj  strategjie,  duke  kryer funksionin e organit 
ekzekutiv, që ofron shërbime të drejtpërdrejta për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe 
mundëson përmirësimin e kapaciteteve  në  institucionet dhe  agjencitë  e  tjera,  në  mënyrë  që  të 
sigurohet një funksionim efektiv i sistemit të rinovimit në vend; 

ç) bën përpjekje për rritjen e aftësive konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 
shqiptare e për zhvillimin e tyre, falë nxitjes së rinovimit, progresit teknologjik dhe shkëmbimeve të 
informacionit; 

d) siguron të dhëna të nevojshme për bizneset dhe mundëson përhapjen e tyre, nëpërmjet 
ndërtimit të një rrjeti shkëmbimi të informacioneve, në të cilin publikohen studime, kërkime dhe 
analiza tregtare; 

dh) promovon rritjen e pranisë së bizneseve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, si dhe 
krijimin e lidhjeve e të mundësive të bashkëpunimit me bizneset e huaja, për të ndihmuar rritjen e 
dimensioneve të tyre edhe në nivel ndërkombëtar; 

e) ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në shfrytëzimin e financimeve publike, 
kombëtare dhe ndërkombëtare; 

ë) nxit përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e kapaciteteve menaxheriale te ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme, duke përshpejtuar futjen e teknologjisë së informacionit e të komunikimit, si 
dhe përmirësimin e prodhimtarisë në nivel ndërmarrjeje. 

 
Neni 8 

Zhvillimi i eksportit 
 
Agjencia, me qëllim zhvillimin e eksporteve: 
a) promovon produktet dhe shërbimet shqiptare në tregjet ndërkombëtare, për të reklamuar 

dhe për të lehtësuar eksportin e produkteve “Made in Albania”; 
b) ndihmon në hartimin  dhe përmirësimin e strategjisë  kombëtare  të promovimit të 

eksporteve; 
c)  mundëson gjetjen e burimeve të reja për eksport në Shqipëri, me synim rritjen e vlerës së 

shtuar; 
ç) krijon një rrjet me organizata partnere dhe specialistë të fushës, me qëllim rritjen e 

njohjes së tregjeve të përshtatshme për eksport; 
d) ofron shërbime mbështetëse dhe u jep asistencë bizneseve private, me qëllim rritjen e 

volumit të eksportit dhe të nxitjes së aftësive të marketingut për eksport; 
dh) ndërmerr veprime konkrete për lehtësimin e investimeve të destinuara për prodhim 

mallrash dhe shërbime për eksport, duke dhënë mbështetje financiare për shoqëritë eksportuese; 
e)  bashkëpunon me institucionet publike, financiare, organizatat e biznesit, të vendit dhe të 

huaja, për të krijuar një sistem shkëmbimi të dhënash, i cili lehtëson lidhjet tregtare dhe krijon 
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mundësitë për shfrytëzimin e hapësirave të reja për shoqëritë e produktet shqiptare për eksport; 
ë) organizon konferenca, ekspozita, panaire, si dhe veprimtari të tjera promocionale, me 

qëllim pjesëmarrjen e ndërmarrjeve shqiptare që prodhojnë mallra dhe ofrojnë shërbime, të 
destinuara për eksport; 

f) identifikon, analizon dhe përllogarit faktorët që ndikojnë negativisht në eksportet e 
mallrave e të shërbimeve shqiptare, si dhe propozon hartimin e politikave për uljen e ndikimit të 
këtyre faktorëve. 

Neni 9 
Bashkëpunimi ndërinstitucional 

 
1. Agjencia, gjatë veprimtarisë së saj, ka të drejtë të marrë nga organet e tjera shtetërore,  

qendrore  dhe  vendore,  të  gjithë   ndihmën  dhe  të  dhënat  e nevojshme për ushtrimin e 
funksioneve që i janë caktuar. 

2. Institucionet shtetërore janë të detyruara të bashkëpunojnë me Agjencinë, të shkëmbejnë 
të dhëna dhe të krijojnë të gjitha lehtësitë, për përmbushjen e qëllimeve e të funksioneve gjatë 
veprimtarisë së saj. 

 
KREU III 

ORGANET DREJTUESE TË AGJENCISË 
 

Neni 10 
Organet drejtuese 

 
Organet drejtuese të Agjencisë janë: 
a) bordi drejtues; 
b) kryetari i bordit drejtues; 
c) drejtori ekzekutiv. 

 
Neni 11 

Kompetencat e bordit drejtues 
 
Bordi drejtues ka këto kompetenca: 
a) përshtat politikat qeveritare në veprimtarinë e Agjencisë; 
b) propozon politika të reja, si dhe mbikëqyr zbatimin e tyre prej Agjencisë; 
c) miraton statutin e Agjencisë, si dhe aktet më të rëndësishme për organizimin dhe 

funksionimin e saj; 
ç) miraton buxhetin vjetor të Agjencisë, planet vjetore të biznesit, tarifat e shërbimit, planet 

e veprimit për zbatimin e strategjive, si dhe kontrollon zbatimin e tyre; 
d) emëron dhe shkarkon drejtorin ekzekutiv, sipas procedurave të përcaktuara në statut, si 

dhe vendos për çështjet e tjera, të parashikuara në ligj ose në statut. 
 

Neni 12 
Përbërja e bordit drejtues 

 
1. Bordi drejtues i Agjencisë përbëhet nga përfaqësues të   institucioneve qendrore dhe të 

sektorit ekonomik privat. 
2.  Bordi drejtues i Agjencisë kryesohet nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe ka 

në përbërje: 
a) ministrin përgjegjës për ekonominë; 
b) ministrin përgjegjës për financat; 
c) ministrin përgjegjës për bujqësinë; 
ç) ministrin përgjegjës për turizmin; 
d) ministrin përgjegjës për punët publike. 
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3. Anëtarë  të  bordit drejtues  zgjidhen  dhe  katër përfaqësues  nga  sektori ekonomik 
privat. Procedurat dhe kriteret për përzgjedhjen e tyre, si dhe masa e shpërblimit të anëtarëve të 
bordit drejtues përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 13 

Vendimet e bordit drejtues 
 
Bordi drejtues mund të marrë vendim vetëm kur janë të pranishëm më shumë se gjysma 

anëtarëve. Vendimmarrja e bordit bëhet me konsensus. Në rast se nuk arrihet konsensus, vendimet e 
bordit drejtues janë të vlefshme kur votojnë pro më shumë se gjysma e anëtarëve të pranishëm në 
mbledhje. Çdo anëtar gëzon të drejtën e një vote dhe secila votë është e barabartë. Në rast barazimi 
votash, vota e kryetarit të bordit është vendimtare. 

 
Neni 14 

Kryetari i bordit drejtues 
 
1. Kryetari i bordit drejtues thërret dhe drejton mbledhjet e këtij bordi. Kryetari i propozon 

për miratim bordit drejtues strukturën dhe nivelin e pagave për punonjësit e Agjencisë. Ai mbikëqyr 
dhe kontrollon realizimin e rregullt të veprimtarisë së Agjencisë, në përputhje me planet vjetore, 
dokumentet e tjera politike të miratuara nga bordi drejtues, me statutin dhe me këtë ligj. 

2. Kryetari i bordit drejtues mund t'ia delegojë kompetencat e tij njërit prej anëtarëve të këtij 
bordi. 

 
Neni 15 

Drejtori ekzekutiv 
 
1. Drejtori ekzekutiv drejton veprimtarinë e përditshme të Agjencisë,   në përputhje me këtë 

ligj dhe me statutin. Drejtori ekzekutiv përfaqëson Agjencinë në marrëdhëniet me të tretët. 
2. Gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, drejtori ekzekutiv informon dhe i raporton, në 

mënyrë periodike, bordit drejtues. Me kërkesë të secilit prej anëtarëve të bordit drejtues, drejtori 
ekzekutiv raporton përpara bordit edhe për çështje specifike, që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 
përditshme të Agjencisë. 

 
Neni 16 

Konflikti i interesave 
 
Anëtarët e bordit drejtues, kryetari, drejtori ekzekutiv dhe punonjësit e Agjencisë, në 

ushtrimin e detyrave dhe të funksioneve të tyre, në përputhje me këtë ligj dhe me statutin, janë të 
detyruar të veprojnë duke zbatuar rregullat e procedurat e përcaktuara në ligjin nr. 9367, datë 
7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe në 
aktet nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij. 
 

KREU IV 
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE 

 
Neni 17 

Ndryshime në legjislacionin në fuqi dhe shfuqizime 
 
1. Në ligjin nr. 8957, datë 17.10.2002 “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, të 

ndryshuar, emërtimi “Agjencia Shqiptare e Investimeve dhe Biznesit” zëvendësohet me emërtimin 
“Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve”. 

2. Ligji nr. 9497, datë 20.3.2006 “Për  krijimin e Agjencisë  Shqiptare të Investimeve dhe 
Biznesit” shfuqizohet. 
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3. Asetet kryesore dhe inventari ekzistues i Agjencisë Shqiptare të Investimeve dhe Biznesit 
kalojnë në administrim të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve. 

 
Neni 18 

Aktet nënligjore 
 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet e nevojshme nënligjore, në zbatim të nenit 

12 të këtij ligji. 
Neni 19 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.6653, datë 26.7.2010 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.105, datë 11.8.2010, faqe 5279 
 

 
VENDIM 

Nr.758, datë 15.9.2010 
 

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR PËRZGJEDHJEN E 
ANËTARËVE TË BORDIT DREJTUES TË AGJENCISË SHQIPTARE TË ZHVILLIMIT TË 
INVESTIMEVE, NGA SEKTORI EKONOMIK PRIVAT, SI DHE MASËN E SHPËRBLIMIT 

TË ANËTARËVE TË KËTIJ BORDI 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 3 të nenit 12 të ligjit nr.10 303, datë 

15.7.2010 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë Shqiptare të 
Zhvillimit të Investimeve”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, 
Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Përzgjedhja e katër anëtarëve të bordit drejtues të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të 

Investimeve, nga sektori ekonomik privat, bëhet me anë të konkurrimit. 
2. Procedurat e konkurrimit bëhen nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 

dhe pas njoftimit në mediat e shkruara dhe elektronike. 
3. Kriteret që duhet të plotësojë kandidati për në bordin drejtues janë këto: 
-   Të përfaqësojë një sektor të rëndësishëm të biznesit;  
-  Të jetë personalitet i njohur dhe aktiv në sektorin e biznesit të cilin përfaqëson; 
-  Të ketë përvojë drejtuese jo më pak se 7 (shtatë) vjet në fushën e sektorit që përfaqëson;  
-  Të ketë përvojë pune jo më pak se 12 (dymbëdhjetë) vjet në sektorin privat; 
- Të rekomandohet, me shkrim, nga organizatat e biznesit për të qenë anëtar në bordin 

drejtues; 
- Të mos jetë i dënuar penalisht; 
- Të mos ketë detyrime ligjore ose proces gjyqësor ndaj tij. 
4. Shpërblimi i anëtarëve të bordit drejtues të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të 

Investimeve është 5000 (pesë mijë) lekë në muaj dhe përballohet nga buxheti i kësaj agjencie. 
5. Ministri përgjegjës për ekonominë emërohet nënkryetar i bordit drejtues. 
6. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij 

vendimi. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.132, datë 1.10.2010, faqe 7005 
 

 
LIGJ 

Nr.9723, datë 3.5.2007 
 

PËR QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT  
(Ndryshuar me ligjin nr.9916, datë 12.5.2008) 

                                                I përditësuar 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave,  

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI:  

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

 
Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e Qendrës Kombëtare të 

Regjistrimit, administrimin e regjistrit tregtar, përcakton subjektet që regjistrohen dhe procedurat e 
regjistrimit.  

Neni 2 
Përkufizime 

 
Në këtë ligj termat e mposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Ministria” është ministria që mbulon çështjet e tregtisë. 
2. “Ministri” është ministri që mbulon çështjet e tregtisë. 
3. “Regjistri” është regjistri tregtar. 
4. “Regjistrim fillestar” është regjistrimi për herë të parë në regjistër. 
5. “Regjistrim tjetër” është çdo ndryshim, shtesë apo fshirje të dhënash në regjistër. 
6. “Regjistrim” është regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër, përfshirë dhe 

çregjistrimin e subjektit nga regjistri. 
7. “Të dhëna” janë faktet, aktet dhe informacionet që regjistrohen, njoftohen apo 

depozitohen në regjistër. 
8. “Të dhënat e identifikimit për personin juridik” janë forma, emri, numri e vendi i 

regjistrimit dhe selia. 
9. “Dokumentet shoqëruese” janë dokumente, të cilat provojnë të dhënat që regjistrohen.  
10. “Aplikim” është kërkesa që i drejtohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për kryerjen e 

veprimeve në regjistër, sipas këtij ligji. 
11. “Aplikant” është subjekti, të cilit i përkasin të dhënat që regjistrohen, njoftohen ose 

depozitohen në regjistër, apo personat e tjerë që, sipas këtij ligji, kanë të drejtë të kërkojnë kryerjen 
e veprimeve në regjistër.  
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KREU II 
KRIJIMI, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I  
QENDRËS KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT 

 
Neni 3 

Krijimi dhe statusi 
 
1. Krijohet Qendra Kombëtare e Regjistrimit, që më poshtë do të quhet QKR.  
 
2. QKR-ja është institucion publik qendror, me personalitet juridik, në varësi të ministrit që 

mbulon çështjet e tregtisë.  
3. QKR-ja e ka selinë në Tiranë. 
4. QKR-ja financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga të ardhurat e veta. 
5. QKR-ja ka pavarësi të plotë në vendimmarrje për funksionet e veta, të përcaktuara në 

nenin 4 të këtij ligji. 
 

Neni 4 
Funksionet e QKR-së 

 
QKR-ja ka këto funksione: 
a) mban regjistrin tregtar; 
b) kryen regjistrimet në regjistrin tregtar, në përputhje me dispozitat e këtij ligji; 
c) kryen regjistrimin e subjekteve, të përcaktuara në këtë ligj, për qëllim të regjistrimit 

fiskal, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, si dhe inspektimit të marrëdhënieve të punës; 
ç) lëshon certifikata, ekstrakte të regjistrimeve dhe kopje të vërtetuara të akteve, të 

depozituara sipas përcaktimit të këtij ligji; 
d) publikon të dhënat e regjistrit të mbajtur, si dhe siguron aksesin e lirë të publikut në to;  
dh) pranon kërkesat për licenca, leje dhe autorizime administrative, sipas parashikimeve të 

këtij ligji dhe ia dorëzon ato aplikantit pas miratimit nga organet përkatëse; 
e) informon dhe këshillon për procedurat e regjistrimit dhe të licencimit. 
 

Neni 5 
Organizimi 

 
QKR-ja ushtron juridiksionin në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe është 

institucioni i vetëm që ofron shërbim ndaj publikut, në mënyrë të drejtpërdrejtë, në sportelet e saj, 
në qendër dhe në bashki e komunë. 

Shërbimi i sportelit në bashki e komunë kryhet si funksion i deleguar, në përputhje me 
dispozitat e këtij ligji dhe të ligjit për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore. 

 
Neni 5/1 

Sportelet në dhomat e tregtisë dhe industrisë 
(Shtuar me ligjin nr.9916, datë 12.5.2008, neni 1) 

 
1. QKR-ja ofron shërbimin ndaj publikut edhe nëpërmjet sporteleve në Bashkimin e 

Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë dhe në dhomat e tregtisë dhe industrisë në qarqe, në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji. 

2. Të gjitha shpenzimet për hapjen, funksionimin dhe mirëmbajtjen e sporteleve mbulohen 
nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë dhe dhomat e tregtisë dhe industrisë në qarqe. 
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Neni 6 
Drejtimi i QKR-së 

 
1. Veprimtaria e QKR-së drejtohet nga titullari.  
2. Titullari është përgjegjës për administrimin teknik, organizativ, financiar e të burimeve 

njerëzore të QKR-së.  
3. Titullari përfaqëson institucionin në marrëdhënie me të tretët. 
4. Titullari i QKR-së ushtron udhëheqjen metodologjike dhe nxjerr urdhra e udhëzime të 

detyrueshme për nëpunësit e QKR-së, si dhe për nëpunësit e sporteleve të shërbimit në bashki e 
komunë, për ushtrimin e funksionit të deleguar. 

 
Neni 7 

Numri i punonjësve dhe struktura 
 
1. Numri i punonjësve të QKR-së miratohet nga Këshilli i Ministrave si zë më vete, në 

përputhje me ligjin për Buxhetin vjetor të Shtetit.  
2. Struktura dhe organika e QKR-së miratohen nga Kryeministri, me propozimin e ministrit, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 8 
Statusi i titullarit 

 
1. Titullari i QKR-së emërohet nga ministri, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
2. Titullari i QKR-së duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, të parashikuara në nenin 12 

të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, të ketë arsim të lartë në shkencat 
juridike apo ekonomike dhe përvojë në fushën e këtij ligji. 

3. Titullari i QKR-së lirohet nga detyra për shkaqet dhe sipas procedurave të parashikuara 
në nenin 21 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.  

4. Titullari i QKR-së u nënshtrohet dispozitave që rregullojnë masat, procedurat disiplinore 
dhe vlerësimin e punës, sipas parashikimeve në legjislacionin e nëpunësit civil. Ministri është eprori 
direkt, në kuptimin e këtyre dispozitave.  

5. Kundër vendimit të ministrit, për aktet e nxjerra në bazë të pikave 1 deri në 4 të këtij 
neni, ankimi bëhet drejtpërdrejt në gjykatë. 

 
Neni 9 

Nëpunësit dhe punonjësit 
 
 1. Për nëpunësit e QKR-së zbatohen procedurat e legjislacionit për nëpunësin civil, të cilat 

rregullojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin, rekrutimin, ngritjen në detyrë, vlerësimin e 
punëve, disiplinën dhe lirimin nga detyra. Titullari i QKR-së është eprori direkt, në përputhje me 
këto dispozita. 

 2. Marrëdhëniet e punës të punonjësve të QKR-së, që kryejnë detyra të karakterit 
mbështetës, u nënshtrohen legjislacionit të punës dhe legjislacionit tjetër, me zbatim të përgjithshëm 
në administratën publike. 

 3. Ankimi ndaj akteve të titullarit, të nxjerra në bazë të pikave 1 dhe 2 të këtij neni, bëhet 
drejtpërdrejt në gjykatë. 

 
Neni 10 

Nëpunësit e sporteleve në bashki dhe komuna 
 
 1. Nëpunësit e sporteleve të shërbimit në bashki e komuna janë nëpunës të njësive vendore 

përkatëse.  
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 2. Titullari i QKR-së përcakton kriteret e posaçme profesionale, që duhet të plotësojnë këta 
nëpunës dhe siguron trajnimin profesional të tyre, për kryerjen e funksionit të deleguar, sipas këtij 
ligji. 

 3. Bashkia e komuna përkatëse cakton nëpunësin e sportelit pas miratimit paraprak të 
titullarit të QKR-së. Miratimi paraprak jepet jo më vonë se 10 ditë nga paraqitja e propozimeve nga 
njësitë e pushtetit vendor. 

4. Titullari i QKR-së kërkon zëvendësimin e nëpunësit, nëse ky i fundit nuk kryen detyrën 
sipas treguesve të cilësisë së QKR-së. Në këtë rast, bashkia e komuna përkatëse është e detyruar të 
zëvendësojë nëpunësin e sportelit menjëherë pas kërkesës së titullarit të QKR-së. 

 
Neni 11 
Pagat  

 
1. Struktura, nivelet e pagave dhe të shpërblimit të QKR-së miratohen nga Këshilli i 

Ministrave, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
2. Niveli i pagave dhe i shpërblimit, si dhe numri i nëpunësve në sportelet e shërbimit në 

bashki e komuna përcaktohen nga këshillat përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 12 
Buxheti 

 
1. Buxheti i QKR-së është zë më vete në Buxhetin e Shtetit. 
2. Projektbuxheti vjetor dhe afatmesëm i QKR-së, pasi përgatitet nga titullari i saj, miratohet 

nga ministri.  
3. Buxheti përbëhet nga të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e QKR-së, përfshirë fondet për 

shpenzime operative dhe kapitale për sportelet e shërbimit në bashki e komuna, si dhe të ardhurat që 
krijohen në këto sportele.  

4. Fondet për shpenzime operative për çdo sportel në bashki e komunë janë fonde të 
kushtëzuara. Ato përcaktohen në buxhetin e QKR-së, bazuar në kritere të drejta e objektive, në 
përputhje me vlerësimin paraprak të ngarkesës operative të çdo sporteli dhe të treguesve të cilësisë 
së shërbimit dhe i jepen bashkisë ose komunës përkatëse në formën e një shume totale.  

5. Shpenzimet kapitale për pajisjet në sportelet e shërbimit në bashki e komuna kryhen nga 
QKR-ja. 

6. Bashkia ose komuna, në përputhje me objektivin e vet, mund të parashikojë dhe të kryejë 
shpenzime operative ose kapitale shtesë për përmirësimin e shërbimeve në sportel. 

 
Neni 13 

Shërbimet e tarifat 
 
1. QKR-ja realizon të ardhura nga kryerja e funksioneve të përcaktuara në këtë ligj dhe nga 

ofrimi i shërbimeve të tjera, në mbështetje të këtyre funksioneve.  
2. Ministri përcakton shërbimet e tjera, që ofrohen nga QKR-ja, tarifat e të cilave miratohen 

me propozimin e tij nga Ministri i Financave.  
3. Tarifa dhe vlera përkatëse për shërbimet, që lidhen me kryerjen e detyrave funksionale, 

miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit. 
4. Të gjitha tarifat shpallen në çdo sportel shërbimi dhe në faqen e internetit të QKR-së. 

 
Neni 14 

Përdorimi i të ardhurave të veta 
 
1. Të ardhurat e mbledhura nga tarifat për kryerjen e funksioneve, sipas këtij ligji, përfshirë 

edhe ato të krijuara në sportelet e bashkive e komunave, derdhen në Buxhetin e Shtetit.  
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2. Të ardhurat nga tarifat për shërbimet e tjera, të krijuara nga QKR-ja ose nga sportelet e 
shërbimit në bashki e komuna, derdhen vetëm në masën 10 për qind në Buxhetin e Shtetit, 90 për 
qind përdoret nga QKR-ja për përmirësimin e funksionimit e të shërbimit të QKR-së. 

3. QKR-ja mban llogaritë në thesar, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Neni 15 
Auditi 

 
Veprimtaria financiare e QKR-së auditohet nga strukturat e ministrisë, sipas legjislacionit në 

fuqi. 
 

Neni 16 
Raportimi dhe përgjegjshmëria 

 
1. Ministri miraton objektivat specifikë të punës dhe treguesit e cilësisë së shërbimeve që 

kryen QKR-ja dhe mbikëqyr arritjen e tyre. 
2. QKR-ja i raporton ministrit për menaxhimin administrativ, financiar dhe cilësinë e 

kryerjes së shërbimeve sa herë që i kërkohet, por jo më pak se një herë në vit. 
 

Neni 17 
Statuti i QKR-së 

 
Në përputhje me parimet e këtij ligji, me propozimin e ministrit, Këshilli i Ministrave 

miraton statutin e QKR-së, që përfshin rregullat e hollësishme për organizimin dhe funksionimin e 
saj, ndarjen dhe organizimin e punës, si dhe mënyrën e raportimit. 

 
KREU III 

REGJISTRI TREGTAR 
 

SEKSIONI I 
REGJISTRI TREGTAR DHE EFEKTET E REGJISTRIMIT  

DHE TË PUBLIKIMIT 
 

Neni 18 
Përcaktimi i regjistrit tregtar 

 
1. Regjistri tregtar është një bazë të dhënash unike e subjekteve që, sipas legjislacionit 

shqiptar, kryejnë veprimtari ekonomike tregtare. 
2. Regjistri tregtar mbahet në format elektronik. QKR-ja ruan dhe arkivon aplikimet dhe 

dokumentet shoqëruese, të paraqitura nga aplikantët në format shkresor.  
3. Regjistrimi, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave, të njoftuara dhe të depozituara në 

regjistër, kryhen nëpërmjet një sistemi të informatizuar. 
4.  Pjesë përbërëse e regjistrit tregtar janë edhe dokumentet e depozituara në anekset e tij, 

sipas këtij ligji. 
 

Neni 19 
Të dhënat që regjistrohen 

 
Regjistri duhet të përmbajë të dhëna, që i përkasin themelimit, veprimtarisë dhe çregjistrimit 

të subjekteve, çdo ndryshim në status dhe organizimin e subjektit tregtar, të dhëna, që i përkasin atij 
në lidhje me përfaqësimin, si dhe të dhëna të tjera, të parashikuara me ligj. 
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Neni 20 
Mënyra e regjistrimit 

 
1. Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër bëhet me aplikim pranë çdo sporteli shërbimi 

të QKR-së, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht vendit të ushtrimit të 
veprimtarisë, vendbanimit apo selisë së aplikantit. 

2. Aplikimi për regjistrim mund të kryhet edhe në mënyrë elektronike, në përputhje me 
legjislacionin për nënshkrimin elektronik.  

3. Ministri, me propozimin e titullarit të QKR-së, miraton formularët e aplikimit, 
përmbajtjen e rubrikave të tyre dhe listën e dokumenteve shoqëruese për çdo regjistrim, sipas 
kërkesave të legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 21 

Efektet e regjistrimit dhe të publikimit 
 
1. Çdo e dhënë, e regjistruar dhe e publikuar në regjistrin tregtar, sipas dispozitave të këtij 

ligji, vlerësohet e njohur dhe mund t’u kundrejtohet të tretëve nga dita e publikimit, sipas nenit 61 të 
këtij ligji. 

2. Në çdo rast, të tretëve nuk mund t’u kundrejtohen të dhënat e regjistruara dhe të 
publikuara në regjistrin tregtar, për transanksione të kryera me subjektin tregtar brenda 
pesëmbëdhjetë ditëve nga data e publikimit, kur i treti provon se e kishte të pamundur të merrte 
dijeni, duke treguar të gjithë kujdesin e zakonshëm. 

3. Subjekti nuk mund t’u kundrejtojë të tretëve të dhëna, që janë regjistruar dhe/ose 
publikuar në mënyrë të pasaktë në regjistrin tregtar. Gjithsesi, i treti mund t’i kundrejtojë subjektit 
tregtar të dhënat e regjistruara e të publikuara, edhe nëse këto të dhëna janë të pasakta, përveç rastit 
kur subjekti provon se i treti kishte dijeni për pasaktësinë e të dhënave të publikuara ose për të dhëna 
të tjera të papublikuara.  

4. I treti mund t’i kundrejtojë subjektit tregtar të dhëna ende të papublikuara kur, pavarësisht 
mospublikimit, i treti kishte dijeni për këto të dhëna, me përjashtim të rastit kur, sipas ligjit, 
mospublikimi nuk sjell pasoja.  

 5. Regjistrimet e regjistrit tregtar vlerësohen gjithnjë të njohura dhe përbëjnë akt zyrtar për 
autoritetet publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
SEKSIONI II 

DETYRIMI PËR REGJISTRIM, RREGULLAT E EMËRIMIT, PERSONAT E AUTORIZUAR 
DHE FORMA E AKTEVE SHOQËRUESE 

 
Neni 22 

Detyrimi për regjistrim 
 
1. Subjektet që detyrohen të regjistrohen në regjistrin tregtar janë: 
a) personat fizikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike tregtare;  
b) shoqëritë e thjeshta sipas dispozitave të Kodit Civil; 
c) shoqëritë tregtare;  
ç) degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja; 
d) shoqëritë dhe unionet e kursim-kreditit; 
dh) shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë; 
e) çdo subjekt tjetër, për të cilin parashikohet detyrimi për regjistrim, në bazë të 

legjislacionit shqiptar. 
2. Subjektet, përveç kur parashikohet ndryshe nga ligje të posaçme, aplikojnë për regjistrim 

fillestar brenda një afati 15-ditor, i cili llogaritet: 
a) për personat fizikë, shoqëritë e thjeshta dhe degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të 

huaja nga data e nisjes së veprimtarisë; 
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b) për personat juridikë nga data e themelimit. 
3. Për regjistrimet e tjera të detyrueshme, aplikimi bëhet brenda 30 ditëve nga data e 

ngjarjes së rrethanës faktike dhe/ose e formimit të aktit të detyrueshëm për t’u regjistruar.  
 

Neni 23 
Rregullat e emërtimit 

 
1. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar i subjekteve me emra të njëjtë ose të ngjashëm, 

me emra në trajtën e shquar apo shkurtimet përkatëse të shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, 
organizatave ndërkombëtare, fetare ose institucioneve të pushtetit qendror apo vendor, pa shtesa 
dalluese ose me emra, që janë në kundërshtim me rendin e moralin publik apo me dispozitat 
urdhëruese të ligjit.  

2. Regjistrimi i emrit kryhet në bazë të parimit të përparësisë së paraqitjes së aplikimit. 
3. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton rregullat për emrat dhe 

emërtimet tregtare. 
 

Neni 24 
Rezervimi i emrit 

 
1. Çdo individ, duke paguar tarifën përkatëse, ka të drejtë të rezervojë pranë regjistrit 

tregtar, për llogari të tij apo të të tretëve, një apo më shumë emra të caktuar për regjistrimin.  
2. QKR-ja lëshon një certifikatë për rezervimin e emrit brenda një dite nga dorëzimi i 

aplikimit. 
3. Nuk mund të rezervohen emra, të cilët vijnë në kundërshtim me parashikimet e nenit 23 

të këtij ligji. 
4. Rezervimi i emrit, gjatë afatit të vlefshmërisë së parashikuar në këtë ligj, pengon të tretët 

të rezervojnë emra të njëjtë ose të ngjashëm, apo të regjistrojnë subjekte me të njëjtin emër ose emra 
të ngjashëm. 

5. Rezervimi i emrit është i vlefshëm për një afat prej 30 ditësh, duke nisur nga data e 
rezervimit. Afati i rezervimit të emrit nuk mund të zgjatet. Rezervimi rishtazi nga i njëjti person i të 
njëjtit emër të rezervuar më parë vlerësohet si rezervim i ri dhe kryhet sipas rregullave të 
përgjithshme për rezervimin e emrit, të parashikuar sipas këtij ligji. 

 
Neni 25 

Transferimi i emrit të rezervuar 
 

Gjatë afatit të vlefshmërisë, emri i rezervuar mund t’u transferohet lirisht të tretëve, 
përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, nëpërmjet depozitimit pranë QKR-së të formularit përkatës. 
Në këtë rast, QKR-ja bën shënimin përkatës në certifikatën për rezervimin e emrit. 

 
Neni 26 

Personat e autorizuar për të bërë regjistrimin 
 
1. Aplikimi për regjistrim fillestar dhe regjistrimet e tjera të personave fizikë bëhet nga vetë 

personi që regjistrohet apo nga çdo person i autorizuar prej tij. 
2. Aplikimi për regjistrimin fillestar të shoqërive të thjeshta bëhet nga të gjithë anëtarët apo 

nga çdo person i autorizuar prej tyre. Aplikimi për regjistrimet e tjera bëhet nga personat përgjegjës 
për përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët ose nga çdo person i autorizuar prej tyre. 

3. Aplikimi për regjistrimin fillestar të shoqërive tregtare bëhet nga të gjithë ortakët e një 
shoqërie kolektive, të gjithë ortakët “e pakufizuar” të një shoqërie komandite, të gjithë 
administratorët e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, të gjithë anëtarët e drejtorisë së një 
shoqërie anonime apo nga çdo person i autorizuar nga personat e përmendur më sipër. Aplikimi për 
regjistrimet e tjera bëhet nga personat përgjegjës për përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të 



 60

tretët ose çdo person i autorizuar prej tyre. Aplikimi për regjistrimin e veprimeve juridike, që lidhen 
pjesëmarrjet, kuotat apo aksionet, mund të kryhen, gjithashtu, dhe nga anëtari, ortaku apo aksioneri, 
të cilit këto i përkasin.  

4. Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe regjistrimet e tjera të degëve dhe zyrave të 
përfaqësimit të shoqërive të huaja bëhet nga përfaqësuesi ligjor i degës apo zyrës së përfaqësimit, 
nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë së huaj apo nga çdo person i autorizuar nga njëri prej personave 
të përmendur më sipër. 

5. Aplikimi për regjistrimin fillestar e regjistrimet e tjera të shoqërive dhe unioneve të 
kursim-kredive bëhet nga kryetari i bordit drejtues apo nga çdo person i autorizuar prej tij. 

6. Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe regjistrimet e tjera të shoqërive të ndihmës e 
bashkëpunimit të ndërsjellë bëhet nga kryetari i këshillit administrativ ose nga çdo person i 
autorizuar prej tij. 

7. Për subjektet e tjera, që regjistrohen në regjistrin tregtar, sipas ligjeve të veçanta, 
aplikimi bëhet nga përfaqësuesit ligjorë, sipas përcaktimit të ligjeve përkatëse ose nga çdo person i 
autorizuar prej tyre.  

8. Janë të autorizuar të aplikojnë për regjistrim personat e tjerë, që u njihet kjo e drejtë me 
ligj të veçantë. 

 

Neni 27 
Aplikimi dhe forma e dokumenteve shoqëruese 

 

1. Regjistrimi kryhet me dorëzimin e aplikimit përkatës, të cilit i bashkëngjiten dokumentet 
shoqëruese, që provojnë të dhënat që regjistrohen. 

2. Dokumentet shoqëruese duhet të dorëzohen në origjinal ose në kopje të njësuara me 
origjinalin dhe të jenë hartuar në formën e përcaktuar nga legjislacioni përkatës apo nga dispozitat e 
këtij ligji. 

3. Dokumentet shoqëruese nuk duhet të përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, 
sipas dispozitave përkatëse ligjore dhe përmbajtja e tyre duhet të duket qartë, të jetë e lexueshme 
dhe të lejojë marrjen e imazhit elektronik të dokumentit. 

4. Dokumentet shoqëruese duhet të jenë në gjuhën shqipe. Së bashku me dokumentin 
shoqërues në shqip, aplikanti mund të depozitojë edhe përkthimin e vërtetuar në gjuhë të huaj. Aktet 
private dhe dokumentet zyrtare të juridiksioneve të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e 
vërtetuar në gjuhën shqipe dhe të legalizohen sipas ligjeve në fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 

5. Në rast mospërputhjeje të dokumentit shoqërues në gjuhën shqipe me atë në gjuhë të huaj, 
ky i fundit nuk mund t’u kundrejtohet palëve të treta. Gjithsesi, palët e treta mund t’i kundrejtojnë 
subjektit të dhënat e përmbajtura në dokumentin në gjuhë të huaj, përveç rastit kur subjekti provon 
se i treti kishte dijeni për përmbajtjen e dokumentit në gjuhën shqipe. 

 
SEKSIONI III 

REGJISTRIMI FILLESTAR 
 

Neni 28 
Mënyra e aplikimit për regjistrimin fillestar 

 
1. Personat fizikë regjistrohen duke depozituar aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar 

me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, si dhe një kopje të dokumentit të identifikimit. 
2. Shoqëritë e thjeshta regjistrohen duke depozituar aplikimin për regjistrim fillestar, të 

plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme, sipas këtij ligji, kontratën përkatëse, sipas 
parashikimeve të Kodit Civil dhe kopje të dokumenteve të identifikimit të anëtarëve. Në rast se palët 
nuk kanë lidhur kontratë me shkrim, regjistrimi i shoqërisë së thjeshtë mund të kryhet duke 
depozituar vetëm aplikimin, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme, kopje të dokumenteve 
të identifikimit dhe duke nënshkruar deklaratën e posaçme për njohjen, pranimin dhe zbatimin e 
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dispozitave ligjore në fuqi, për organizimin dhe funksionimin e shoqërisë së thjeshtë. 
3. Shoqëritë tregtare regjistrohen në regjistrin tregtar, duke depozituar aplikimin për 

regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, statutin dhe 
aktin e themelimit, në rast se janë hartuar si dy dokumente të veçanta, aktet e emërimit të organeve 
të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme, si dhe aktet e tjera të nevojshme për 
themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.  

4. Shoqëritë kolektive, komandite dhe ato me përgjegjësi të kufizuar mund të regjistrohen, 
gjithashtu, duke depozituar vetëm aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të 
dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, dokumentet e identifikimit të anëtarëve apo ortakëve dhe duke 
nënshkruar deklaratën e posaçme për njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi, 
për organizimin dhe funksionimin e llojit të shoqërisë që regjistrohet. Në këtë rast, aplikimi për 
regjistrim fillestar dhe deklarata e mësipërme, e nënshkruar sipas rastit nga ortakët, anëtarët ose nga 
personat e autorizuar të veprojnë në emër e për llogari të tyre, zëvendëson aktin e themelimit dhe 
statutin e shoqërisë.  

5. Degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja regjistrohen duke depozituar 
aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji si 
dhe: 

a) aktin e themelimit e statutin e shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta 
apo, në mungesë, aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre 
me ndryshimet e mëpasshme; 

b) dokumentacionin, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj; 
c) dokumentacionin, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, të lëshuar brenda një 

afati jo më shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit, 
përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi; 

ç) bilancin e shoqërisë së huaj për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të 
kërkuara në shtetin e huaj, nëse shoqëria e huaj ka pasur veprimtari për më shumë se një vit; 

d) vendimin ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të 
huaj për hapjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit. Aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi 
për regjistrim në rastin kur personi, që kërkon regjistrimin, është njëkohësisht organi përgjegjës për 
të vepruar i vetëm, në emër të shoqërisë së huaj. 

6. Shoqëritë dhe unionet e kursim-kredisë, si dhe shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë 
regjistrohen duke depozituar në regjistrin tregtar aplikimin për regjistrim fillestar, të plotësuar me të 
gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, statutin dhe aktin e themelimit, në rast se janë hartuar 
si dy dokumente të veçanta, si dhe çdo dokument tjetër, të kërkuar sipas legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 29 

Subjektet e huaja 
 
Në rastet e regjistrimit të personave juridikë ose shoqërive të thjeshta me ortak, aksioner ose 

anëtar një person juridik të huaj, përveç dokumenteve të kërkuara sipas llojit të subjektit, aplikimit 
për regjistrim fillestar i bashkëngjiten edhe dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” 
dhe “d” të pikës 5 të nenit 28 të këtij ligji, për personin juridik të huaj.  

 
Neni 30 

Të dhënat e detyrueshme për personat fizikë 
 
Për regjistrimin fillestar të personave fizikë janë të detyrueshme këto të dhëna: 
a) të dhënat e identifikimit;  
b) vendi i ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare; 
c) fusha e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar; 
ç) specimeni i nënshkrimit (firmës) të personit fizik. 
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Neni 31 
Të dhënat e detyrueshme për shoqëritë e thjeshta 

 
Për regjistrimin fillestar të shoqërive të thjeshta janë të detyrueshme këto të dhëna: 
a) kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar; 
b) fusha e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar;  
c) vendi i ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare; 
ç) të dhënat e identifikimit të anëtarëve; 
d) vlera dhe lloji i kontributeve të anëtarëve; 
dh) të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e 

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit; 
e) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të 

tretëve. 
Neni 32 

Të dhënat e detyrueshme për shoqëritë tregtare 
 
Për regjistrimin fillestar të shoqërive tregtare janë të detyrueshme këto të dhëna: 
a) emri; 
b) forma; 
c) data e themelimit; 
ç) të dhënat e identifikimit të themeluesve; 
d) selia; 
dh) objekti, në qoftë se është i përcaktuar; 
e) kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar; 
ë) të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e 

shoqërisë në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të tyre.  
f) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të 

tretëve. 
 

Neni 33 
Të dhënat shtesë për shoqëritë kolektive 

 
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë kolektive, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij 

ligji, është i detyrueshëm edhe njoftimi i llojit e vlerës së kontributeve të të gjithë ortakëve, si dhe 
pjesëmarrja e tyre në kapital.  

 
Neni 34 

Të dhënat shtesë për shoqëritë komandite 
 
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë komandite, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij 

ligji, është i detyrueshëm njoftimi i shumës ose vlerës së kontributeve të të gjithë ortakëve, pjesa në 
këtë shumë ose në këtë vlerë e çdo ortaku, “të pakufizuar” ose “të kufizuar”, si dhe pjesa e 
përgjithshme e ortakëve “të pakufizuar” dhe pjesa e çdo ortaku “të kufizuar”, në shpërndarjen e 
fitimeve dhe në shumën që mbetet pas likuidimit të shoqërisë. 

 
Neni 35 

Të dhënat shtesë për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar 
 
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, përveç sa parashikohet në 

nenin 32 të këtij ligji, është i detyrueshëm edhe njoftimi i vlerës së kapitalit themeltar të nënshkruar, 
numri i pjesëve të kapitalit, vlera nominale e secilës pjesë, pjesëmarrja në kapital, vlera dhe lloji i 
kontributeve të secilit ortak, si dhe informacioni nëse kapitali fillestar i nënshkruar është paguar ose 
jo. 



 63

Neni 36 
Të dhënat shtesë për shoqëritë anonime 

 
Për regjistrimin fillestar të shoqërisë anonime, përveç sa parashikohet në nenin 32 të këtij 

ligji, janë të detyrueshme edhe këto të dhëna: 
a) vlera e kapitalit themeltar të nënshkruar dhe pjesa e paguar; 
b) numri dhe forma e aksioneve të nënshkruara;  
c) vlera nominale e secilit aksion;  
ç) numri i aksioneve të nënshkruara nga secili aksioner;  
d) vlera dhe lloji i kontributit të secilit aksioner, si dhe pjesa e paguar prej secilit; 
dh) kushtet e veçanta, që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka); 
e) nëse ka kategori të ndryshme aksionesh, njoftohen të dhënat e shkronjave “c” e “dh” të 

këtij neni për secilën kategori aksionesh, si dhe të drejtat që lidhen me to;  
ë) procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut; 
f) vlera totale ose një parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë për procedurat 

e themelimit;  
g) përparësitë që u njihen personave, që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në 

transaksione të veçanta, që lidhen me fillimin e veprimtarisë ekonomike (nëse ka); 
gj) të dhënat e identifikimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe ekspertit kontabël të 

autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre;  
h) numri i anëtarëve të organeve drejtuese; 
i) procedurat e emërimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse ndryshojnë nga 

parashikimet ligjore. 
Shoqëritë anonime me ofertë publike, përpara regjistrimit fillestar, duhet të regjistrojnë edhe 

të dhënat e identifikimit të themeluesve, projektstatutin, si dhe të kryejnë njoftimet e mëpasshme, 
sipas dispozitave përkatëse ligjore. 

Të dhënat e përcaktuara në shkronjat “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g” dhe “i” të pikës 1 të 
këtij neni mund të njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit ose aktit të 
themelimit apo të dokumenteve shoqëruese të depozituara. 

 
Neni 37 

Të dhënat për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja 
 
Për regjistrimin fillestar të degëve dhe zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja janë të 

detyrueshme këto të dhëna: 
a) të dhënat e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “e” dhe “ë” të nenit 32 të 

këtij ligji për shoqëritë e huaja, përfshirë numrin dhe vendin e regjistrimit; 
b) kapitalin e shoqërisë së huaj; 
c) emrin e degës ose të zyrës së përfaqësimit, nëse është i ndryshëm nga ai i shoqërisë së 

huaj; 
ç) kohëzgjatjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar; 
d) fushën e veprimtarisë së degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e 

përcaktuar; 
dh) selinë e degës ose të zyrës së përfaqësimit;  
e) të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e 

degës ose zyrës së përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e 
emërimit; 

ë) specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë degën ose zyrën e 
përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët. 
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Neni 38 
Të dhënat për shoqëritë dhe unionet e kursim-kredive 

 
Për regjistrimin e shoqërive dhe të unioneve të kursim-kredive, përveç sa parashikohet në 

nenin 32 të këtij ligji, për shoqëritë tregtare janë të detyrueshme të njoftohen edhe lloji dhe vlera e 
kontributeve të secilit anëtar në kapitalin e shoqërisë, fakti nëse kapitali i nënshkruar është i paguar, 
si dhe pjesa e paguar, të dhënat e identifikimit të anëtarëve të organit mbikëqyrës, ekspertit kontabël 
të autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre. 

 
Neni 39 

Të dhënat për shoqëritë e bashkëpunimit të ndërsjellë 
 
Për regjistrimin e shoqërive të bashkëpunimit të ndërsjellë, përveç sa parashikohet në nenin 

32 të këtij ligji, për shoqëritë tregtare njoftohet edhe lloji dhe vlera e kontributeve të secilit anëtar në 
kapitalin e shoqërisë, fakti nëse kapitali i nënshkruar është i paguar, si dhe pjesa e paguar, 
përcaktimi i territorit të veprimtarisë dhe të dhënat e identifikimit të anëtarëve të organit 
mbikëqyrës, të ekspertit kontabël të autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre. 

 
Neni 40 

Përjashtimi 
 
Në rastin kur me ligjet e posaçme parashikohen mënyra të ndryshme të organizimit të 

subjekteve, atëherë të dhënat që njoftohen duhet të jenë në përputhje me këto dispozita. 
 

Neni 41 
Pagesa e kapitalit 

 
Vërtetimi i shlyerjes së kapitalit themeltar nuk përbën kusht për regjistrimin fillestar në 

regjistrin tregtar të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar, me përjashtim të rastit kur në ligje të 
posaçme parashikohet ndryshe.  

 

Neni 42 
Pasojat e regjistrimit fillestar 

 
1. Subjektet, që regjistrohen si persona juridikë, e fitojnë personalitetin juridik me 

regjistrimin në regjistrin tregtar, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligje të posaçme.  
2. Regjistrimi në regjistrin tregtar për personat fizikë, degët dhe zyrat e përfaqësimit të 

shoqërive të huaja, shoqëritë e thjeshta, sipas Kodit Civil dhe subjektet e tjera që, sipas legjislacionit 
në fuqi, nuk fitojnë personalitet juridik nëpërmjet këtij regjistrimi, ka vetëm efekt deklarativ. 

 
SEKSIONI IV 

REGJISTRIMET E TJERA 
 

Neni 43 
Regjistrimet e tjera të detyrueshme 

 
1. Çdo subjekt, që kryen regjistrimin fillestar, mbart edhe detyrimin të regjistrojë çdo 

ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër, sipas 
seksionit III.  

2. Në rast ndryshimi të aktit të themelimit, statutit ose ndryshimit të kontratës së shoqërisë 
së thjeshtë (kur është në formë të shkruar), depozitohet edhe teksti i plotë i tyre, që pasqyron 
ndryshimet e mëpasshme. Për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja depozitohet statuti 
dhe akti i themelimit të shoqërisë së huaj apo dokumenti ekuivalent i krijimit, sipas legjislacionit të 
huaj, me tekstin e plotë, që pasqyron ndryshimet e bëra. 
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3. Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, subjekti duhet të regjistrojë dhe të 
depozitojë aktet përkatëse, si më poshtë: 

a) bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas dispozitave të 
legjislacionit për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve 
është e detyrueshme; për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja depozitohet edhe 
bilanci vjetor i shoqërisë së huaj, i mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e huaj; 

b) emërimin dhe shkarkimin e ekspertit kontabël të autorizuar, në rastet kur emërimi është i 
detyrueshëm, numrin e licencës profesionale, si dhe të dhënat e tyre të identifikimit; 

c) emërimin e likuiduesve, si dhe të dhënat e tyre të identifikimit; 
ç) pushimin e veprimtarisë ekonomike tregtare, aktet e prishjes, mbylljes apo shpërndarjes, 

aktet e transformimit, bashkimit, ndarjes, hapjes së procedurave të administrimit, likuidimit ose 
riorganizimit, si dhe aktet e tjera të ndërmjetme, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Për degët 
dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja regjistrohen edhe aktet e transformimit, të bashkimit, 
ndarjes, hapjes dhe mbylljes së procedurave të likuidimit ose falimentimit të shoqërisë së huaj; 

d) vendet e tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia; 
dh) dokumentet, që vërtetojnë vënien e pengjeve ose garancitë e tjera për pjesëmarrjet në 

kapitalin e subjektit; 
e) çdo regjistrim tjetër të detyrueshëm sipas dispozitave ligjore në fuqi.  
4. Pavarësisht nga sa më sipër, shoqëria anonime nuk detyrohet të njoftojë çdo transferim të 

aksioneve. Shoqëria, së bashku me bilancin vjetor kontabël dhe raportin e auditimit, njofton listën e 
plotë të aksionerëve të regjistruar me të dhënat e tyre të identifikimit për aksionet nominative, si dhe 
numrin e përgjithshëm të të gjitha aksioneve të saj.  

 
Neni 44 

Regjistrimet e tjera vullnetare 
 
Subjektet mund të regjistrojnë çdo të dhënë tjetër, të ndryshme nga të dhënat e përcaktuara 

në nenin 43 të këtij ligji, të cilat kanë lidhje me veprimtarinë e tyre ekonomike tregtare. Këto të 
dhëna shtesë përfshijnë, por pa u kufizuar në to:  

a) emërtimin ose shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë (nëse është/janë i/të ndryshëm nga 
emri i regjistruar i subjektit); 

b) çdo transferim të aksioneve nominative për shoqëritë anonime që, përveç personave të 
autorizuar, mund të regjistrohet edhe me aplikimin e çdo aksioneri të interesuar; 

c) web-site, e-mail, telefon dhe faks; 
ç) vendimet e organeve drejtuese të subjektit, të ndryshme nga vendimet e detyrueshme për 

regjistrim; 
d) të dhëna të tjera, të lidhura me veprimtarinë ekonomike tregtare të subjektit. 
 

Neni 45 
Regjistrimet me vendim të autoritetit publik 

 
1. QKR-ja regjistron në regjistrin tregtar dhe publikon, kryesisht ose me aplikim nga çdo 

person i interesuar, vendimet gjyqësore ose të autoriteteve të tjera publike për të dhënat e 
regjistruara ose veprimtarinë e subjektit tregtar. Aplikimit i bashkëlidhet vendimi përkatës. 

2. Regjistrimi kryhet brenda afatit njëditor, nga dita kur QKR-së i njoftohet vendimi 
përkatës, ose nga data e paraqitjes së kërkesës së palës. 

 
Neni 46 

Kalimi në statusin pasiv 
 
1. Çdo subjekt, i cili nuk paraqet për 2 vite me radhë bilancin kontabël vjetor, sipas 

parashikimit të nenit 43 të këtij ligji, njoftohet me shkrim nga QKR-ja brenda 30 ditëve nga 
plotësimi i këtij afati. 
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2. Në rast se subjekti nuk plotëson detyrimin brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit, por jo 
më vonë se 60 ditë nga plotësimi i afatit për paraqitjen e bilancit, subjekti kalohet kryesisht nga 
QKR-ja në statusin pasiv, me shënimin “PASIV” në të gjitha dokumentet që lëshohen nga regjistri.  

3. Dispozitat e pikës 1 të këtij neni nuk zbatohen për subjektet, që kanë njoftuar pezullimin e 
veprimtarisë, sipas nenit 43 të këtij ligji.  

 
Neni 47 

Heqja e statusit pasiv 
 
Subjekti hiqet nga statusi pasiv me kërkesë të personit të autorizuar, pasi plotëson detyrimin 

e paraqitjes së bilanceve dhe paguan sanksionet përkatëse.  
 

SEKSIONI V 
ÇREGJISTRIMI 

 
Neni 48 

Çregjistrimi i subjektit tregtar 
 
1. Subjektet çregjistrohen nga regjistri tregtar në rastet e parashikuara nga legjislacioni në 

fuqi, për prishjen dhe pavlefshmërinë e personave juridikë, shpërndarjen e shoqërisë së thjeshtë, në 
rastet e përfundimit të ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare të personit fizik, si dhe në çdo 
rast tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  

2. Çregjistrimi bëhet: 
a) në mënyrë vullnetare nga subjekti;  
b) në bazë të një vendimi gjyqësor të formës së prerë;  
c) sipas parashikimit të ligjeve të posaçme.  
 

Neni 49 
Çregjistrimi vullnetar 

 
Për personat fizikë çregjistrimi në mënyrë vullnetare kryhet nëpërmjet aplikimit për 

çregjistrim, i cili mund të bëhet së bashku me njoftimin e pushimit të veprimtarisë ekonomike e 
tregtare ose në një çast të dytë.  

Çregjistrimi në mënyrë vullnetare për personat juridikë, degët dhe zyrat përfaqësimit të 
shoqërive të huaja dhe për shoqëritë e thjeshta kryhet nëpërmjet aplikimit për çregjistrim dhe 
depozitimit të akteve përkatëse, që vërtetojnë kryerjen dhe mbylljen e procedurave të likuidimit, 
sipas legjislacionit në fuqi. Çregjistrimi nuk kryhet nëse aktet e ndërmjetme të procesit të likuidimit, 
sipas legjislacionit në fuqi, nuk janë njoftuar dhe depozituar pranë regjistrit tregtar. Këto akte 
depozitohen në formën e kërkuar nga ky ligj dhe/ose nga dispozita të tjera ligjore në fuqi.  

 
Neni 50 

Çregjistrimi në rast vdekjeje 
 
Në rast vdekjeje të personit fizik, çregjistrimi mund të kryhet me kërkesë të çdo pale të 

interesuar dhe me depozitimin e dokumenteve përkatëse. Gjithashtu, çdo palë e interesuar mund të 
kërkojë çregjistrimin e personit fizik nga regjistri tregtar, duke depozituar vendimin e gjykatës, me 
të cilin një person është shpallur i vdekur. 

 
Neni 51 

Çregjistrimi me vendim të autoriteteve të tjera 
 
Çregjistrimi nga regjistri tregtar kryhet në bazë të një vendimi gjyqësor të paankimueshëm 

apo të vendimit përfundimtar të një autoriteti tjetër publik, kur parashikohet nga ligje të posaçme, në 
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rastet e pavlefshmërisë së personave juridikë pas mbylljes së likuidimit në rrugë gjyqësore, të 
falimentimit apo në raste të tjera, të parashikuara nga ligji.  

QKR-ja çregjistron kryesisht subjektin brenda 1 dite nga data e marrjes së vendimit 
përkatës. 

Neni 52 
Të dhënat e subjekteve të çregjistruara 

 
Të dhënat e subjekteve të çregjistruara mbahen në regjistrin tregtar, duke vënë shënimin “i 

çregjistruar”, si dhe numrin e datën e vendimit gjyqësor ose të autoritetit tjetër publik, sipas ligjeve 
të posaçme, që ka vendosur çregjistrimin nga regjistri tregtar, ose në rastin e çregjistrimit vullnetar, 
të dhënat e aktit dhe të aplikimit, nëpërmjet të cilit është kryer çregjistrimi. Këto të dhëna ruhen nga 
QKR-ja në format elektronik dhe janë gjithnjë të aksesueshme për publikun. 

Emri i subjektit tregtar do të vlerësohet i zënë dhe nuk mund të regjistrohet nga asnjë 
subjekt tjetër për një afat prej 6 muaj nga data e çregjistrimit. 

 
Neni 53 

Pasojat e çregjistrimit 
 
Çregjistrimi i personave juridikë nga regjistri tregtar ka si pasojë humbjen e personalitetit 

juridik të subjekteve, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligje të posaçme.  
Çregjistrimi nga regjistri tregtar i personave fizikë, degëve dhe zyrave të përfaqësimit të 

shoqërive të huaja, shoqërive të thjeshta, sipas Kodit Civil, si dhe të subjekteve të tjera që, sipas 
legjislacionit në fuqi, nuk fitojnë personalitetin juridik nëpërmjet regjistrimit, ka vetëm efekt 
deklarativ. 

Subjektet e çregjistruara përgjigjen për detyrimet e mbetura ndaj të tretëve dhe ndaj 
autoriteteve publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 
KREU IV 

VENDIMMARRJA DHE PUBLIKIMI 
 

SEKSIONI I 
SHQYRTIMI DHE VENDIMMARRJA 

 
Neni 54 

Shqyrtimi i aplikimit 
 
1. QKR-ja asiston aplikantin në plotësimin e aplikimit dhe verifikon: 
a) identitetin e nënshkruesit dhe faktin nëse është person i autorizuar për të bërë regjistrimin; 
b) plotësimin e të gjitha të dhënave të detyrueshme të kërkuara, si dhe dokumentet 

shoqëruese;  
c) paraqitjen, në formën e kërkuar, të dokumentacionit shoqërues, që vërteton të dhënat që 

regjistrohen;  
ç) faktin nëse të dhënat e shprehura në formularin e regjistrimit nuk kundërshtojnë, në 

mënyrë të dukshme, të dhënat që përmbajnë dokumentet, që shoqërojnë formularin; 
d) faktin nëse dokumentacioni i paraqitur nuk përmban korrigjime ose fshirje të 

pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, si dhe kur përmbajtja e tij nuk duket qartë, është e 
palexueshme apo pengon marrjen e imazhit elektronik; 

dh) nëse emri i zgjedhur mund të regjistrohet; 
e) pagesën e tarifës përkatëse për regjistrim;  
ë) faktin nëse aplikanti ka shlyer sanksionet administrative të dhëna, sipas nenit 74 të këtij 

ligji. 
2. QKR-ja nuk mund të shqyrtojë saktësinë e të dhënave ose vërtetësinë e dokumenteve, që i 

bashkëlidhen aplikimit për regjistrim. 
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3. QKR-ja lëshon një konfirmim me shkrim, sipas një formati të miratuar, për çdo aplikim 
të dorëzuar.  

4. Konfirmimi lëshohet sipas formatit të miratuar dhe duhet të tregojë kohën e dorëzimit, 
numrin rendor të paraqitjes së aplikimit, objektin e aplikimit, listën e dokumenteve të dorëzuara dhe 
shumën e tarifës së paguar. 

5. QKR-ja merr në shqyrtim aplikimet për regjistrim, sipas radhës së paraqitjes së tyre. 
6. QKR-ja është e detyruar të marrë në dorëzim çdo aplikim, të paraqitur sipas këtij ligji dhe 

dokumentet që i bashkëlidhen, edhe nëse aplikimi është i paplotë, apo dokumentet shoqëruese të 
pasakta. Në çdo rast QKR-ja përgjigjet me shkrim.  

 
Neni 55 

Pranimi i regjistrimit 
 
1. QKR-ja, pasi kryen verifikimet përkatëse, sipas nenit 54 të këtij ligji dhe vëren 

përmbushjen e kushteve për regjistrim, kryen regjistrimin në regjistër dhe lëshon certifikatën e 
regjistrimit brenda një afati prej një dite nga data e paraqitjes së aplikimit.  

2. QKR-ja nuk mund të refuzojë regjistrimin, nëse aplikimi është dorëzuar sipas 
parashikimeve të këtij ligji.  

 
Neni 56 

Pezullimi i aplikimit 
 
Në rastet kur pas verifikimeve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji rezulton se nuk janë 

përmbushur kushtet për regjistrim, nuk janë paguar tarifat përkatëse të regjistrimit apo ka sanksione 
administrative të papaguara, QKR-ja pezullon aplikimin dhe e njofton aplikantin me shkrim për 
shkakun e saktë të pezullimit, duke i dhënë një afat 15-ditor për plotësimin ose ndreqjen e 
elementeve që pengojnë regjistrimin. Njoftimi i shkakut të pezullimit bëhet nëpërmjet një formulari 
standard të QKR-së. 

Nëse aplikanti plotëson ose ndreq elementet që pengojnë regjistrimin, brenda afatit të 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, QKR-ja është e detyruar të kryejë regjistrimin brenda një afati 1-
ditor nga data e plotësimit ose ndreqjes së dokumentacionit. Në këtë rast, regjistrimi mban datën e 
paraqitjes së aplikimit të parë.  

 
Neni 57 

Refuzimi i regjistrimit 
 
1. Regjistrimi refuzohet vetëm në rastet kur:  
a) aplikimi nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë ligj dhe aplikanti nuk 

plotëson ose ndreq elementet, që pengojnë regjistrimin brenda afatit; 
 
 b) të dhënat, që kërkohen të regjistrohen, janë të ndryshme nga të dhënat e regjistrueshme, 

sipas dispozitave të këtij ligji. 
2. Refuzimi i njoftohet aplikantit me shkrim, sipas formularit standard, në të cilin jepet edhe 

shkaku i këtij refuzimi.  
3. Riparaqitja e aplikimit pas refuzimit trajtohet si aplikim i ri.  
 

Neni 58 
Miratimi i heshtur 

 
1. Në rastin kur QKR-ja, brenda afatit njëditor, sipas neneve të mësipërme, nuk kryen 

regjistrimin, nuk njofton pezullimin e aplikimit apo nuk njofton refuzimin, atëherë aplikimi për 
regjistrim quhet i pranuar menjëherë.  

2. QKR-ja detyrohet të kryejë publikimin e të dhënave të regjistruara.  
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SEKSIONI II 
REGJISTRIMI I NJËKOHSHËM, NUMRI UNIK I IDENTIFIKIMIT,  

PUBLIKIMI DHE LËSHIMI I CERTIFIKATAVE 
 

 Neni 59 
Regjistrimi i njëkohshëm 

 
1. Regjistrimi i subjekteve në regjistrin tregtar përbën, gjithashtu, regjistrimin e njëkohshëm 

të tyre pranë autoriteteve tatimore në skemën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe pranë 
inspektoratit të punës.  

2. Subjektet, për qëllimet e regjistrimit e të pajisjes me certifikatën e regjistrimit fillestar, 
deklarojnë, gjithashtu, të dhënat e detyrueshme, sipas legjislacionit tatimor, të sigurimeve shoqërore 
e shëndetësore dhe atij të statistikave, sipas formularëve përkatës. 

 
Neni 60 

Numri unik i identifikimit të subjektit 
 
1. Me regjistrimin në regjistër, subjekteve u jepet numri i identifikimit, i cili gjenerohet në 

mënyrë elektronike nga QKR-ja dhe është unik për çdo subjekt të regjistruar.  
2. Numri unik i identifikimit të subjektit është i vlefshëm për identifikimin e subjekteve, për 

qëllimet e regjistrimit në regjistër, për qëllimet e regjistrimit si person i tatueshëm pranë autoriteteve 
fiskale, qendrore dhe vendore, për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për autoritetet 
e inspektimit të marrëdhënieve të punës, si dhe për çdo qëllim tjetër statistikor ose identifikues.  

3. Numri unik i identifikimit të subjektit jepet vetëm një herë, në çastin e regjistrimit 
fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe nuk u jepet subjekteve të tjera edhe pas çregjistrimit.  

4. Subjektet e regjistruara janë të detyruara të shënojnë numrin unik të identifikimit të 
subjektit në çdo korrespondencë të tyre. 

 

Neni 61 
Publikimi elektronik 

 
1. Çdo e dhënë e regjistruar në regjistër nga QKR-ja publikohet në Buletinin e Njoftimeve 

Zyrtare të Regjistrimit, që mbahet nga QKR-ja në format elektronik dhe botohet në faqen e saj 
zyrtare të internetit.  

2. QKR-ja kryen publikimin në buletin brenda një dite nga data e kryerjes së regjistrimit. 
Për çdo publikim përcaktohet qartë data, në të cilën është regjistruar e dhëna e publikuar. 

3. QKR-ja për çdo ditë pune publikon në buletin të gjitha regjistrimet e kryera gjatë ditës së 
mëparshme. 

4. Publikimi në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit përbën publikim zyrtar të 
regjistrimeve, të kryera në kuptim të nenit 21 të këtij ligji. 

5. Me vendim të ministrit mund të parashikohen botime të tjera ndihmëse për njoftimin e 
regjistrimeve. Në çdo rast, këto botime nuk cenojnë efektet e publikimit sipas pikave 1 deri në 3 të 
këtij neni. 

 

Neni 62 
Certifikatat e regjistrimit fillestar 

 
1. QKR-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë ligj për regjistrimin fillestar, i lëshon subjektit 

të regjistruar certifikatën e regjistrimit, e cila përmban emrin, formën, numrin unik të identifikimit, 
datën e regjistrimit fillestar dhe selinë ose adresën e vendit kryesor të ushtrimit të veprimtarisë.  

2. Në rast se subjekti i regjistruar ushtron veprimtarinë në më shumë se një vend, QKR-ja 
lëshon nga një certifikatë regjistrimi për çdo vend të ushtrimit të veprimtarisë. Këto certifikata, 
përveç adresës përkatëse, përmbajnë, gjithashtu, emrin, formën, datën e regjistrimit fillestar dhe 
numrin unik të identifikimit të subjektit. 
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3. Në rastet kur subjekti ndryshon emrin, formën, selinë apo vendet e ushtrimit të 
veprimtarisë, QKR-ja zëvendëson certifikatat e lëshuara më parë me një certifikatë të re për çdo 
vend të ushtrimit të veprimtarisë. Këto certifikata, përveç adresës përkatëse, përmbajnë, gjithashtu, 
emrin, formën, datën e regjistrimit fillestar dhe numrin unik të identifikimit të subjektit. 

4. Certifikata e regjistrimit lëshohet në një kopje origjinale për çdo vend të ushtrimit të 
veprimtarisë. Në rast humbjeje apo dëmtimi të certifikatës së regjistrimit, ajo zëvendësohet me një 
dublikatë të lëshuar nga QKR-ja.  

5. Subjekti detyrohet të afishojë certifikatën përkatëse në çdo vend të ushtrimit të 
veprimtarisë. 

 
Neni 63 

Vërtetime për regjistrimet 
 
Pas regjistrimit, sipas dispozitave të këtij ligji, QKR-ja i lëshon subjektit një vërtetim 

regjistrimi, ku përcaktohen qartë veprimi i kryer dhe data e këtij regjistrimi. 
 

Neni 64 
Formati dhe përmbajtja 

 
 Ministri, me propozimin e titullarit të QKR-së, miraton formatin dhe përmbajtjen e 

certifikatave, vërtetimeve dhe të Buletinit të Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit, sipas këtij ligji. 
 

Neni 65 
Korrigjimi i gabimeve 

 
1. Pasaktësitë, gabimet e shtypit ose gabimet e tjera të dukshme të këtij lloji, të bëra gjatë 

regjistrimeve, të cilat rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar dhe nuk cenojnë 
vlefshmërinë e regjistrimit, mund të korrigjohen nga QKR-ja kryesisht apo me kërkesë të personave 
të interesuar. 

2. Ndryshimi i të dhënave të pasakta, të ndryshme nga ato të parashikuara në pikën 1 të këtij 
neni, kryhet nëpërmjet një aplikimi të ri apo në bazë të një vendimi gjyqësor.  

3. Ndreqja e pasaktësive apo gabimeve publikohet, sipas dispozitave të nenit 61 të këtij ligji. 
4. Aplikimi për ndreqje të gabimeve kryhet pa pagesë.  
 

KREU V 
AKSESI PUBLIK DHE EKSTRAKTET 

 
Neni 66 

Kërkimet në bazën e të dhënave 
 
1. Çdo e dhënë e regjistruar në regjistër, si dhe imazhi i plotë elektronik i çdo dokumenti 

shoqërues është lirisht i aksesueshëm për publikun në faqen zyrtare të internetit të QKR-së, përveç 
adresës së banimit të individëve që, në përputhje me këtë ligj, e kanë njoftuar këtë të dhënë.  

2. QKR-ja mundëson kryerjen e kërkimeve në bazën elektronike të të dhënave pranë çdo 
sporteli shërbimi. 

Neni 67 
Ekstraktet e regjistrit 

 
1. Çdo person ka të drejtë të kërkojë lëshimin e ekstrakteve për një pjesë apo të gjitha të 

dhënat e regjistruara dhe kopje të vërtetuara të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistër, 
pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së. 

2. Ekstraktet mund të lëshohen për të dhëna të caktuara të subjekteve dhe/ose për historikun 
e veprimeve të kryera nga një subjekt. 
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3. Të dhënat për adresën e banimit të individëve, sipas pikës 1 të nenit 66 të këtij ligji, janë 
të aksesueshme nga çdo person i interesuar, vetëm në bazë të një kërkese, ku shënohet identiteti i 
kërkuesit. 

4. Ministri, me propozimin e titullarit të QKR-së, miraton formatin e ekstrakteve dhe të 
kërkesës për lëshimin tyre.  

Neni 68 
Vlera ligjore e ekstrakteve 

 
1. Ekstraktet dhe kopjet e dokumenteve shoqëruese, të lëshuara nga QKR-ja, kanë vlerën e 

kopjeve të vërtetuara të të dhënave të regjistruara apo të dokumenteve shoqëruese përkatëse.  
2. Ekstraktet dhe kopjet e akteve, të lëshuara në format elektronik, nëpërmjet aksesit on-

line, në bazën e të dhënave të regjistrit, kanë vlerën ligjore, të përcaktuar në legjislacionin për 
dokumentet elektronike.  

 
Neni 69 

Komunikimi elektronik me autoritete të tjera publike 
 
QKR-ja, për të garantuar lehtësimin e procedurave të regjistrimit dhe ofrimin e shërbimeve 

të tjera shtesë, në favor të subjekteve të interesuara, në përputhje me legjislacionin në fuqi, 
bashkëpunon me autoritete të tjera publike dhe mundëson ndërlidhjen dhe shkëmbimin elektronik të 
të dhënave, të regjistruara në bazën e saj elektronike, me regjistra apo baza të dhënash elektronike të 
autoriteteve të tjera publike, si brenda, ashtu dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

 
KREU VI 

LICENCIMET 
 

Neni 70 
Funksionet për licencimin 

 
1. QKR-ja informon dhe këshillon publikun për licencat, lejet dhe autorizimet administrative 

për kryerjen e veprimtarisë, kushtet dhe procedurën për përfitimin e tyre. 
2. QKR-ja kryen funksionin e sportelit pritës për aplikim për licenca, leje dhe autorizime 

administrative dhe tërheqjen e tyre nga aplikantët. 
3. Këshilli i Ministrave përcakton, me akte nënligjore, llojet e licencave, të lejeve dhe 

autorizimeve administrative, si dhe procedurat përkatëse, për të cilat QKR-ja ofron shërbimin e 
këshillimit dhe të sportelit pritës për aplikim dhe tërheqje. 

 
KREU VII 

ANKIMI DHE KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE 
 

Neni 71 
Ankimi administrativ 

 
1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative ndaj veprimeve apo 

mosveprimeve të QKR-së për regjistrimet dhe publikimet, sipas dispozitave të këtij ligji. Ankimi 
bëhet brenda 30 ditëve nga data kur ankuesi ka marrë njoftimin për pranimin apo refuzimin e 
regjistrimit, sipas këtij ligji, ose nga data kur regjistrimi është publikuar në Buletinin e Njoftimeve 
Zyrtare të Regjistrimit.  

2. Në rastet kur ky ligj parashikon miratimin e heshtur dhe QKR-ja nuk lëshon certifikatat 
apo nuk kryen publikimet përkatëse brenda afatit të parashikuar, subjekti ka të drejtë të ankohet, në 
çdo kohë, në rrugë administrative, duke kërkuar lëshimin e certifikatës së regjistrimit fillestar apo të 
certifikatës, që vërteton regjistrimet e tjera të kryera, si dhe publikimin e këtyre të dhënave sipas 
dispozitave të këtij ligji.  
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3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative kur QKR-ja nuk 
lëshon ekstraktet apo kopjet e vërtetuara të akteve, sipas dispozitave të këtij ligji. Afati 30-ditor për 
paraqitjen e ankimit fillon pas 5 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për lëshimin e ekstraktit 
apo kopjes së aktit të kërkuar.  

 
Neni 72 

Organi kompetent për ankimin 
 
1. Ankimi administrativ, sipas nenit 71 të këtij ligji, i drejtohet titullarit të QKR-së dhe 

paraqitet, sipas formave e procedurave të përcaktuara nga Kodi i Procedurave Administrative, në 
selinë qendrore të QKR-së ose në çdo sportel shërbimi të saj.  

2. Titullari i QKR-së shqyrton ankimin, merr vendim dhe ia njofton palës së interesuar 
brenda 5 ditëve nga data e depozitimit të ankimit.  

3. Ndaj aktit të titullarit të QKR-së apo mosveprimit të tij mund të bëhet ankim drejtpërdrejt 
në gjykatë, sipas nenit 328 të Kodit të Procedurës Civile. 

 
Neni 73 

Përgjegjësia jashtëkontraktore 
 
QKR-ja, në përputhje me ligjin për dëmin jashtëkontraktor të administratës publike, 

përgjigjet për dëmet e shkaktuara nga mosveprimi ose nga veprimi në kundërshtim me ligjin.  
 

Neni 74 
Kundërvajtjet administrative 

 
1. Subjekti përgjigjet, sipas ligjeve në fuqi, për vërtetësinë e fakteve, të të dhënave të 

njoftuara dhe të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistër. 
2. Deklarimi në regjistër i të dhënave të pavërteta, kur nuk përbën vepër penale, përbën 

kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 15 000 lekë. 
3. Moskryerja e detyrimit për regjistrimin fillestar dhe regjistrimet e tjera të detyrueshme, 

brenda afateve të parashikuara nga ky ligj, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 
15 000 lekë. 

4. Mosveprimi i subjektit, i cili sjell si pasojë kalimin në statusin pasiv, sipas nenit 46 të 
këtij ligji, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë 15 000 lekë. 

5. Gjoba aplikohet nga titullari i QKR-së, vendimi i të cilit ankimohet drejtpërdrejt në 
gjykatë.  

 
KREU VIII 

DISPOZITA TRANZITORE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 75 
Procedurat e regjistrimit të subjekteve ekzistuese 

 
1. Regjistri i shoqërive tregtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, regjistri i 

personave fizikë tregtarë pranë gjykatave përkatëse të rretheve, regjistri i shoqërive dhe i unioneve 
të kursim-kreditit, regjistri i shoqërive të bashkëpunimit të ndërsjellë, së bashku me 
dokumentacionin shoqërues, transferohen në administrim të QKR-së në format material dhe 
elektronik brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  

2. Organet tatimore, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i japin   QKR-së të 
gjitha të dhënat, që ato kanë për subjektet e regjistruara në regjistrat e parashikuar në pikën 1 të këtij 
neni, për aq sa ato janë të domosdoshme për të shënuar numrin unik të identifikimit të subjektit.  

3. Të gjitha të dhënat e regjistrave dhe dokumentet shoqëruese, që transferohen pranë QKR-
së, regjistrohen dhe publikohen, kryesisht, nga QKR-ja pa pagesë, sipas parashikimeve të këtij ligji. 
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4. Të gjitha subjektet dhe regjistrimet përkatëse në këta regjistra vlerësohen automatikisht të 
riregjistruara në regjistrin tregtar, që nga data e regjistrimit të parë. 

5. Në qoftë se nga procesi i riregjistrimit evidentohen subjekte me emra të njëjtë ose të 
ngjashëm, QKR-ja publikon, në një seksion të veçantë të faqes zyrtare të internetit, një listë të plotë 
të këtyre subjekteve, duke saktësuar datat e regjistrimit të secilit në gjykatë.  

6. Subjektet, që janë regjistruar më parë në regjistrat e parashikuar në pikën 1 të këtij neni 
dhe nuk kanë kryer regjistrim tek organet tatimore, publikohen në një seksion të veçantë të faqes së 
internetit të QKR-së. Në rast se këto subjekte nuk njoftojnë fillimin e veprimtarisë tregtare brenda 
një afati prej 6 muajsh nga data e këtij publikimi, QKR-ja kryen kryesisht çregjistrimin e tyre nga 
regjistri. 

7. Subjektet që, megjithëse kanë kryer regjistrimin pranë organeve tatimore, kanë 
regjistrime të pasakta apo të paplota, publikohen në një seksion të veçantë të faqes së internetit të 
QKR-së, duke përcaktuar të dhënat e pasakta apo të paplota, si dhe veprimin që duhet të ndërmerret 
apo dokumentin shoqërues që duhet të depozitohet. Në rast se këto subjekte nuk njoftojnë, 
saktësojnë regjistrimet ose depozitojnë dokumentet shoqëruese përkatëse brenda një afati prej 6 
muajsh nga data e këtij publikimi, kalohen kryesisht nga QKR-ja në statusin “pasiv”. 

8. Gjykatat përkatëse vazhdojnë të pranojnë kërkesa për kryerjen e veprimeve të regjistrimit 
deri në datën e fillimit të regjistrimeve nga QKR-ja, sipas afateve të parashikuara në pikën 2 të nenit 
77 të këtij ligji. Aplikimet e regjistrimeve në proces dhe të papërfunduara në këtë datë kryhen nga 
gjykatat përkatëse, në përputhje me procedurën e zbatuar përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç 
rastit kur aplikanti tërheq aplikimin dhe vendos ta paraqesë atë pranë QKR-së. Të gjitha regjistrimet 
e kryera dhe dokumentacioni shoqërues, i depozituar gjatë kësaj periudhe, i kalojnë menjëherë 
QKR-së nga gjykata përkatëse. 

9. Ankimet ndaj regjistrimeve të kryera nga gjykatat deri në afatin e parashikuar në pikën 8 
të këtij neni, shqyrtohen sipas procedurës së parashikuar nga ligji i mëparshëm. 

 10. Ministri i Drejtësisë dhe ministri që mbulon çështjet e tregtisë ngarkohen të përcaktojnë 
me urdhër të përbashkët procedurën e transferimit pranë QKR-së të regjistrave të përcaktuar në 
pikën 1 të këtij neni. 

 11. Në rastet e parashikuara në pikën 7 të këtij neni, subjekti hiqet nga statusi pasiv me 
njoftimin, saktësimin e regjistrimit ose me depozitimin e dokumenteve shoqëruese. Në këto raste 
nuk aplikohet sanksion administrativ. 

 12. Subjektet që riregjistrohen, sipas këtij neni, pajisen nga QKR-ja me certifikata 
regjistrimi, në përputhje me dispozitat e nenit 62 të këtij ligji, në çastin kur aplikojnë për kryerjen e 
një veprimi në regjistër. Deri në këtë çast, certifikatat e regjistrimit pranë organeve tatimore janë të 
vlefshme.  

Neni 76 
Aktet nënligjore në zbatim të ligjit 

 
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të miratojë procedurat e hollësishme të shqyrtimit, 

miratimit, pezullimit, refuzimit të aplikimit dhe publikimit për regjistrim fillestar, për regjistrimet e 
tjera dhe çregjistrimin e subjekteve, si dhe procedurën e hollësishme të ndreqjes së gabimeve në 
regjistrim, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

2. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të miratojë procedurat e hollësishme për deklarimin, 
trajtimin dhe shkëmbimin e të dhënave të detyrueshme, sipas legjislacionit tatimor të sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore, të punës dhe atij të statistikave, sipas nenit 59 të këtij ligji, si dhe të 
miratojë procedurën e lëshimit të numrit unik të identifikimit të subjektit. 

3. Ministri, me propozimin e titullarit të QKR-së, përcakton formën dhe përmbajtjen e 
dokumenteve që lëshohen nga QKR-ja dhe formatet e kthimit të përgjigjes për çdo veprim të kryer. 

 
4. Ngarkohet ministri të miratojë procedurat e hollësishme për mbrojtjen dhe sigurinë e 

bazës të së dhënave elektronike të regjistrit. 
5. Këshilli i Ministrave dhe ministrat e ngarkuar sipas këtij ligji për nxjerrjen e akteve 

nënligjore të plotësojnë këtë detyrim brenda një afati prej 2 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
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Neni 77 
Fillimi i efekteve 

 
1. Pjesët e këtij ligji, që përcaktojnë qëllimin, organizimin dhe funksionimin e QKR-së i 

shtrijnë efektet me hyrjen në fuqi të këtij ligji.  
2. QKR-ja fillon regjistrimin e subjekteve, në përputhje me këtë ligj, brenda 5 muajve nga 

hyrja në fuqi e tij, por jo më vonë se data 1.9.2007.  
3. Në çastin e fillimit të regjistrimit, QKR-ja do të ketë jo më pak se 29 sportele on-line në 

njësitë e qeverisjes vendore. Numri i sporteleve on-line do të dyfishohet, të paktën, deri më 1 korrik 
2008.  

4. Dispozitat e këtij ligji, që i referohen komunikimit, aplikimit elektronik dhe legjislacionit 
për dokumentet elektronike, nuk zbatohen për sa kohë nuk është miratuar legjislacioni përkatës. 

 
Neni 78 

Ndryshime dhe shfuqizime  
 
1. Në çdo ligj ose akt nënligjor në fuqi, ku përmendet emri gjykatë, për qëllime të 

regjistrimit të subjekteve të këtij ligji, do të zëvendësohet me QKR-ja. 
2. Ligji nr. 7667, datë 28.1.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet, që duhen 

respektuar nga shoqëritë tregtare”, si dhe çdo dispozitë tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj, 
shfuqizohen.  

 
Neni 79 

Hyrja në fuqi 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

          
Ligj nr.9723, datë 3.5.2007  shpallur me dekretin nr.5319, datë 21.5.2007 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.60, faqe 1604. 
Ligj nr.9916, datë 12.5.2008 shpallur me dekretin nr.5740, datë 26.5.2008 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.76, faqe 3355. 
 
 

VENDIM  
Nr.537, datë 1.8.2007 

 
PËR RREGULLAT PËR EMRAT DHE EMËRTIMET TREGTARE  

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 23 të ligjit nr.9723, datë 

3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave  

 
VENDOSI: 

  
1. Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm do të kenë këtë kuptim:  
a) “Emri i personit juridik” është emri me të cilin personi juridik (përfshirë degët apo zyrat 

e përfaqësimit të shoqërive të huaja) është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë Qendrës Kombëtare 
të Regjistrimit (në vijim QKR).  

b) “Emërtimi i personit juridik” është emërtimi tregtar i personit juridik (përfshirë degët apo 
zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja), që përdoret në kursin e tregut, e që mund të jetë i 
ndryshëm nga emri me të cilin është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që mund të jetë 
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pjesë ose akronim i emrit të regjistruar, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të 
pikës 1 të nenit 44 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.  

c) “Emri i personit fizik” është emri me të cilin individi është regjistruar në regjistrin 
tregtar, pranë QKR-së, në kuptim të nenit 5 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.  

ç) “Emërtimi i personit fizik” është emërtimi tregtar i personit fizik, regjistruar në regjistrin 
tregtar pranë QKR-së, (sipas kërkesave të nenit 9 të ligjit nr.7632, datë 4.11.1992), që përdoret prej 
tij në kursin e tregut, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të 
ligjit për QKR-në.  

d) “Emërtimi i shoqërisë së thjeshtë” është emërtimi tregtar, që përdoret nga shoqëria e 
thjeshtë në kursin e tregut, e regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i njoftuar vullnetarisht, 
në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në.  

dh) “Shenjat dalluese të veprimtarisë” janë shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së 
subjektit, të regjistruara në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që njoftohen vullnetarisht, në përputhje 
me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në. Shembuj të këtyre shenjave dalluese 
janë: (i) markat e paregjistruara, tabelat (përfshi këtu elementet figurative, që dallojnë një veprimtari 
franchising); (ii) domain name (emri i domain-it në internet); (iii) logoja e simbolet e tjera, të 
përdorura gjatë ushtrimit të një veprimtarie ekonomike tregtare nga një subjekt i regjistruar e që 
dallojnë mallrat, shërbimet ose vendin e ushtrimit të kësaj veprimtarie.  

e) “Markë e regjistruar” është marka tregtare ose e shërbimit, në kuptim të dispozitave të 
ligjit nr.7819, datë 27.4.1994 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar, e regjistruar pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

ë) “Karakter dallues”, është elementi grafik, gjuhësor apo i një natyre tjetër, që dallon 
mjaftueshëm emrin e personit juridik, emërtimin e tij, emërtimin e personit fizik, të shoqërisë së 
thjeshtë, markën e regjistruar ose çdo shenjë tjetër dalluese të veprimtarisë (sipas përcaktimeve të 
këtij neni) të një subjekti të regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, alternativisht në 
krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së një subjekti tjetër. 
Karakteri dallues mungon kur përdorimi i një emri, emërtimi apo i një shenje tjetër dalluese mund të 
sjellë paqartësi për publikun.  

f) “Emër i njëjtë” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin 
tregtar pranë QKR-së, i cili është i njëjtë me emrin e një subjekti tjetër, të regjistruar.  

g) “Emër i ngjashëm” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin 
tregtar pranë QKR-së, i cili nuk ka karakter dallues, në krahasim me emrin e një subjekti tjetër, të 
regjistruar.  

gj) “Emërtim i njëjtë” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një 
shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 
të ligjit për QKR-në), i cili është i njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një 
subjekti tjetër, të regjistruar.  

h) “Emërtim i ngjashëm” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një 
shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 
të ligjit për QKR-në), i cili nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat 
e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.  

i) “Shenjë dalluese e njëjtë” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të kësaj pike, që 
njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e 
cila është e njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të 
regjistruar.  

j) “Shenjë dalluese e ngjashme” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të këtij neni, që 
njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e 
cila nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një 
subjekti tjetër, të regjistruar.  

2. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë 
degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke 
deklaruar një emër, të njëjtë apo të ngjashëm, me emrin e regjistruar apo të rezervuar më parë nga 
një subjekt tjetër.  



 76

I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të 
rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.  

3. Ndalimi, i parashikuar në pikën 2 të këtij vendimi, nuk zbatohet në rastin kur titullari i 
ligjshëm i emrit të regjistruar apo të rezervuar më parë autorizon me shkrim, regjistrimin e emrit, që 
kërkohet të regjistrohet. Në këtë rast, emrit i shtohet një element me karakter dallues.  

4. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë 
degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke 
deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me rendin publik, të tillë si 
emra që mund të nxisin apo përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emra 
që mund të prishin ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive 
themelore të njeriut, pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin 
kushtetues, pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, 
si dhe emra që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij 
termi nga legjislacioni në fuqi.  

I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të 
rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.  

5. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë 
degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke 
deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si 
tërësia e vlerave morale e shoqërore të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e 
familjes, emra me karakter fyes e të turpshëm, si dhe emra, që bien në kundërshtim me moralin 
publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.  

I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të 
rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.  

6. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë 
degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke 
deklaruar, për efekt regjistrimi, emra në trajtën e shquar apo akronimet përkatëse, të shteteve, 
qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave ndërkombëtare, fetare apo institucioneve të pushtetit, 
qendror a vendor, pa shtesa me karakter dallues.  

7. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë 
degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke 
deklaruar një emër, që, shprehimisht, ndalohet nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.  

8. Ndalimet e përcaktuara në pikat 6 e 7 të këtij vendimi, zbatohen dhe në rastin e 
ndryshimit të emrit të personit juridik apo për rezervimin e emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit 
për QKR-në.  

9. Ndalimet, e përcaktuara në pikën 6 të këtij vendimi, nuk zbatohen në rastin kur titullari i 
institucionit ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit dhe emrit, që kërkohet të 
regjistrohet, i është shtuar një element me karakter dallues.  

10. Personi fizik regjistrohet në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, me emrin dhe mbiemrin e 
plotë, që rezulton nga dokumentet e identifikimit.  

11. Për miratimin e aplikimit për regjistrim, ndryshim apo rezervim të emrit të personit 
juridik, nëpunësi i autorizuar i QKR-së:  

a) verifikon, në bazën e të dhënave elektronike të QKR-së, nëse emri, që kërkohet të 
regjistrohet apo rezervohet, është i njëjtë apo i ngjashëm me emrat e regjistruar apo të rezervuar më 
parë nga një subjekt tjetër dhe vlerëson, në bazë të rezultatit të kërkimit, karakterin dallues të emrit, 
që kërkohet të regjistrohet apo të rezervohet;  

b) verifikon nëse emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet apo rezervohet, bie në 
kundërshtim me ndalimet e përmendura në pikat 4 deri 9 të këtij vendimi.  

12. Nëse pas verifikimeve, nëpunësi i autorizuar i QKR-së vëren se emri i personit juridik, 
që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me emrin e një personi fizik, të regjistruar 
më parë, është i njëjtë apo pa karakter dallues me emrin e një personi juridik, të regjistruar apo 
rezervuar më parë, ose bie në kundërshtim me ndalimet e përcaktuara në pikat 4 deri 9 të këtij 
vendimi, brenda afatit të parashikuar në nenin 55 të ligjit për QKR-në, vendos që emri të mos 
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regjistrohet apo rezervohet dhe vepron në përputhje me vendimin nr.506, datë 1.8.2007 të Këshillit 
të Ministrave “Për procedurat e regjistrimit dhe të publikimit në QKR”. Nëse këto vërehen gjatë 
shqyrtimit të aplikimit për rezervim emri, QKR-ja refuzon menjëherë regjistrimin.  

13. Kur emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me 
emrin e një personi fizik, të regjistruar më parë, QKR-ja pranon regjistrimin kur personi fizik i 
interesuar ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit. Në këtë rast, emrit të personit 
juridik, që kërkohet të regjistrohet, i shtohet një element me karakter dallues. Autorizimi me shkrim 
nuk nevojitet, kur regjistrimi apo rezervimi i emrit kryhet nga vetë personi fizik, i interesuar.  

14. Ndaj vendimit të QKR-së, subjekti, të cilit i është refuzuar regjistrimi i emrit, ka të 
drejtë të ankohet, në rrugë administrative, brenda afateve ligjore, në përputhje me dispozitat e ligjit 
për QKR-në dhe Kodin e Procedurave Administrative.  

Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, ky subjekt, në përputhje me 
dispozitat e Kodit të Procedurës Civile e brenda afateve ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore. 

15. Çdo person i interesuar, në përputhje me ligjin për QKR-në dhe Kodin  
e Procedurave Administrative, ka të drejtë, brenda afateve ligjore, të ankohet, në rrugë 
administrative ndaj vendimit të QKR-së, për regjistrimin e emrit të personit juridik në shkelje të 
dispozitave të pikave 2 deri 9 të këtij vendimi.  

Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, personi i interesuar, brenda 
afateve, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës 
Civile.  

16. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar i emërtimeve apo shenjave të tjera 
dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të cenojnë apo të jenë në 
kundërshtim me rendin publik, të tilla si emërtime apo shenja, që mund të nxisin a përkrahin 
urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emërtime apo shenja, që mund të prishin 
ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, 
pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin kushtetues, 
pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, si dhe 
emërtime apo shenja, që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i 
jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.  

17. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo 
shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të 
cenojnë apo mund të jenë në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si tërësia e vlerave, morale e 
shoqërore, të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e të familjes, emra me karakter 
fyes e të turpshëm, ose çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.  

 
18. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo 

shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat ndalohen, 
shprehimisht, nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.  

19. QKR-ja, për pranimin e aplikimit për publikim të emërtimit apo shenjave dalluese, sipas 
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, verifikon nëse emërtimi apo shenjat 
dalluese bien në kundërshtim të dukshëm me ndalimet e përcaktuara në pikat 16 deri 18 të këtij 
vendimi.  

20. Nëse nëpunësi i autorizuar, pas verifikimeve të sipërpërmendura, vëren se emërtimi apo 
shenjat dalluese bien në kundërshtim me rregullat e parashikuara në pikat 16 deri 18 të këtij 
vendimi, QKR-ja refuzon publikimin.  

21. Subjekti, të cilit i është refuzuar publikimi i emërtimit apo i shenjave, ka të drejtë, që, 
brenda afateve ligjore, të ankohet në rrugë administrative ndaj vendimit, në përputhje me dispozitat 
e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të Procedurave Administrative.  

Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, subjekti, brenda afateve 
ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës 
Civile.  

22. Çdo person i interesuar, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të 
Procedurave Administrative, ka të drejtë të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë administrative, 
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ndaj vendimit të QKR-së për publikimin e emërtimit apo të shenjave dalluese, në shkelje të 
dispozitave të pikave 16 deri 18 të këtij vendimi, si dhe në përputhje me dispozitat e Kodit të 
Procedurës Civile, mund të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë gjyqësore ndaj vendimit 
përfundimtar të ankimit në rrugë administrative. 

23. Gjatë përcaktimit të përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave dalluese, QKR-ja 
kryen vlerësimin e përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave, duke marrë parasysh tërësinë 
e tyre.  

24. Regjistrimi i emrit të personit juridik i jep subjektit të drejtën ta përdorë atë në kursin e 
tregut, si dhe të pengojë përdorimin e tij, në mënyrë të padrejtë, nga të tretët.  

25. Regjistrimi i emrit të personit juridik nuk përbën pengesë për regjistrimin nga të tretët të 
një shenje të ngjashme apo të njëjtë me të, si markë tregtare apo shërbimi, përveç rastit kur, në 
përputhje me legjislacionin për pronësinë industriale, përdorimi i emrit në kursin e tregut ka efekt 
pengues ndaj këtij regjistrimi.  

26. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo 
çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon të drejtën e emrit, sipas nenit 5 të Kodit Civil 
të Republikës së Shqipërisë.  

27. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo 
çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një të drejtë, sipas legjislacionit për të drejtën 
e autorit.  

28. Çdo person i interesuar, në bazë të nenit 638 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë 
e të dispozitave, që rregullojnë pronësinë industriale, mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin 
e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një markë të regjistruar më 
parë apo emrat, emërtimet tregtare e shenjat dalluese të përdorura ligjërisht më parë nga të tretët 
(pavarësisht publikimit të tyre në regjistrin tregtar, sipas ligjit për QKR-në).  

29. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo 
çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai, sipas legjislacionit në fuqi, cenon një të drejtë tjetër 
të të tretëve.  

30. Publikimi i emërtimit apo i shenjave dalluese të veprimtarisë, të njoftuar vullnetarisht, 
sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, ka efekt deklarativ.  

31. Çdo person i interesuar, në përputhje me nenin 638 të Kodit Civil të Republikës së 
Shqipërisë, me dispozitat, që rregullojnë pronësinë industriale dhe të drejtën e autorit, e në rastet e 
parashikuara prej këtyre dispozitave a dispozitave të tjera ligjore, ka të drejtë të ankohet, në rrugë 
gjyqësore, ndaj përdorimit të paligjshëm në kursin e tregut të emërtimit apo të shenjave dalluese të 
veprimtarisë.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha  

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, faqe 3327. 
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VENDIM  
Nr.1129, datë 5.8.2008  

 
PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË VLERËS SË TRUALLIT, TË  VËNË, NGA 

PRONARËT E TIJ, NË DISPOZICION TË INVESTITORËVE TË NDËRTIMIT  
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 20 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 

“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i 
Ministrave  

 
VENDOSI:  

 
Vlera e truallit, për m2, të vënë, nga pronarët e truallit (tokë), në dispozicion të investitorëve 

të ndërtimit, për veprimtari ndërtimi, për strehim, veprimtari prodhuese, veprimtari tregtare ose 
shërbimi, përkundrejt përfitimit në natyrë të sipërfaqeve të ndërtimit, llogaritet në këtë mënyrë:  

a) Sipërfaqja e ndërtimit, në m2, që përfitojnë pronarët e truallit përcaktohet në bazë të 
kontratës së shkëmbimit të pasurisë truall me ndërtesën e ngritur mbi të; 

b) Kosto e ndërtimit, për m2, përcaktohet në bazë të kostos minimale fiskale të ndërtimit, 
sipas qyteteve apo zonave brenda qyteteve;  

c) Vlera e truallit, të vënë në dispozicion nga pronari, llogaritet si prodhim i kostos së 
ndërtimit, për m2, me pjesën e sipërfaqes së objektit, që kanë përfituar pronarët.  

Vlera e truallit (tokë), e llogaritur si më sipër, është shpenzim i zbritshëm për investitorin e 
objektit. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet për lejet e 
ndërtimit, që do të jepen nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 

 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.134, faqe 5985. 

 
 

UDHËZIM 
Nr.8, datë 17.2.2003 

 
PËR EVIDENCIMIN, REGJISTRIMIN, PËRDORIMIN DHE RAPORTIMIN E 

FINANCIMEVE TË HUAJA NË KUADRIN E PROJEKTEVE DHE MARRËVESHJEVE  
ME DONATORËT E HUAJ 

 
Në mbështetje të ligjit organik të buxhetit nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe 

zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë”, në lidhje me procedurat e livrimit, 
regjistrimit, përdorimit dhe raportimit të fondeve të financimeve të huaja që realizohen në 
Republikën e Shqipërisë, në kuadrin e projekteve të investimeve publike, në formën e kredive të 
jashtme ose granteve, si dhe të marrëveshjeve të ndryshme për mbështetje ose asistencë teknike ose 
ndihmë në mallra për institucione te ndryshme buxhetore  

 
UDHËZOJ: 

 
1. Kuptimi mbi financimet e huaja 
1.1 Financime të huaja – konsiderohen të gjitha ato burime financiare që i jepen Qeverisë 

Shqiptare ose institucioneve të tjera qeveritare ose publike, në formën e kredive ose ndihmave nga 
institucione financiare ndërkombëtare, qeveritë e vendeve të ndryshme ose institucione ose 
organizma jopublikë. 
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1.2 Kredi–janë të ardhura të marra me kusht kthimi me ose pa interes për financimin e 
projekteve të caktuara brenda fondeve të miratuara ose për financimin e deficitit buxhetor që jepen 
nga institucione financiare të huaja mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse që përdoren, shërbehen dhe 
shlyhen në përputhje me termat dhe kushtet e këtyre marrëveshjeve. 

1.3 Ndihmë – janë të ardhura të përfituara në formën e dhurimit, pa kusht kthimi, pa 
interes, për një qëllim të përcaktuar ose jo, e cila përdoret për financimin e veprimtarive në 
përputhje me politika të caktuara dhe që jepen mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse nga institucione 
financiare, organizma të huaja, qeveri të vendeve të tjera, etj. 

2. Procedurat ligjore të miratimit 
2.1 Mbas negocimit dhe finalizimit të tekstit të çdo marrëveshje me donatorë të ndryshëm, 

ministritë dhe institucionet qendrore paraqesin për miratim në Këshillin e Ministrave marrëveshjet e 
kredive, të ndihmave ose të granteve, si dhe gjithë dokumentet e tjera ligjore të lidhura me to, si dhe 
protokollet e negociatave, në rast se ka të tilla. Në vendimin që do të miratohet për këtë qëllim 
caktohen edhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjeve dhe projekteve përkatëse.  

Marrëveshjet e kredisë ratifikohen detyrimisht në Parlament. 
3. Hapja dhe mbajtja e llogarive të projekteve 
3.1 Të gjitha të ardhurat nga huatë dhe ndihmat kur livrimi i tyre bëhet nëpërmjet 

transferimit të parave, do të kanalizohen nëpërmjet llogarive speciale të hapura në emër të Ministrisë 
së Financave për çdo projekt në Bankën e Shqipërisë. Llogaritë speciale nuk janë llogari pagesash, 
por vetëm për kanalizimin dhe regjistrimin e disbursimeve të financimeve të huaja. 

3.2 Njësitë e zbatimit paraqesin një kërkesë në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit për çeljen e 
një llogarie speciale në Bankën e Shqipërisë. Kërkesa duhet të ketë këtë përmbajtje: 

- emërtimi i projektit; 
- lloji i financimit (ndihmë ose kredi); 
- emri i donatorit ose kreditorit; 
- monedha e disburimit; 
- shuma e financimit të huaj; 
- shuma e transhit të parë; 
- koha e përafërt kur mbërrin transhi i parë. 
Kërkesa për hapjen e kësaj llogarie shoqërohet me vendimin e Këshillit të Ministrave,  i cili 

ka miratuar marrëveshjen e ndihmës ose grantit ose ligjin që ka ratifikuar marrëveshjen e kredisë. 
Ministri i Financave, me propozim të ministrit të linjës, njofton donatorin/kreditorin për 

personat e autorizuar për tërheqjen e fondeve nga kredia/granti. 
3.3 Për njësitë e zbatimit që zgjedhin skemen e pjesshme të thesarit Ministria e Financave 

hap një llogari operative në një bankë të nivelit të dytë. Këto llogari hapen në emër të Ministrisë së 
Financave, me kërkesën e njësive dhe institucioneve zbatuese.  

Ministri i Financave, me propozim të ministrit të linjës, i bën të ditur bankave për personat 
e autorizuar për lëvizjen e fondeve nga kjo llogari. 

3.4 Për njësitë e zbatimit që zgjedhin skemën e plotë të thesarit përdorimi i fondeve kryhet 
nëpërmjet degëve të thesarit në rrethe.  

4. Transaksionet 
4.1 Të gjitha transaksionet që lidhen me financimet e huaja do të ndiqen, regjistrohen dhe 

raportohen nga ministritë dhe institucionet e tjera qendrore që janë në rolin e agjencive zbatuese, që 
nga momenti i nënshkrimit të tyre, livrimit, përdorimit dhe shlyerjes së tyre. Ministritë dhe 
institucionet e tjera qendrore, nëpërmjet njësive të zbatimit të projekteve, janë të deyruara të 
raportojnë në Ministrinë e Financave të gjitha të dhënat e kërkuara në këtë drejtim brenda afateve të 
caktuara. 

4.2 Për projektet me skemë të pjesshme të thesarit: 
Me kërkesë të njësive të zbatimit ose agjencive zbatuese bëhet transferimi i fondeve nga 

llogaria speciale në Bankën e Shqipërisë, në llogaritë operative në bankat e nivelit të dytë të hapura 
për zbatimin e projektit. 
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4.3 Për projektet me skemën e plotë të thesarit: 
Me mbërritjen e fondeve në llogaritë speciale, me kërkesë të njësive të zbatimit bëhet kalimi 

pjesor ose total i vleftave nga llogaritë speciale në llogarinë e depozitës së qeverisë në zërin 
“Financime të huaja”. Pas kësaj, Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit bën autorizimin ku shënohet emri 
i plotë i projektit, shuma e transferuar në llogarinë e depozitës së qeverisë deri në transaksionin e 
fundit, shuma e transaksionit të fundit, shuma progresive e transferuar në llogarinë e depozitës së 
qeverisë deri në datën e fundit. Shuma e autorizimit të ri ndahet sipas strukturës buxhetore të 
projektit: Grup, titull, kapitull dhe artikull. Gjithashtu nga totali veçohet shuma që i përket vitit në 
vazhdim. 

Autorizimet për shpenzimet e lëshuara nga Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit (për projektet që 
funksionojnë me skemën e plotë të thesarit) konsiderohen si plan për njësinë e zbatimit dhe për 
shumën përkatëse, dega e buxhetit bën çeljen për degën e thesarit, sipas strukturës buxhetore të 
miratuar, dhe që paraqitet në autorizimin përkatës. 

Çelja e fondeve të financimeve të huaja bëhet në zërin investime, por ndjekja dhe regjistrimi 
kryhet nga njësia e zbatimit dhe nga dega e thesarit, sipas natyrës së shpenzimit. 

Njësitë e zbatimit të projekteve duhet të paraqesin pranë degëve të buxhetit një kopje të 
autorizimit të lëshuar nga Ministria e Financave, që u jep të drejtën për të shpenzuar nga këto fonde, 
si dhe një letër zyrtare ku detajohet vlefta e autorizimit në formën “Shtim-pakësim”. 

Shuma e detajuar për çdo rreth do të konsiderohet si shtesë fondi për shpenzim në rrethin 
përkatës. Totali i të gjitha shumave të detajuara për të gjitha rrethet duhet të jetë i barabartë ose më i 
vogël se shuma që përmban autorizimi i lëshuar nga Ministria e Financave. Për rastet kur detajimi 
është më i vogël se vlefta totale e autorizimit të lëshuar, detajimi i shumës tjetër bëhet me një 
fraksion në vijim të detajimit fillestar dhe në çdo rast do të ketë bashkëngjitur fraksionet e 
mëparshme. Gjithashtu nga njësia e zbatimit në qendër kundrejt vleftave të shtuara në rrethe, në të 
njëjtën masë do të bëhet pakësimi i autorizimit (pra sa mbetet disponibël për t’u shpërndarë në 
rrethe). 

Njësive të zbatimit të projekteve, duke qenë urdhëruese të fondeve, u lind e drejta për të 
bërë transferime fondesh nga një rreth në tjetrin. Në degën e buxhetit ku do të bëhet shtimi duhet të 
paraqiten: 

a) Kopje e autorizimit të lëshuar nga Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit. 
b) Kopje e detajimit fillestar të bërë nga njësia e zbatimit. 
c) Konfirmim nga dega e buxhetit ku bëhet pakësimi që i konfirmon degës përkatëse ku 

bëhet shtimi. 
Detajimi i autorizimeve në rrethe dhe transferimet e bëra nga njësitë e zbatimit të projekteve 

kërkojnë saktësi dhe rregullsi. Në rast të kundërt, degëve të buxhetit u lind e drejta të pezullojnë 
veprimin dhe në asnjë rast të mos bëjnë ekzekutime pjesore. 

Njësitë e zbatimit të projekteve në fund të vitit duhet të bëjnë rakordim me degët përkatëse 
të thesarit në rrethe për fondet e çelura dhe shpenzimet e kryera. Për këtë bëhet një aktrakordim i 
firmosur nga përfaqësuesit e dy palëve. Ky aktrakordim do të përmbajë për çdo rreth: 

a) shumat e çelura nga njësitë e e zbatimit të projekteve me shtesat e pakësimet sipas 
autorizimeve të MF-së; 

b) shumat e shpenzuara; 
c) diferencat midis fondeve të detajuara dhe shpenzimeve faktike. 
Një kopje e ketij aktrakordimi dërgohet në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit së bashku me 

evidencën e fundit të vitit. 
Për fondet e papërdorura në fund të vitit, dega e buxhetit mbështetur në akt rakordimin e 

mësipërm, ribën çeljen në fillim të vitit tjetër, për vlerën e pashpenzuar në rrethin përkatës, duke i 
dhënë përparësi shpenzimeve të këtyre fondeve pas verifikimeve të domosdoshme. 

4.4 Pavarësisht nga skemat e përdorura të thesarit, një pjesë e projekteve me financim të 
huaj janë në bashkëfinancim me Buxhetin e Shtetit, nga i cili përfitojnë fondet për TVSH-në, si dhe 
për kosto lokale. Këto shpenzime regjistrohen në strukturat përkatëse të buxhetit, në zërin investime 
dhe veprohet njëlloj si shpenzimet e tjera buxhetore të këtij klasifikimi. 
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5. Regjistrimi dhe raportimi 
5.1 Njësitë e zbatimit në përputhje me marrëveshjen realizojnë pagesat përkatëse dhe 

raportojnë në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave, për disbursimet nga 
jashtë, transferimet në llogaritë në bankat e nivelit të dytë, shpenzimet e kryera nga këto llogari, si 
dhe gjendjet respektive të llogarive që disponohen në emër të projektit (llogarive speciale dhe 
llogarive operative). 

5.2 Disburimet e financimeve të huaja do të regjistrohen si të hyra të Buxhetit të Shtetit. 
Huatë dhe ndihmat që livrohen në natyrë, për shkak se pagesa e tyre bëhet drejtpërdrejt nga llogaritë 
e kreditorit/donatorit, do të regjistrohen si të hyra në buxhet në bazë të njoftimeve të marra nga 
donatori dhe agjencia zbatuese e projektit, në përputhje me procedurat e përcaktuara në 
marrëveshjen përkatëse, si dhe ato të përcaktuara nga Ministria e Financave me këtë udhëzim. 

5.3 Shpenzimi i huave dhe ndihmave të livruara do të regjistrohen në shpenzimet e Buxhetit 
të Shtetit. Për huatë që do të livrohen nëpërmjet llogarive speciale në Bankën e Shqipërisë, 
transferimet e bëra nga këto llogari në llogaritë e thesarit ose drejtpërdrejt të përfituesve të kredisë 
ose ndihmave në bankat e nivelit të dytë, do të konsiderohen si xhirime te brendshme, ndërsa 
shpenzimi i tyre do të konsiderohet dhe raportohet i kryer, kur një gjë e tillë është njoftuar nga degët 
e thesarit në rrethe (është bërë pagesa nga llogaritë e thesarit) dhe njësitë e zbatimit të projekteve 
(është bërë pagesa nga llogaria operative e njësisë). Kur huatë dhe ndihmat livrohen në natyrë, në të 
njëjtën kohë që do të regjistrohen si të ardhura (të hyra) në buxhet, do të regjistrohen edhe si 
shpenzime (të dala) të buxhetit në bazë të njoftimeve të pagesave të kryera për blerjen e mallrave 
apo shërbimeve përkatëse nga kreditori/donatori ose informacionit që paraqet njësia përkatëse e 
zbatimit të projektit. 

5.4 Ndihmat në natyrë ose në para që instutucione të ndryshme shtetërore ose publike, ose 
hallka të ndryshme në vartësi të tyre, marrin nga shtete të tjera ose institucionet e tyre, shoqata dhe  
kompani ose individë të huaj, detyrimisht do të regjistrohen e kanalizohen nëpërmjet llogarive të të 
ardhurave të Buxhetit të Shtetit nëpërmjet degëve të thesarit. 

5.5 Brenda datës 5 të çdo muaji, çdo njësi e zbatimit të projekteve duhet të paraqesë në 
Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave, situacionin e raportimit të të ardhurave 
dhe shpenzimeve për muajin paraardhes, progresiv për projektet respektive që ato 
mbulojnë.(Standardi i situacionit të raportimit është bashkëlidhur këtij udhëzimi) 

Çdo institucion, duhet të raportojë në të njëjtën mënyrë dhe afat  për projektet me financim 
të huaj që ai realizon, por për të cilat nuk është ngritur njësi zbatimi. 

6. Masat për moszbatim të udhëzimit 
6.1 Në zbatim të këtij udhëzimi, kërkohet marrja e të gjitha masave nga të gjithë titullarët e 

ministrive dhe institucioneve qendrore dhe gjitha strukturave të administratës shtetërore dhe asaj 
vendore, për zbatimin me rigorozitet të afateve kohore për dërgimin e raportimeve mujore në lidhje 
me financimet e huaja. 

6.2 Në rastet e konstatimeve të qëndrimeve që kanë të bëjnë me mosrespektimin e afateve 
kohore apo pasaktësi në raportimin mujor, duke iu referuar legjislacionit ne fuqi, do të procedohet 
me masa administrative. 

6.3 Në rast se ministritë, institucionet e tjera qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 
institucionet në vartësi të tyre marrin dhe shpenzojnë ndihma dhe hua pa i regjistruar në llogaritë 
përkatëse të Buxhetit të Shtetit nëpërmjet sistemit të thesarit, Ministria e Financave bën pakësimin e 
menjëhershëm të fondeve buxhetore të akorduara për vleftën e ndihmës dhe huasë së shpenzuar prej 
tyre. 

6.4 Përveç sa më sipër, në raste të tilla Ministria e Financave do të pezullojë kryerjen e 
transaksioneve nga degët e thesarit për llogari të këtyre institucioneve, ose strukturës administrative 
qendrore ose vendore, në varësinë e të cilave janë projektet, deri në nxjerrjen e përgjegjësive direkte 
dhe marrjen e masave ndaj shkaktarëve. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 
MINISTRI I FINANCAVE 

Kastriot Islami 
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SITUACIONI I RAPORTIMIT 
 
Institucioni qendror nga varet njësia e zbatimit të projektit______________ 
Emri i projektit ___________________   Kodi _____________ 
Donatori/Kreditori _____________________ 
Nr. llogarisë speciale në BSH ___________ në _____ (monedha) 
Nr. llogarisë dhe banka e nivelit të dytë _________________ 
1. Gjendja më 01.01.200X_______ në llog. Nr.____ pranë bankës ______ 
2. Disbursuar gjatë periudhës 1 janar _____ 
Grup, Titull, Kapitull, Artikull 
- Direkte (në llogarinë speciale në BSH) 
- Indirekte 
3. Transferuar në llogarinë në bankën e nivelit të dytë ______ 
4. Shpenzuar gjatë periudhës 1 janar _______ 
Grup Titull Kapitull ArtikullTotal Artikulli 
 
___ ____ ____600, 601, 602, 604, 230, 231, 232          ______ 
 
5. Gjendja në fund të periudhës raportuese në llogarinë e bankës së nivelit të dytë 

______________________________________________________ 
 
Shpjegimi i termave të përdorura në këtë raportim është: 
Disbursime: konsiderohen të gjitha të ardhurat (hyrjet në para ose në natyrë) nga çdo 

donator ose kreditor në favor të projektit përkatës. 
Disbursime direkte: konsiderohen të gjitha të ardhurat që vijnë fizikisht në vendin tonë. 
Disbursime indirekte: konsiderohen të gjitha të ardhurat disponibël që adresohen për llogari 

të projektit e shpenzohen direkt nga donatori ose kreditori pa u bërë hyrje në Shqipëri. Këto lloj të 
ardhurash janë në çdo rast të barabarta me shpenzimet indirekte. 

Shpenzime: konsiderohen të gjitha pagesat e kryera në emër të projektit. 
Shpenzime direkte: konsiderohen të gjitha pagesat që kryhen nga njësia e zbatimit të 

projektit nga llogaritë operative në bankat e nivelit të dytë. 
Shpenzime indirekte: konsiderohen të gjitha pagesat që kryhen direkt nga donatori ose 

kreditori pa u bërë hyrje në vendin tonë. 
Në lidhje me zërin “Gjendja në fund të periudhës raportuese” duhet të bashkëlidhet një 

fotokopje e ekstraktit të datës së fundit të postës së bankës, në të cilën evidencohet shuma e 
pasqyruar në raportim. 

Kuadratura e situacionit  të raportimit është si më poshtë: 
A. Gjendja më 01.01.2000X e llogarisë së njësisë së zbatimit të projektit në bankën e nivelit 

të dytë+Transferimet në llogarinë në bankën e nivelit të dytë–Shpenzimet direkte = Gjendja në fund 
të periudhës raportuese. 

Disbursimet indirekte=Shpenzimet indirekte 
 
Shënim: Në situacionin e raportimit të sqarohet nga mbushet llogaria në lekë që është në 

bankën e nivelit të dytë (direkt nga llogaria në valutë në bankë ose llogaria speciale në BSH). 
Raportimi lidhet vetëm me shpenzimet dhe të ardhurat e vitit dhe jo nga fillimi i 

veprimtarisë së projektit. 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.20, faqe 632 
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LIGJ 
Nr.8493, datë 27.5.1999 

 
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË 
SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EKONOMIK BELGO-LUKSEMBURGAS PËR NXITJEN 

DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE” 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave 

 
KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

Neni 1 
 
Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Bashkimit 

Ekonomik Belgo-Luksemburgas për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve”. 
 

Neni 2 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.2391, datë 7.6.1999 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Rexhep Meidani 
 

 
MARRËVESHJE 

MIDIS QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EKONOMIK 
BELGO—LUKSEMBURGAS, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË 

INVESTIMEVE 
 
Qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga njëra anë dhe Qeveria e Mbretërisë së Belgjikës, 
duke vepruar në emër të saj si dhe në emër të Qeverisë së Dukatit të Madh të 

Luksemburgut, për shkak të marrëveshjeve ekzistuese, Qeveria Wallone, Qeveria Flander dhe 
Qeveria e Rajonit të Kryeqytetit-Bruksel, nga ana tjetër, që këtej e më poshtë të referuara si “palë 
kontraktuese”,  

duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre ekonomik për një përfitim të 
përbashkët me afate të gjata,  

duke pasur si objektiv të tyre të krijojnë kushte të favorshme për investimet e shtetasve të 
njërës palë kontraktuese në territorin e palës tjetër kontraktuese, 

 
duke njohur që nxitja dhe mbrojtja e investimeve e bazuar në Marrëveshjen aktuale do të 

stimulojë iniciativen në këtë fushë, 
kanë rënë dakord si më poshtë: 

Neni  1 
Përkufizime 

 
Për qëllim të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi “investim”  nënkupton çdo lloj të ardhure dhe çdo lloj kontributi në para cash, 
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direkte ose indirekte, në të mira apo në shërbime, të investuara ose të riinvestuara në çdo sektor të 
veprimtarisë ekonomike, dhe më në veçanti, dhe pse jo ekskluzive, përfshin: 

a) pasuritë e tundshme dhe të patundshme, si dhe çdo të drejtë tjetër reale si: hipotekat, 
privilegjet, pengjet, të drejtat e përdorimit dhe të drejta të tjera të ngjashme; 

b) aksionet, të drejtat e koorporimit dhe çdo e drejtë tjetër pjesëmarrjeje, duke përfshirë 
pakicat ose ato indirekte, në shoqëritë e krijuara në territorin e njërës prej palëve kontraktuese; 

c)  kreditë, obligacionet, detyrimet në para dhe çdo huadhënie me kontratë që ka një vlerë 
ekonomike; 

d)  të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale, duke përfshirë të drejtën e autorit, 
markat tregtare, emrat e biznesit, patentat, proceset teknologjike, know-how dhe good will; 

e) të drejtat e konfirmuara me ligj ose me kontratë me një palë kontraktuese, duke përfshirë 
të drejtën për kërkime për: shfrytëzimin, zhvillimin, kultivimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e 
burimeve natyrore; 

parashikon që pasuri të tilla të investohen: 
i) në Republiken e Shqipërisë do të investohen në përputhje me kërkesat e ligjeve, rregullave 

dhe lejeve të shkruara të saj; 
ii) në Mbretërinë e Belgjikës dhe në Dukatin e Madh të Luksemburgut do të investohen në 

përputhje me ligjet dhe rregulloret e tyre respektive.  
2. Asnjë ndryshim në formën ligjore në të cilën vlerat pasurore dhe kapitalet janë investuar 

ose riinvestuar nuk do të prekë cilësinë e tyre si “investim” në kuptimin e kësaj Marrëveshjeje. 
3. Termi “investitor” nënkupton: 
- përsa i përket Republikës së Shqipërisë, 
a) personat fizikë që kanë shtetësinë e Shqipërisë në përputhje me ligjet e saj; 
b) personat juridikë të krijuar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe që kanë 

selinë brenda territorit të saj; 
- përsa i përket Bashkimit Ekonomik Belgo - Luksemburgas, 
a) çdo person fizik që konsiderohet si qytetar i Belgjikës ose i Luksemburgut në përputhje 

me Legjislacionin Belg ose Luksemburgas; 
b) çdo person juridik i krijuar në përputhje me legjislacionin Belg ose Luksemburgas dhe që 

ka regjistruar zyrën e tij në territorin e Belgjikës dhe të Luksemburgut. 
4. Termi “të ardhura” nënkupton vlerën e prodhuar nga një investim dhe në veçanti, por jo 

ekskluzivisht, përfshin: fitimet, interesat, rritjen e vlerës së kapitalit, dividentet, ruajalitite dhe 
pagesat. 

5. Termi “territor” nënkupton në lidhje me çdo shtet kontraktues, territorin nën sovranitetin 
e tij si dhe ujrat territoriale, shellfin kontinental dhe zonën nënujore mbi të cilën shtetet kontraktuese 
ushtrojnë të drejtat sovrane ose të juridiksionit, në përputhje me ligjet ndërkombëtare. 

 
Neni  2 

Nxitja e investimeve 
 
1. Çdo palë kontraktuese do të nxisë në territorin e saj investimet e investitorëve të palës 

tjetër kontraktuese dhe i pranon këto investime në përputhje me legjislacionin e saj. 
2. Në veçanti, çdo palë kontraktuese do të autorizojë përfundimin dhe përmbushjen e 

kontratave të licencave, dhe të marrëveshjeve tregtare, administrative ose të asistencës teknike, 
përsa këto veprimtari janë në lidhje me këto investime. 

Neni  3 
Mbrojtja e investimeve 

 
1. Të gjitha investimet, qofshin direkte ose indirekte, të bëra nga investitorët e njërës palë 

kontraktuese do të gëzojnë një trajtim të drejtë dhe të barabartë në territorin e palës tjetër 
kontraktuese. 
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2. Asnjë palë kontraktuese nuk do t’u japë investitorëve të palës tjetër kontraktuese, një 
trajtim më pak të favorshëm se sa ai që ajo u akordon investimeve të investitorëve të vet ose të 
investimeve të investitorëve të një shteti të tretë. 

3. Asnjë palë kontraktuese nuk do t’u japë investitorëve të palës tjetër kontraktuese, përsa i 
përket veprimtarive të tyre në lidhje me investimet e tyre në territorin e saj, një trajtim më pak të 
favorshëm se ai që ajo u akordon investitorëve të vet ose investitorëve të një shteti të tretë. 

4. Përveç masave që kërkohen për mbajtjen e rregullit publik, investimet e investitorëve të 
njërës palë kontraktuese do të gëzojnë një mbrojtje dhe siguri të plotë në territorin e palës tjetër 
kontraktuese, d.m.th. duke përjashtuar çdo masë të pajustifikueshme ose diskriminuese e cila mund 
të pengojë qoftë me ligj ose në praktikë, drejtimin, shfrytëzimin, përdorimin e një pasurie ose 
likujdimin e saj. 

5. Trajtimi dhe mbrojtja që referohen në paragrafin 1 deri në 4 të këtij Neni nuk do të 
përfshijnë privilegjet e garantuara nga një palë kontraktuese për investitorët e një shteti të tretë në 
pajtim me pjesëmarrjen e tij në/ose një bashkim me një zonë të tregtisë së lirë, një bashkim doganor, 
një treg të përbashkët ose ndonjë formë tjetër të organizimit rajonal.  

6. Kjo Marrëveshje nuk do shtrihet për privilegjet e dhëna nga një palë kontraktuese çdo 
shteti të tretë në pajtim me një marrëveshje të evitimit të taksimit të dyfishtë ose në pajtim me çdo 
marrëveshje tjetër në fushën e taksimit. 

 
Neni  4 

Shpronësimi 
 
1. Investimet e investitorëve të njërës palë kontraktuese nuk do të shpronësohen, shtetëzohen 

ose të bëhen subjekt i ndonjë mase tjetër, efekti i së cilës është i njëjtë me shpronësimin ose 
shtetëzimin në territorin e palës tjetër kontraktuese. 

2. Në rastet kur për qëllime publike, të sigurimit ose të interesit kombëtar kërkohet një 
shmangie nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij Neni, kushte të tilla duhet të jenë në përputhje me: 

a)  masat duhet të merren në përputhje me ligjin; 
b) masat nuk duhet të jenë as diskriminuese, as në kundërshtim me ndonjë angazhim 

specifik; 
c) masat duhet të shoqërohen nga kushtet për një pagesë të menjëhershme të një kompensimi 

të drejtë dhe efektiv. 
3. Një kompensim i tillë duhet të jetë ekuivalent me vlerën e tregut të investimit të 

shpronësuar, menjëherë përpara datës në të cilën masa e kompensimit, e shtetëzimit apo e masave të 
ngjashme aktuale apo të mundshme, janë marrë ose janë bërë publikisht të njohura, ciladoqoftë më e 
hershmja. 

Ky kompensim do të paguhet në valutën e Shtetit në të cilin investitori është shtetas ose në 
çdo valutë të konvertueshme. Ai duhet të paguhet pa vonesa të paarësyeshme dhe duhet të jetë 
efektivisht i realizueshëm dhe lirisht i transferueshëm. Në rast të vonesave mbi një muaj nga data e 
përcaktimit të kësaj shume, ajo do të ngarkohet me interesat bankare korente deri në kohën e 
pagesës. 

4. Investitorët e njërës palë kontraktuese do të gëzojnë trajtimin e kombit më të favorizuar 
në territorin e palës tjetër kontraktuese përsa i përket çështjeve të parashikuara për këtë, në këtë nen. 
Ky trajtim në asnjë rast nuk duhet të jetë më pak i favorshëm se ai i njohur nga e drejta 
ndërkombëtare. 

 
Neni 5 

Kompensimi për humbjet 
 
Investitorët e një pale kontraktuese, investimet e të cilëve në territorin e palës tjetër 

kontraktuese pësojnë humbje për shkak të luftës ose të një konflikti tjetër të armatosur, të 
revolucionit, të gjendjes kombëtare të jashtëzakonshme, të revoltës, të rrethimit apo të kryengritjes 
në territorin e kësaj pale kontraktuese, do t’u akordohet nga kjo palë kontraktuese një trajtim, në 
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lidhje me rikthimin, dëmshpërblimin, kompensimin ose çdo zgjidhje tjetër, jo më pak i favorshëm se 
ai që kjo palë kontraktuese ju akordon investitorëve të vet ose të një shteti të tretë. Pagesat 
rezultuese do të jenë lirisht të transferueshme. 

 
Neni  6 

Riatdhesimi i investimeve dhe i të ardhurave nga investimi 
 
1. Çdo palë kontraktuese garanton, në lidhje me investimet e investitorëve të palës tjetër 

kontraktuese, një transferim të lirë dhe të menjëhershëm të investimeve dhe të ardhurave prej tyre. 
2. Transferimi do të kryhet pa vonesë, në valutë lirisht të konvertueshme në të cilën është 

bërë investimi, ose në një valutë tjetër lirisht të konvertueshme për të cilën bihet dakort midis 
investitorit dhe palës kontraktuese të interesuar. 

3. Këto transferime përfshijnë në veçanti por jo ekskluzivisht: 
a) kapitalin dhe vlerën shtesë për të mbajtur ose rritur investimin; 
b) fitimet, interesat, dividentet dhe të ardhura të tjera korrente nga investimi; 
c)  fondet për pagimin e huave; 
d) ruajalitete dhe shpërblime të tjera; 
e) të ardhurat nga shitja apo likuidimi i plotë apo i pjesshëm i investimit. 
3. Shtetasit e çdo pale kontraktuese që autorizohen të punojnë në territorin e palës tjetër 

kontraktuese në lidhje me një investim që mbulohet nga kjo Marrëveshje, do të lejohen që të 
transferojnë një pjesë të përshtatshme të fitimeve të tyre në vendin e tyre të origjinës. 

4. Çdo palë kontraktuese do të japë autorizimet e kërkuara për të siguruar që transferimet e 
referuara këtij Neni të kryhen pa vonesa të paarsyeshme, dhe pa shpenzime të tjera përveç taksave 
dhe kostove të zakonshme. 

Garancitë që referohen në këtë Nen do të jenë të paktën të barabarta me ato të garantuara në 
raste të ngjashme për investitorët e kombit më të favorizuar.  

 
Neni  7 

Kursi i këmbimit 
 
1. Të gjitha transferimet e parave që përmenden në këtë Marrëveshje do të kryhen: 
a ) me kursin e këmbimit që mbizotëron në datën e transferimit; 
b) në përputhje me rregullat e këmbimit në fuqi, në shtetin në territorin e të cilit është bërë 

investimi. 
2. Ky kurs në asnjë rast nuk do të jetë më pak i favorshëm se ai që i jepet investitorit të 

shtetit më të favorizuar, veçanërisht në angazhimet specifike të parashikuara në çdo marrëveshje apo 
rregullim, që ka të bëjë me mbrojtjen e investimeve. 

3. Kurset e aplikuara do të jenë në çdo rast të drejta dhe të barabarta. 
 

Neni  8 
Zëvendësimi me të drejtë të plotë 

 
1. Në qoftë se një palë kontraktuese ose një institucion publik i kësaj pale  i paguan një 

kompensim investitorëve të vet në pajtim me një garanci që siguron mbulim për një investim, pala 
tjetër kontraktuese do të njohë që pala e mëparshme kontraktuese ose institucioni publik i interesuar 
zëvendësohen si sigurues me të drejta të plota në të drejtat e investitorit të dëmshpërblyer. 

Siguruesi do të autorizohet mbi bazën e zëvendësimit të ushtrojë të drejtat e investitorëve 
dhe të marrë përsipër detyrimet me të njëjtin autoritet, si dhe investitorët e mëparshëm dhe brenda 
limiteve të transferimit të të drejtave në këtë mënyrë. 

Transferimi i të drejtave do të aplikohet gjithashtu edhe mbi të drejtat e transferimit apo 
arbitrazhit të referuara në nenet 6 dhe 11. 
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Këto të drejta do të ushtrohen nga siguruesi në masën e shtrirjes së rrezikut të mbuluar nga 
kontrata e garancisë dhe nga investitori, i ngarkuar të përfitojë nga garancia në masën e shtrirjes së 
pjesës së rrezikut jo të mbuluar nga kontrata. 

2. Për aq kohë sa kemi të bëjmë me transferim të të drejtave, pala tjetër kontraktuese ka të 
drejtë të thërrasë për ndihmë siguruesin që ka zëvendësuar në të drejtat e tij, investitorin e 
shpërblyer dhe detyrimet e këtij të fundit sipas ligjit ose kontratës. 

 
Neni  9 

Marrëveshjet e veçanta 
 
1. Investimet e kryera në pajtim me një marrëveshje specifike të përfunduar midis një pale 

kontraktuese dhe investitorit të palës tjetër kontraktuese do të mbulohen nga dispozitat e kësaj 
Marrëveshjeje dhe nga ato të marrëveshjes specifike. 

2. Çdo palë kontraktuese merr përsipër të sigurojë në çdo kohë që, angazhimet e filluara me 
investitorët e palës tjetër kontraktuese, do të respektohen. 

 
Neni  10 

Mosmarrëveshjet midis palëve kontraktuese 
 
1. Çdo mosmarrëveshje midis palëve kontraktuese përsa i përket interpretimit apo aplikimit 

të kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhet për sa të jetë e mundur nëpërmjet kanaleve diplomatike. 
2. Në mungesë të zgjidhjes nëpërmjet kanaleve diplomatike, mosmarrëveshja do t’i 

nënshtrohet një komisioni të përbashkët të përbërë nga përfaqësues të të dy palëve kontraktuese; ky 
komision do të mblidhet pa vonesë të paarsyeshme me kërkesën e palës më të zellshme. 

3. Në qoftë se komisioni i përbashkët nuk mund ta zgjidhë mosmarrëveshjen, kjo e fundit do 
t’i nënshtrohet me kërkesën e njërës palë, një gjykate arbitrazhi të përcaktuar si më poshtë për çdo 
rast të veçantë. 

Çdo palë kontraktuese do të caktojë një arbitër dhe këta dy arbitra do të bien dakort për një 
shtetas të një shteti të tretë si kryetar. Arbitrat duhet të caktohen brenda tre muajve, Kryetari brenda 
5 muajve, nga dita në të cilën çdo palë kontraktuese ka informuar palën tjetër kontraktuese se ajo ka 
ndërmend t’ia nënshtrojë mosmarrëveshjen një gjykate arbitrazhi. 

Në qoftë se kjo kohë-limit nuk është mbajtur parasysh, secila palë kontraktuese do t’i 
kërkojë Presidentit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të bëjë emërimet e nevojshme. 

Në rast se Presidenti i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë është i ndaluar në ushtrimin e 
këtij funksioni, ose është shtetas i ndonjërit shtet kontraktues, Zëvendespresidenti do të ftohet të bëjë 
emërimet e nevojshme. Nëse zëvendëspresidenti është i ndaluar në ushtrimin e këtij funksioni, ose 
është shtetas i njërit shtet kontraktues, anëtari më i vjetër i gjykatës i cili nuk është shtetas i ndonjërit 
nga shtetet kontraktuese do të ftohet të bëjë emërimet e nevojshme. 

4. Gjykata e krijuar në këtë mënyrë do të përcaktojë rregullat e veta të procedimit. 
Vendimet e saj do të merren me shumicë votash; ato janë përfundimtare dhe detyruese për palët 
kontraktuese. 

5. Çdo palë kontraktuese do të mbulojë koston që rezulton nga emërimi i arbitrit të tij. 
Shpenzimet që lidhen me emërimin e arbitrit të tretë dhe shpenzimet administrative të gjykatës do të 
ndahen në mënyrë të barabartë midis palëve kontraktuese. 

 
 

Neni  11 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për investimet 

 

1. Çdo mosmarrëveshje për investimet midis një investitori të një pale kontraktuese dhe 
palës tjetër kontraktuese do të bëhet e njohur me shkrim nga pala e parë që merr vendimin. Njoftimi 
do të shoqërohet nga një memorandum mjaftueshmërisht i detajuar. 

Përsa të jetë e mundur, mosmarrëveshje të tilla do të zgjidhen miqësisht midis palëve në 
mosmarrëveshje ose ndryshe me anën e pajtimit midis palëve kontraktuese nëpërmjet kanaleve 
diplomatike. 
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2. Në mungesë të një zgjidhjeje miqësore nëpërmjet një marrëveshjeje direkte midis palëve 
në mosmarrëveshje ose pajtimit nëpërmjet kanaleve diplomatike brenda gjashtë muajve nga marrja e 
njoftimit, mosmarrëvshja do t’i nënshtrohet, sipas zgjedhjes së investitorit të prekur, ose gjykatës 
kompetente të palës kontraktuese e cila është palë në mosmarrëveshje ose arbitrazhit ndërkombëtar. 

3. Në rastin e arbitrazhit ndërkombëtar, mosmarrëveshja do t’i nënshtrohet për zgjidhje 
nëpërmjet arbitrazhit, Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve midis Shtetasve të 
Shteteve të tjera, e hapur për nënshkrim në Washington, më 18 Mars 1965. 

Së fundi, çdo palë kontraktuese bie dakort paraprakisht dhe në mënyrë të pakthyeshme për 
nënshkrimin e çdo mosmarrëveshje kësaj Qendre, për zgjidhje nëpërmjet arbitrazhit. Ky pranim 
nënkupton që të dy palët heqin dorë nga e drejta për të kërkuar ezaurimin e të gjitha zgjidhjeve 
administrative dhe juridike të vendit. 

4. Gjatë arbitrazhit apo detyrimit nga një vendim gjyqi, pala kontraktuese, e cila është 
implikuar në mosmarrëveshje, nuk do të ketë kundërshtim që investitori i palës tjetër kontraktuese të 
marrë kompensim nëpërmjet një kontrate sigurimi për të gjithë ose për një pjesë të dëmit. 

5. I.C.S.I.D. do të vendosë në bazë të: 
- ligjit kombëtar, duke përfshirë dhe rregullat që janë në kundërshtim me ligjin e palës 

kontraktuese të përfshirë në mosmarrëveshje, në territorin e së cilës është kryer investimi; 
- dispozitat e kësaj Marrëveshjeje; 
- kushtet e marrëveshjeve të veçanta që mund të jenë përfunduar në lidhje me këtë investim; 
- parimet e të drejtës ndërkombëtare. 
6. Vendimet e I.C.S.I.D. do të jenë përfundimtare dhe detyruese për palët në 

mosmarrëveshje. Çdo palë kontraktuese merr përsipër zbatimin e vendimit në përputhje me 
legjislacionin e saj kombëtar. 

 

Neni  12 
Aplikimi i rregullave të tjera 

 
Nëse rregullimet e ligjit të njerës palë kontraktuese ose detyrimet sipas të drejtës 

ndërkombëtare ekzistuese ose që do të shtohen në të ardhmen nga palët kontraktuese përmbajnë 
dispozita, qoftë specifike apo të përgjithshme, të cilat iu japin investimeve të investitorëve të palës 
tjetër kontraktuese një trajtim më të favorshëm se sa i janë dhënë nga kjo Marrëveshje, investitorëve 
të palës tjetër kontraktuese iu jepet e drejta të përfitojnë dispozitat që janë më të favorshme për ta. 

 
Neni  13 

Investimet e mëparshme 
 
Kjo Marrëveshje do të aplikohet, gjithashtu, mbi investimet e kryera përpara hyrjes së saj në 

fuqi nga investitorët e njërës palë kontraktuese në territorin e palës tjetër kontraktuese, në përputhje 
me legjislacionin me të fundit. 

 
Neni  14 

Hyrja në fuqi, zgjatja dhe përfundimi 
 
1. Kjo Marrëveshje do hyjë në fuqi 30 ditë pas datës së shkëmbimit të instrumenteve të 

ratifikimit nga palët kontraktuese. Ajo do të qëndrojë në fuqi për një periudhë dhjetëvjeçare. 
2. Në qoftë se nuk ka njoftim nga palët kontraktuese, të paktën gjashtë muaj nga përfundimi 

i periudhës së vlefshmërisë, kjo Marrëvshje do shtyhet heshturazi për një periudhë tjetër prej dhjetë 
vjetësh, nënkuptohet secila palë kontraktuese rezervon të drejtën të përfundojë marrëveshjen me një 
njoftim të dhënë të paktën gjashtë muaj përpara datës së përfundimit të periudhës korrente të 
vlefshmërisë. 

Në prani të dëshmitarëve, përfaqësuesit nënshkrues, të autorizuar nga Qeveritë e tyre 
reciproke, nënshkruan këtë Marrëveshje. 

 



 90

Bërë në Tiranë, më 1 shkurt 1999, në dy kopje origjinale në gjuhët shqipe, frënge, 
hollandeze dhe angleze, të gjitha tekstet janë barazisht autentike. Teksti në gjuhën angleze do të 
mbizotërojë në rast mosmarrëveshjeje në interpretim. 

 
PËR QEVERINË E REPUBLIKËS          

SË SHQIPËRISË 
PËR BASHKIMIN EKONOMIK    BELGO-

LUKSEMBURGAS: 
 

Për Qeverinë e Mbretërisë së Belgjikës duke 
vepruar në emër të saj si dhe në emër të 

Qeverisë së Dukatit të Madh të 
Luksemburgut,për Qeverinë Walone, për 

Qeverinë Flandre dhe për Qeverinë e Rajonit 
të Brukselit-Kryeqytet, 

Paskal  MILO 
Ministër i Punëve të Jashtme 
i Republikës së Shqipërisë 

Erik  DERYCKE 
Ministër i Jashtëm i Mbretërisë  

së Belgjikës 
 

  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.20, faqe 652. 

 
 

VENDIM 
Nr.49, datë 23.1.2003 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË 
SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË UKRAINËS, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E 

NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr. 8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e 
Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Ukrainës, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
               Fatos Nano 

 
 

MARRËVESHJE 
PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE MIDIS QEVERISË SË 

REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË UKRAINËS 
 
Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Ukrainës (Kabineti i Ministrit), këtu më 

poshtë të referuara si “Palë”: 
Duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik për përfitimin reciprok të të dy 

vendeve; 
Duke synuar të krijojnë kushte të favorshme për investimet e bëra nga investitorët e secilës 

Palë në territorin e Palës tjetër; dhe 
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Duke njohur se nxitja dhe mbrojtja e investimeve në bazë të kësaj Marrëveshjeje do të 
stimulojë nismat investuese në këtë fushë, 

ranë dakord si vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizime 

 
Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi “Investitor” kupton në lidhje me secilën Palë: 
a) personin fizik i cili, në përputhje me ligjet e kësaj Pale, konsiderohet si shtetas i saj; 
b) entet ligjore, duke përfshirë shoqëritë, shoqatat, shoqëritë e përbashkëta, korporatat, 

filialet dhe çdo lloj organizimi të inkorporuar ose të krijuar ose me fjalë të tjera të organizuar në 
përputhje me ligjin e kësaj Pale. 

2. Termi “Investim” kupton çdo lloj pasurie dhe në veçanti, por jo ekskluzivisht, si më 
poshtë: 

a) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e një shoqërie dhe çdo formë tjetër e pjesëmarrjes në 
një shoqëri që ka një vlerë ekonomike, duke përfshirë çdo kredi të dhënë me qëllim krijimin e një 
vlere ekonomike. 

b) pasurinë e tundshme dhe të patundshme si dhe çdo të drejtë tjetër, si hipotekat, qiratë, 
uzufrukti, pengjet dhe të drejta të ngjashme; 

c) të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale si patentat, licencat, markat tregtare, 
emrat tregtarë, sekretet tregtare si dhe proceset teknike, know-how dhe dëshira e mirë; 

d) të drejtat për të ndërmarrë veprimtari ekonomike dhe tregtare në bazë të ligjit ose në sajë 
të një kontrate, duke përfshirë koncesionet për studimin, kërkimin dhe shfrytëzimin e burimeve 
natyrore. 

Çdo ndryshim në formën në të cilën pasuritë janë investuar ose riinvestuar nuk do të prekin 
karakterin e tyre si investim, në rast se ky ndryshim është kryer në përputhje me ligjet dhe rregullat 
e Palës pritëse të investimit. 

3. Termi “të ardhura” kupton shumat e vjela nga një investim dhe përfshin në veçanti, por 
jo ekskluzivisht, fitimet, dividentet, interesat, rritjen e kapitalit, shpërblime dhe të ardhura në forma 
të tjera. 

4. Termi “territor” përcakton tërësinë tokësore dhe ujore të secilës Palë, si dhe zonën 
ekonomike ekskluzivisht dhe shellfin kontinental jashtë kufijve të ujërave territoriale të secilës Palë,  
mbi të cilat ata ushtrojnë ose mund të ushtrojnë të drejtat e sovranitetit dhe juridiksionit me qëllim 
shfrytëzimin, zbulimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. 

 

Neni 2 
Nxitja dhe pranimi 

 
1. Çdo Palë do të nxisë dhe do të krijojë kushte të favorshme për investitorët e Palës tjetër, 

për të bërë investime në territor dhe do t’i pranojë këto investime në përputhje me legjislacionin dhe 
rregullat e saj. 

 
2. Me qëllim që të inkurajohet reciprokisht fluksi i investimeve, çdo Palë merr përsipër të 

informojë Palën tjetër, me kërkesën e kësaj të fundit, në përputhje me legjislacionin në fuqi të vendit 
të tij, për mundësitë investuese në territorin e saj. 

3. Kur një Palë ka pranuar një investim në territorin e saj, ajo do t’i japë, në përputhje me 
ligjet dhe rregullat e saj, lejet e nevojshme që janë të lidhura me këtë investim dhe kryerjen e 
marrëveshjeve të licencimit dhe kontratave për asistencë teknike, tregtare ose administrative. Çdo 
Palë është e detyruar të lëshojë, nëse kërkohet, autorizimet e nevojshme në lidhje me aktivitetin e 
konsultimit dhe persona të tjerë të kualifikuar, pavarësisht nga kombësia e tyre. 

4. Kjo Marrëveshje do të zbatohet gjithashtu për investimet e kryera përpara hyrjes në fuqi 
të saj, nga investitorët e njërës Palë në territorin e Palës tjetër. 
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Neni 3 
Mbrojtja 

 
1. Investimeve të bëra nga investitorët e njërës Palë në territorin e Palës tjetër, në çdo kohë 

do t’u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë dhe do të gëzojnë mbrojtje dhe siguri të plotë. Në 
asnjë rast, një Palë nuk do t’u japë këtyre investimeve trajtim më pak të favorshëm sesa ai i kërkuar 
nga e drejta ndërkombëtare. 

2. Asnjëra Palë nuk do të pengojë në asnjë mënyrë, nëpërmjet  masash arbitrare ose 
diskriminuese, operimin, menaxhimin, mirëmbajtjen, përdorimin, gëzimin, shitjen dhe nëse është 
rasti edhe likujdimin e këtij investimi. Çdo Palë do të vëzhgojë çdo detyrim që ka të bëjë me 
investimet e investitorëve të Palës tjetër. 

 

Neni 4 
Trajtimi kombëtar dhe i kombit më të favorizuar 

 
1. Çdo Palë do t’u japë në territorin e saj, investimeve ose të ardhurave të investitorëve të 

Palës tjetër, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që ajo i ka dhënë investimeve dhe të 
ardhurave të investitorëve të një shteti të tretë, cilido është më i favorshëm për investitorin në fjalë. 

2. Ky trajtim nuk do të shtrihet tek privilegjet, të cilat secila Palë  mund t’ju japë 
investitorëve të një shteti të tretë për shkak të anëtarësimit të tyre ose përfshirjes në ndonjë zonë të 
tregtisë së lirë, bashkimi doganor, tregu të përbashkët ose ndonjë marrëveshjeje ndërkombëtare të 
ngjashme, ekzistuese ose që do të krijohet në të ardhmen tek të cilat cilado prej Palëve është ose 
mund të bëhet Palë. 

3. Çdo Palë, në përputhje me ligjet dhe rregullat e veta do t’ju japë investimeve ose të 
ardhurave të investitorëve të Palës tjetër një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai i dhënë 
investimeve ose të ardhurave të investitorëve të vet. 

4. Trajtimi i dhënë në këtë nen nuk do të konsiderohet si detyrim për një Palë, që të shtrijë 
tek investitorët e Palës tjetër përfitimet e çdo trajtimi, preference ose privilegji që rezulton nga 
ndonjë marrëveshje ndërkombëtare që ka të bëjë tërësisht ose kryesisht me taksimin, përfshirë çdo 
marrëveshje për evitimin e taksimit të dyfishtë, ose çdo ligj kombëtar që ka të bëjë tërësisht ose 
kryesisht me taksimin. 

Neni 5 
Shpronësimi 

 
1. Investimet ose të ardhurat e investitorëve të secilës prej Palëve në territorin e Palës tjetër 

nuk do të shpronësohen, shtetëzohen ose nuk do të jenë subjekt i ndonjë mase tjetër që ka efekt 
ekuivalent me atë të shpronësimit ose të shtetëzimit (këtu më poshtë referuar si “shpronësim”) me 
përjashtim kur kërkohet për interes publik, mbështetur në ligj, mbi baza jo diskriminuese dhe 
kundrejt një pagese të menjëhershme të përshtatshme dhe një kompensimi efektiv. 

2. Ky kompensim do të llogaritet me vlerën reale të tregut të investimit të shpronësuar, në 
momentin përpara se masa e shpronësimit të kryhet ose përpara se ky shpronësim të bëhet publikisht 
i njohur, cilido është më i hershmi. Kompensimi do të  përfshijë interesat e zakonshme tregtare deri 
në datën e pagesës, do të paguhet pa vonesë, në një monedhë lirisht të konvertueshme dhe do të jetë 
efektivisht i realizueshëm dhe lirisht i transferueshëm. 

3. Investitori i prekur, gëzon të drejtën, sipas ligjit të Palës që bën shpronësimin, për një 
shqyrtim të menjëhershëm nga ana e autoriteteve gjyqësore ose kompetente dhe të pavarura të kësaj 
Pale, të rastit të tij dhe të përcaktojë nëse ky shpronësim dhe vlerësimi i investimit të tij është në 
përputhje me parimet e vendosura në këtë nen. 

4. Kur një Palë shpronëson pasuritë e një shoqërie, e cila është krijuar ose themeluar sipas 
ligjit në fuqi në çdo pjesë të territorit të saj, dhe në të cilën investitorët e Palës tjetër zotërojnë 
aksione, ajo do të sigurojë që dispozitat e këtij neni të zbatohen si garanci për një kompensim të 
menjëhershëm, të përshtatshëm dhe efektiv në lidhje me investimin e tyre ku investitorët e Palës 
tjetër janë zotërues të këtyre aksioneve. 
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Neni 6 
Kompensimi për humbjet 

 
Investitorët e një Pale, investimet apo të ardhurat e të cilëve pësojnë humbje në territorin e 

Palës tjetër për shkak të konfliktit të armatosur, revolucionit, gjendjes së emergjencës kombëtare, 
kryengritjeve, luftës civile ose ngjarjeve të ngjashme, do t’u jepet nga kjo Palë në lidhje me kthimin, 
zhdëmtimin, kompensimin ose ndonjë zgjidhje tjetër të vlefshme, një trajtim jo më pak i favorshëm 
sesa kjo Palë i jep investitorëve të vet ose të një shteti të tretë cilido qoftë më i favorshmi prej tyre 
për investitorin. Pagesat e rezultuara do të jenë lirisht të transferueshme. 

Pavarësisht nga paragrafi 1, një investitori të një Pale, i cili, në secilën nga situatat e 
referuara në këtë paragraf, pëson humbje në territorin e Palës tjetër që rezultojnë nga: 

a) konfiskimi i investimit ose i një pjese të tij nga forcat ose autoritetet e kësaj të fundit; 
b) shkatërrimi i investimit ose i një pjese të tij nga forcat ose autoritetet e kësaj të fundit, që 

nuk ishte i nevojshëm për situatën, do t’i jepet nga Pala e fundit dëmshpërblimi ose kompensimi i 
cili në çdo rast do të jetë i menjëhershëm, i përshtatshëm dhe efektiv. Pagesat e rezultuara do të 
bëhen pa vonesë në monedhë lirisht të konvertueshme dhe lirisht të transferueshme. 

 
Neni 7 

Transferimet 
 
1. Çdo Palë do t’ju garantojë investitorëve të Palës tjetër transferimin e lirë të të gjitha 

pagesave që kanë të bëjnë me investimet e tyre. Këto transferime do të përfshijnë në veçanti, por jo 
ekskluzivisht: 

(a) kapitalin fillestar dhe çdo shtesë në kapital për mirëmbajtjen ose rritjen e një investimi 
sipas legjislacionit në fuqi të secilës Palë; 

(b) të ardhura nga investimi, të përcaktuara në nenin 1; 
(c) fondet për shlyerjen e huave në lidhje me një investim; 
(d) kompensimet që jepen në bazë të neneve 5 dhe 6; 
(e) të ardhurat dhe shpërblimet e personelit të angazhuar nga jashtë në lidhje me një 

investim; 
(f) pagesat që kryhen në bazë të zgjidhjes së një mosmarrëveshjeje. 
2. Pala pritëse e një investimi do t’i lejojë investitorëve të Palës tjetër, që të kenë akses në 

tregun e shkëmbimeve valutore në një mënyrë jo diskriminuese kështu që investitori mund të blejë 
valutën e nevojshme me qëllim që të bëjë transferimin në bazë të këtij neni. 

3. Transferimet sipas kësaj Marrëveshjeje do të kryhen pa vonesë dhe në një monedhë lirisht 
të transferueshme me kursin e këmbimit që mbizotëron në datën e transferimit. 

4. Palët marrin përsipër që të lehtësojnë procedurat e nevojshme që nevojiten për të kryer 
transferimin pa vonesë. Në veçanti, nuk duhet të kalojë më shumë se një muaj nga data  në të cilën 
investitori do të paraqesë aplikimin e nevojshëm për transferim deri në datën që transferimi të kryhet 
aktualisht. 

5. Palët do t’u japin transferimeve që referohen në këtë nen një trajtim jo më pak të 
favorshëm sesa ai që i është dhënë transferimit të pagesave që kryhen nga invesitorët e ndonjë shteti 
të tretë. 

 
Neni 8 

Kushtet më favorizuese 
 
1. Nëse legjislacioni i ndonjërës prej Palëve ose detyrimeve që rrjedhin sipas të drejtës 

ndërkombëtare ekzistuese ose të vendosur më vonë midis Palëve si plotësim i kësaj Marrëveshjeje, 
përmbajnë rregullime, qofshin këto të përgjithshme apo të veçanta, që u japin investitorëve të Palës 
tjetër një trajtim më të favorshëm sesa ai i dhënë nga kjo Marrëveshje, ky rregullim do të jetë 
mbizotërues për aq sa ai është më i favorshëm kundrejt kësaj Marrëveshjeje. 
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2. Kushtet më favorizuese se këto të kësaj Marrëveshjeje të cilat janë pranuar prej njërës 
prej Palëve me investitorët e Palës tjetër nuk do të preken nga kjo Marrëveshje. 

 
Neni 9 

Subrogimi 
 
Nëse një Palë ose Agjencia e përcaktuar prej saj bën një pagesë për një zhdëmtim, garanci 

ose kontratë sigurimi kundrejt një risku jotregtar në lidhje me një investim të bërë nga ndonjë prej 
investitorëve të saj në territorin e Palës tjetër, Pala e fundit do të njohë kalimin e çdo të drejte apo 
detyrimi të këtij investitori tek ish Pala ose Agjencia e përcaktuar prej saj, që të ushtrojë në bazë të 
zëvendësimit me të drejta të plota, çdo të drejtë në të njëjtën masë sa edhe paraardhësi i tij. Ky 
zëvendësim me të drejta të plota do të bëjë të mundur që ish Pala apo Agjencia e përcaktuar prej saj 
të jetë direkt përfituese e çdo pagese për dëmshpërblim apo kompensim tjetër që mund të ngarkohet 
të kryejë investitori. 

 
Neni 10 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis Palëve 
 
1. Çdo mosmarrëveshje midis Palëve në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj 

Marrëveshjeje, për sa është e mundur, do të zgjidhet nëpërmjet kanaleve diplomatike. 
2. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk është e mundur të zgjidhet brenda gjashtë (6) muajve 

prej fillimit të bisedimeve, ajo do t’i nënshtrohet me kërkesën e njërës prej Palëve një gjykate 
arbitrazhi. 

3. Gjykata e arbitrazhit do të krijohet në mënyrën e mëposhtme: çdo Palë do të emërojë një 
gjykatës dhe këta dy gjykatës do të zgjedhin shtetasin e një shteti të tretë si president. Gjykatësit do 
të zgjidhen brenda tre muajve dhe kryetari brenda pesë muajve, nga data kur secila Palë njofton 
tjetrën për dëshirën e saj që t’ja nënshtrojë mosmarrëveshjen një gjykate arbitrazhi. 

4. Në rast se brenda afateve të specifikuara në paragrafin (3) të këtij neni nuk janë bërë 
emërimet e nevojshme, secila Palë, në mungesë të ndonjë Marrëveshjeje tjetër, mund të ftojë 
Presidentin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të bëjë emërimet e nevojshme. Në rast se 
Presidenti është shtetas i ndonjërës prej Palëve, ose në qoftë se ai ndalohet të kryejë funksionet e 
mësipërme, Zëvendëspresidenti ftohet që të bëjë emërimet e nevojshme. Në rast se 
Zëvendëspresidenti gjithashtu është shtetas i njërës prej Palëve ose nëse ai ndalohet të kryejë 
funksionet e mësipërme, anëtari më i vjetër i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë i cili nuk është 
shtetas i njërës prej Palëve do të ftohet të bëjë emërimet e nevojshme. 

5. Gjykata do t’i nxjerrë vendimet e saj në bazë të respektimit të rregullave që përmban kjo 
Marrëveshje ose të marrëveshjeve të tjera në fuqi midis Palëve si dhe parimeve universale të së 
drejtës ndërkombëtare. 

6. Gjykata i përcakton vetë procedurat, përveçse kur Palët vendosin ndryshe. 
7. Gjykata e arbitrazhit do t’i marrë vendimet me shumicë votash dhe ky vendim do të jetë 

përfundimtar dhe detyrues për të dyja Palët. 
8. Çdo Palë do të përballojë shpenzimet për gjykatësin e zgjedhur prej tij dhe ato të 

përfaqësimit në procedurat e arbitrazhit. Shpenzimet e tjera përfshirë dhe ato të kryetarit do të 
përballohen në pjesë të barabarta nga të dyja Palët. 

 
Neni 11 

Mosmarrëveshjet midis njërës Palë dhe një Investitori 
 
1. Mosmarrëveshjet që mund të ngrihen midis njërës Palë dhe një Investitori të Palës tjetër 

në lidhje me një investim sipas kuptimit të kësaj Marrëveshjeje, do të paraqiten me shkrim, përfshirë 
dhe një informacion të detajuar, nga investitori tek Pala pritëse e investimit. Për sa të jetë e mundur, 
palët e interesuara do të përpiqen ta zgjidhin këtë mosmarrëveshje në mënyrë miqësore. 
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2. Në rast se këto mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhen miqësisht brenda gjashtë muajve 
nga data kur njoftimi me shkrim referuar paragrafit 1 është shtruar për zgjidhje, mosmarrëveshja do 
t’i nënshtrohet, sipas zgjedhjes së investitorit: 

a) gjykatës kompetente të Palës në territorin e së cilës investimi është kryer; 
b) një gjykate të përkohshme të krijuar sipas rregullave të arbitrazhit të Komisionit të 

Kombeve të Bashkuara për Ligjin Tregtar Ndërkombëtar; 
c) Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) të 

krijuar nga “Konventa për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve midis shteteve dhe shtetasve 
të shteteve të tjera”, e hapur për nënshkrim në Washington D.C., në 18 mars 1965, në rastin kur të 
dy Palët janë anëtare të kësaj Konvente. Për aq kohë sa njëra Palë e cila është Palë në 
mosmarrëveshje nuk është bërë Shtet i Konventës së përmendur më sipër, mosmarrëveshja do të 
trajtohet në përputhje me dispozitat shtesë për administrimin e procedurave nga Sekretariati i 
Qendrës. 

3. Arbitrimi do të bazohet në: 
- dispozitat e kësaj Marrëveshjeje dhe të marrëveshjeve të tjera në fuqi midis Palëve; 
- rregullat dhe parimet universale të së drejtës ndërkombëtare; 
- ligji kombëtar i Palës në territorin e së cilës është bërë investimi, përfshi rregullat në lidhje 

me konfliktet në ligj. 
4. Një Palë do të shfrytëzojë për mbrojtje, dëmshpërblimin ose kompensimin për të gjithë 

ose një pjesë të dëmit të pësuar, që është marrë ose do të merret nga investitori në bazë të një 
kontrate garancie ose sigurimi. 

5. Vendimi do të jetë përfundimtar dhe detyrues për Palët në mosmarrëveshje. Secila Palë 
merr përsipër që të zbatojë vendimet në përputhje me legjislacionin e vendit të tij. 

 

Neni 12 
Hyrja në fuqi, kohëzgjatja dhe përfundimi 

 
1. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën në të cilën Palët do të njoftojnë njëra- tjetrën 

se formalitetet kushtetuese të kërkuara për hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare janë 
përfunduar. Ajo do të jetë në fuqi për një periudhë dhjetë vjeçare, dhe do të rinovohet, në mënyrë të 
heshtur, për një periudhë dy vjeçare në vazhdim. 

2. Secila Palë mund ta përfundojë këtë Marrëveshje me një njoftim me shkrim, gjashtë muaj 
përpara datës së përfundimit të saj. 

Për investimet e bëra para datës së përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e të gjitha 
neneve të kësaj Marrëveshjeje do të mbeten në fuqi për një periudhë të mëtejshme prej dhjetë vjetësh 
nga data e përfundimit të kësaj Marrëveshjeje. 

Dëshmojmë se kjo Marrëveshje është nënshkruar me plotfuqishmëri respektive. 
Bërë  në Tiranë, më 25 tetor 2002 në dy origjinale në gjuhët shqip, ukrainase dhe anglisht 

duke qenë të gjitha tekstet me fuqi të barabartë. 
Në rast mosmarrëveshjeje në interpretim, do të merret për bazë teksti në gjuhën angleze. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.3, faqe 75. 
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VENDIM 
Nr.51, datë 23.1.2003 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË FEDERALE TË REPUBLIKËS 
FEDERALE TË JUGOSLLAVISË, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË 

INVESTIMEVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr. 8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e 
Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë Federale të Jugosllavisë, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
               Fatos Nano 

 
 

MARRËVESHJE 
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 

QEVERISË FEDERALE TË REPUBLIKËS FEDERALE TË JUGOSLLAVISË PËR NXITJEN 
DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE 

 
Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria Federale e Republikës 

Federale të Jugosllavisë, këtu më poshtë të referuara si “Palë”: 
Duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik për përfitimin reciprok të të dy 

vendeve; 
Duke synuar të krijojnë kushte të favorshme për investimet e bëra nga investitorët e secilës 

Palë në territorin e Palës tjetër; 
Duke njohur se nxitja dhe mbrojtja e investimeve në bazë të kësaj Marrëveshjeje do të 

stimulojë iniciativat investuese në këtë fushë. 
Ranë dakord si vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizime 

 
Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi “Investitor” kupton: 
a) personat fizikë të cilët, në përputhje me ligjet e kësaj Pale, konsiderohen si shtetas të saj 

dhe janë duke bërë investime në territorin e Palës tjetër. 
b) personat juridik, duke përfshirë shoqëritë, shoqatat, shoqëritë e përbashkëta, korporatat, 

filialet dhe çdo lloj tjetër organizimi të inkorporuar ose të krijuar ose me fjalë të tjera të organizuar 
në përputhje me ligjin dhe rregullat e Palës ku janë të vendosura këto persona juridikë. 

2. Termi “Investim” kupton çdo lloj pasurie dhe në veçanti, por jo ekskluzivisht, si më 
poshtë: 

a) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e një shoqërie dhe çdo formë tjetër e pjesëmarrjes në 
një shoqëri; 

b) pretendimet në para ose të çdo forme tjetër në bazë të një kontrate që ka vlerë ekonomike 
lidhur me një investim; 
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c) pasurinë e tundshme dhe të patundshme, si dhe çdo të drejtë tjetër, si hipotekat, qiratë, 
uzufrukti, pengjet dhe të drejta të ngjashme; 

d) të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale si patentat, licencat, markat tregtare, 
emrat tregtarë, si dhe proceset teknike, know-how, dhe dëshira e mirë; 

e) të drejtat për të ndërmarrë veprimtari ekonomike dhe tregtare në bazë të ligjit ose në sajë 
të një kontrate, duke përfshirë koncensionet për kërkimin, kultivimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e 
burimeve natyrore; 

Çdo ndryshim në formën në të cilën pasuritë janë investuar ose riinvestuar nuk do të prekin 
karakterin e tyre si investim, në rast se ky ndryshim është kryer në përputhje me ligjet dhe rregullat 
e Palës pritëse të investimit. 

3. Termi “të ardhura” kupton shumat e vjela nga një investim, dhe përfshin në veçanti, por 
jo ekskluzivisht, fitimin, dividentet, interesin, rritjen e kapitalit, shpërblime dhe të ardhura të tjera. 

4. Termi “territor” kupton: 
- lidhur me Republikën e Shqipërisë: Territorin nën sovranitetin e Republikës së Shqipërisë 

përfshirë ujërat territoriale e shellfin kontinental mbi të cilat Republika e Shqipërisë në përputhje me 
ligjet dhe rregullat e saj kombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare, ushtron të drejtat e saj sovrane e 
ligjore; dhe 

- lidhur me Republikën Federale të Jugosllavisë: Tërësinë e kufijve tokësorë dhe ujorë, 
bregdetin dhe nëntokën e tij jashtë territorit ujor mbi të cilat Republika Federale e Jugosllavisë në 
përputhje me ligjet dhe rregullat e saj kombëtare dhe të drejtën ndërkombëtare ushtron të drejtën 
sovrane dhe ligjore. 

 
Neni 2 

Nxitja dhe pranimi 
 
1. Çdo Palë do të nxisë dhe do të krijojë kushte të favorshme për investitorët e Palës tjetër, 

për të bërë investime në territorin e saj dhe do t’i pranojë këto investime në përputhje me 
legjislacionin dhe rregullat e saj. 

2. Kur një Palë ka pranuar një investim në territorin e saj, ajo do t’i japë, në përputhje me 
ligjet dhe rregullat e saj, lejet e nevojshme që janë të lidhura me këtë investim dhe kryerjen e 
marrëveshjeve të licencimit dhe kontratave për asistencë teknike, tregtare ose administrative. 

 
Neni 3 

Mbrojtja 
 
1. Investimeve të bëra nga investitorët e njërës Palë në territorin e Palës tjetër, në çdo kohë 

do t’u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë dhe do të gëzojnë mbrojtje dhe siguri të plotë ligjore. 
Në asnjë rast një Palë nuk do t’u japë këtyre investimeve trajtim më pak të favorshëm sesa ai i 
kërkuar nga e drejta ndërkombëtare. 

2. Asnjëra Palë nuk do të pengojë në asnjë mënyrë, nëpërmjet masash arbitrare ose 
diskriminuese, operimin, menaxhimin, mirëmbajtjen, përdorimin, gëzimin, shitjen dhe nëse është 
rasti edhe likuidimin e këtyre investimeve. Çdo Palë do të vëzhgojë çdo detyrim që ka të bëjë me 
investimet e investitorëve të Palës tjetër. 

 
Neni 4 

Trajtimi kombëtar dhe i kombit më të favorizuar 
 
1. Çdo Palë do t’ju japë në territorin e saj, investimeve ose të ardhurave të investitorëve të 

Palës tjetër, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që ajo i ka dhënë investimeve dhe të 
ardhurave të investitorëve të një shteti të tretë, cilido është më i favorshëm për investitorin në fjalë. 

2. Ky trajtim nuk do të shtrihet tek privilegjet të cilat secila Palë mund t’ju japë investitorëve 
të një shteti të tretë, për shkak të anëtarësimit të tyre ose përfshirjes në ndonjë zonë të tregtisë së 
lirë, bashkimi doganor, tregu të përbashkët ose ndonjë marrëveshjeje ndërkombëtare të ngjashme, 
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ekzistuese ose që do të krijohet në të ardhmen, tek të cilat cilado prej Palëve është ose mund të bëhet 
Palë. 

3. Çdo Palë, në përputhje me ligjet dhe rregullat e veta, do t’ju japë investimeve ose të 
ardhurave e investitorëve të Palës tjetër, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai i dhënë 
investimeve ose të ardhurave të investitorëve të vet. 

4. Trajtimi i dhënë në këtë nen nuk do të konsiderohet si detyrim për një Palë që të shtrijë 
tek investitorët e Palës tjetër përfitimet e çdo trajtimi, preference ose privilegji që rezulton nga 
ndonjë marrëveshje ndërkombëtare që ka të bëjë tërësisht ose kryesisht me taksimin, përfshirë çdo 
marrëveshje për evitimin e taksimit të dyfishtë, ose çdo ligj kombëtar që ka të bëjë tërësisht ose 
kryesisht me taksimin. 

 
Neni 5 

Shpronësimi 
 
1. Invesitmet ose të ardhurat e investitorëve të secilës prej Palëve në territorin e Palës tjetër 

nuk do të shpronësohen, shtetëzohen ose nuk do të jenë subjekt i ndonjë mase tjetër që ka efekt 
ekuivalent me atë të shpronësimit, ose të shtetëzimit (këtu më poshtë referuar si “shpronësim”), me 
përjashtim kur kërkohet për interes publik, mbështetur në ligj, mbi baza jodiskriminuese dhe 
kundrejt një pagese të menjëhershme të përshtatshme dhe një kompensimi efektiv. 

2. Ky kompensim do të llogaritet me vlerën e tregut të investimit të shpronësuar, në 
momentin përpara se masa e shpronësimit të kryhet, ose përpara se ky shpronësim të bëhet 
publikisht i njohur, cilido është më i hershmi. Kompensimi do të përfshijë interesin e zakonshëm 
tregtar deri në datën e pagesës, do të paguhet pa vonesë, në një monedhë lirisht të konvertueshme 
dhe do të jetë efektivisht i realizueshëm dhe lirisht i transferueshëm. 

3. Investitori i prekur, gëzon të drejtën, sipas ligjit dhe rregullave të Palës që bën 
shpronësimin, për një shqyrtim të menjëhershëm nga ana e autoriteteve gjyqësore ose kompetente 
dhe të pavarura të kësaj Pale, të rastit të tij dhe të përcaktojë nëse ky shpronësim dhe vlerësimi i 
investimit të tij është në përputhje me parimet e vendosura në këtë nen. 

 
Neni 6 

Kompensimi për humbjet 
 
1. Investitorët e një Pale, investimet ose të ardhurat e të cilëve pësojnë humbje në territorin 

e Palës tjetër për shkak të konfliktit të armatosur, revolucionit, gjendjes së emergjencës kombëtare, 
revoltës, kryengritjeve, luftës civile ose ngjarjeve të ngjashme, do t’u jepet nga Pala e fundit në 
lidhje me kthimin, zhdëmtimin, kompensimin ose ndonjë zgjidhje tjetër të vlefshme, një trajtim jo 
më pak i favorshëm sesa kjo Palë i jep investitorëve të vet ose të një shteti të tretë cilido qoftë më i 
favorshmi prej tyre për investitorin. Pagesat e rezultuara do të jenë lirisht të transferueshme. 

2. Pavarësisht nga paragrafi 1, një investitori të një Pale, i cili në secilën nga situatat e 
referuara në këtë paragraf, pëson humbje në territorin e Palës tjetër që rezultojnë nga: 

a) konfiskimi  i investimit ose i një pjese të tij nga forcat ose autoritetet e kësaj të fundit; ose 
b) shkatërrimi i investimit ose i një pjese të tij nga forcat ose autoritetet e kësaj të fundit, që 

nuk është i nevojshëm për situatën, do t’i jepet nga Pala e fundit dëmshpërblimi ose kompensimi i 
cili në çdo rast do të jetë i menjëhershëm, i përshtatshëm dhe efektiv. Pagesat e rezultuara do të 
bëhen pa vonesë në monedhë lirisht të konvertueshme dhe lirisht të transferueshme. 

 
Neni 7 

Transferimet 
 
1. Çdo Palë do t’ju garantojë investitorëve të Palës tjetër, në përputhje me ligjet dhe 

rregullat e Palës së parë, transferimin e lirë të të gjitha pagesave dhe detyrimeve fiskale që kanë të 
bëjnë me investimet e tyre. Këto transferime do të përfshijnë në veçanti, por jo ekskluzivisht: 
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(a) kapitalin fillestar dhe çdo shtesë në kapital për mirëmbajtjen ose rritjen e një investimi; 
(b) të ardhurat nga investimi; 
(c) fondet për shlyerjen e huave në lidhje me një investim; 
(d) kompensimet që jepen në bazë të neneve 5 dhe 6; 
(e) të ardhurat nga shitja ose likujdimi total ose i një pjese të investimit; 
(f) të ardhura dhe shpërblime të tjera të personelit të angazhuar nga jashtë në lidhje me një 

investim; 
(g) pagesat që kryhen për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje, sipas neneve X dhe XI. 
2. Transferimet sipas kësaj Marrëveshjeje do të kryhen pa vonesë dhe në një monedhë lirisht 

të transferueshme me kursin e këmbimit që mbizotëron në datën e transferimit. 
3. Palët do t’iu japin transferimeve që referohen në këtë nen një trajtim jo më pak të 

favorshëm sesa ai që i është dhënë transferimit të pagesave, që rrjedhin nga investimet e bëra nga 
investitorët e ndonjë shteti të tretë. 

 
Neni 8 

Kushtet më favorizuese 
 
Nëse legjislacioni i ndonjërës prej Palëve ose detyrimet që rrjedhin sipas të drejtës 

ndërkombëtare ekzistuese ose të vendosur më vonë midis Palëve si plotësim i kësaj Marrëveshjeje, 
përmbajnë një rregullim, qoftë ky i përgjithshëm ose i veçantë, që i jep investitorëve të Palës tjetër 
një trajtim më të favorshëm sesa ai i dhënë nga kjo Marrëveshje, ky rregullim do të jetë mbizotërues 
për aq sa ai është më i favorshëm kundrejt kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 9 

Subrogimi 
 
1. Nëse një Palë ose Agjencia e përcaktuar prej saj bën një pagesë për një zhdëmtim, 

garanci ose kontratë sigurimi kundrejt një risku jotregtar në lidhje me një investim të bërë nga 
ndonjë prej investitorëve të saj në territorin e Palës tjetër, Pala e fundit do të njohë kalimin e çdo të 
drejte ose detyrimi të këtij investitori tek ish Pala apo Agjencia e përcaktuar prej saj, që të ushtrojë 
në bazë të zëvendësimit me të drejta të plota, çdo të drejtë në të njëjtën masë sa edhe paraardhësi i 
tij. 

2. Ky zëvendësim me të drejta të plota do të bëjë të mundur që ish Pala ose Agjencia e 
përcaktuar prej saj të jetë direkt përfituese e çdo pagese për dëmshpërblim apo kompensim tjetër, që 
mund të ngarkohet të kryejë investitori. 

3. Subrogimi i të drejtave dhe detyrimeve për dëmshpërblimin e investimit do të aplikohet 
gjithashtu në përputhje me nenin 7 të kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 10 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis Palëve 
 
1. Çdo mosmarrëveshje midis Palëve në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj 

Marrëveshjeje, për sa është e mundur, do të zgjidhet nëpërmjet kanaleve diplomatike. 
2. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk është e mundur të zgjidhet brenda 6 (gjashtë) muajve 

prej fillimit të bisedimeve, ajo do t’i nënshtrohet me kërkesën e njërës prej dy Palëve, një gjykate 
arbitrazhi. 

3. Gjykata e arbitrazhit do të krijohet në mënyrën e mëposhtme: çdo Palë do të emërojë një 
gjykatës dhe këta gjykatës do të zgjedhin një shtetas të një shteti të tretë si president. Gjykatësit do të 
zgjidhen brenda tre muajve dhe presidenti brenda pesë muajve, nga data kur secila Palë njofton 
tjetrën për dëshirën e saj që t’ja nënshtrojë mosmarrëveshjen gjykatës së arbitrazhit. 

4. Në rast se brenda afateve të specifikuara në paragrafin (3) të këtij neni nuk janë bërë 
emërimet e nevojshme, secila Palë, në mungesë të ndonjë marrëveshjeje tjetër, mund të ftojë 
presidentin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, të bëjë emërimet e nevojshme. Në rast se 
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Presidenti është shtetas i ndonjërës prej Palëve, ose në qoftë se ai  ndalohet të kryejë funksionet e 
mësipërme, Zëvendëspresidenti ftohet që të bëjë emërimet e nevojshme. Në rast se 
Zëvendëspresidenti gjithashtu është shtetas i njërës prej Palëve ose nëse ai ndalohet të kryejë 
funksionet e mësipërme, anëtari më i vjetër i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë i cili nuk është 
shtetas i njërës prej Palëve do të ftohet të bëjë emërimet e nevojshme. 

5. Gjykata do t’i nxjerrë vendimet e saja në bazë të respektimit të ligjit kombëtar dhe 
rregullave që përmban kjo Marrëveshje si dhe parimeve universale të së drejtës ndërkombëtare. 

6. Gjykata e arbitrazhit i përcakton vetë procedurat.  
7. Gjykata e arbitrazhit do t’i marrë vendimet me shumicë votash dhe ky vendim do të jetë 

përfundimtar dhe detyrues për të dyja Palët. 
8. Çdo Palë do të përballojë shpenzimet për gjykatësin e zgjedhur prej tij dhe ato të 

përfaqësimit në procedurat e arbitrazhit. Shpenzimet e tjera përfshirë dhe ato të presidentit do të 
përballohen në pjesë të barabarta nga të dyja Palët. 

 
Neni 11 

Mosmarrëveshjet midis njërës Palë dhe një investitori të Palës tjetër 
 

1. Mosmarrëveshjet që mund të ngrihen midis njërës Palë dhe një investitori të Palës tjetër 
në lidhje me një investim, do të paraqiten me shkrim, përfshi dhe një informacion të detajuar, nga 
investitori tek Pala pritëse e investimit. Përsa të jetë e mundur, Palët e interesuara do të përpiqen ta 
zgjidhin këtë mosmarrëveshje në mënyrë miqësore. 

2. Në rast se këto mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhen miqësisht brenda gjashtë muajve 
nga data kur njoftimi me shkrim referuar paragrafit 1 është shtruar për zgjidhje, mosmarrëveshja do 
t’i nënshtrohet, sipas zgjedhjes së investitorit: 

a) gjykatës kompetente të Palës në territorin e së cilës investimi është kryer;  
b) një gjykate arbitrazhi të përkohshme të krijuar sipas Rregullave të Arbitrazhit të 

Komisionit të Kombeve të Bashkuara për Ligjin Tregtar Ndërkombëtar (UNCITRAL); 
c) Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) të 

krijuar nga “Konventa për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve ndërmjet shteteve dhe 
shtetasve të shteteve të tjera”, e hapur për nënshkrim në Washington në 18 mars 1965, në rastin kur 
të dy Palët janë anëtare të kësaj Konvente. 

3. Arbitrimi do të bazohet në: 
- dispozitat e kësaj Marrëveshjeje; 
- rregullat dhe parimet universale të së drejtës ndërkombëtare; 
- ligji kombëtar i Palës në territorin e së cilës është bërë investimi. 
4. Një Palë nuk do të shfrytëzojë për mbrojtje, dëmshpërblim ose kompensim tjetër për të 

gjitha ose një pjesë të dëmit të pësuar që është marrë ose do të merret nga investitori në bazë të një 
kontrate garancie ose sigurimi. 

5. Vendimet e arbitrazhit do të jenë përfundimtare dhe detyruese për Palët në 
mosmarrëveshje. Secila Palë merr përsipër që të zbatojë vendimet në përputhje me legjislacionin e 
vendit të saj. 

 
Neni 12 

Hyrja në fuqi, kohëzgjatja dhe përfundimi 
 
1. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën në të cilën Palët do të njoftojnë njëra- tjetrën 

se formalitetet kushtetuese të kërkuara për hyrjen në fuqi të një Marrëveshje Ndërkombëtare janë 
përfunduar. Ajo do të jetë në fuqi për një periudhë dhjetë vjeçare, dhe do të rinovohet në mënyrë të 
heshtur, për një periudhë dy vjeçare në vazhdim. 

2. Secila Palë mund ta përfundojë këtë Marrëveshje me një njoftim me shkrim, adresuar 
Palës gjashtë muaj përpara datës së përfundimit të saj. 
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3. Për investimet e bëra para datës së përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e të 
gjitha neneve të kësaj Marrëveshjeje do të mbeten në fuqi për një periudhë të mëtejshme prej dhjetë 
vjetësh nga data e përfundimit të kësaj Marrëveshjeje. 

Dëshmojmë se kjo Marrëveshje është nënshkruar me plotfuqishmëri respektive. 
Bërë në Beograd, më 26.11.2002 në dy origjinale në gjuhët shqip, serbisht dhe anglisht duke 

qenë të gjitha tekstet me fuqi të barabartë. 
Në rast mosmarrëveshjeje në interpretim, do të merret për bazë teksti në gjuhën angleze. 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.3, faqe 84. 
 
 

VENDIM  
Nr.49, datë 22.1.2004 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS TË KORESË, PËR 

NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 dhe 23 të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 "Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare", me propozimin e Ministrit të 
Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave  

 

VENDOSI: 
 
Miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës të Koresë, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI  
Fatos Nano 

 
 

MARRËVESHJE 
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 

QEVERISË SË REPUBLIKËS TË KORESË PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË 
INVESTIMEVE  

 
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës së Koresë (këtu 

më poshtë të referuara si "Palë Kontraktuese"): 
duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet të dy shteteve; 
duke synuar të krijojnë kushte të favorshme për investimet e bëra nga investitorët e secilës 

Palë në territorin e Palës tjetër mbi bazën e një përfitimi të barabartë dhe reciprok;  
duke njohur se nxitja dhe mbrojtja e investimeve në bazë të kësaj Marrëveshjeje do të 

stimulojë iniciativat e biznesit në këtë fushë, 
kanë rënë dakord si vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizime  

 
Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi "investim" kupton çdo lloj pasurie të investuar nga investitorët e njërës Palë 

Kontraktuese në territorin e Palës tjetër Kontraktuese dhe do të përfshijë në veçanti, por jo 
ekskluzivisht, si më poshtë: 
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a) pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe të drejta të tjera të ngjashme, si hipotekat, 
qiratë, sigurimet e pasurisë dhe pengjet; 

b) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e një shoqërie dhe çdo formë tjetër të pjesëmarrjes në 
një shoqëri ose ndërmarrje biznesi dhe të drejta apo interesa që rrjedhin prej tyre; 

c) pretendimet në para apo të çdo forme tjetër në bazë të një kontrate që ka vlerë 
ekonomike; 

d) të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat e autorit, patentat, markat 
tregtare, emrat tregtarë, disenjot industriale, proceset teknike, sekretet tregtare, know-how dhe 
dëshira e mirë; 

e) koncesionet e biznesit që kanë një vlerë ekonomike në bazë të ligjit apo të një kontrate, 
duke përfshirë koncesionet për studimin, kërkimin  dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore. 

Çdo ndryshim në formën në të cilën pasuritë janë investuar ose riinvestuar nuk do të prekin 
karakterin e tyre si investim. 

2. Termi "të ardhura" kupton shumat e vjela nga një investim dhe përfshin në veçanti, por jo 
ekskluzivisht, fitimin, dividendet, interesin, rritjen e kapitalit, shpërblime dhe të ardhura të tjera. 

3. Termi "investitor" kupton personat fizikë ose juridikë të një Pale Kontraktuese, të cilët 
investojnë në territorin e Palës tjetër Kontraktuese. 

a) Termi "persona fizikë" nënkupton personat fizikë të cilët kanë shtetësinë e ish-Palës 
Kontraktuese, në përputhje me ligjet dhe rregullat e kësaj Pale. 

b) Termi "persona juridikë" nënkupton çdo njësi, siç janë shoqëritë, institucionet publike, 
shoqatat, fondacionet, shoqëritë e përbashkëta, korporatat, filialet dhe çdo lloj tjetër organizimi të 
inkorporuar apo të krijuar ose me fjalë të tjera të organizuar në përputhje me ligjet dhe rregullat e 
ish-Palës Kontraktuese. 

4. Termi "territor" nënkupton tërësinë tokësore dhe ujore të secilës Palë Kontraktuese, si 
dhe zonën ekonomike ekskluzive dhe shellfin kontinental jashtë kufijve të ujërave territoriale të 
secilës Palë Kontraktuese, mbi të cilat këto shtete ushtrojnë të drejtat e sovranitetit dhe juridiksionit, 
me qëllim shfrytëzimin, zbulimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore, në përputhje me të drejtën 
ndërkombëtare. 

5. Termi "monedhë lirisht e konvertueshme" nënkupton monedhën e cila përdoret gjerësisht 
për të bërë pagesat për transaksionet ndërkombëtare dhe shkëmbehet lirisht në tregjet kryesore 
ndërkombëtare. 

Neni 2 
Nxitja dhe mbrojtja e investimeve 

 
1. Çdo Palë Kontraktuese do të nxisë dhe do të krijojë kushte të favorshme për investitorët e 

Palës tjetër Kontraktuese për të bërë investime në territorin e saj dhe do t'i pranojë këto investime në 
përputhje me legjislacionin dhe rregullat  saj. 

2. Investimeve të bëra nga investitorët e njërës Palë Kontraktuese në territorin e Palës tjetër 
Kontraktuese, në çdo kohë, do t'u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë dhe do të gëzojnë 
mbrojtje dhe siguri të plotë ligjore në territorin e Palës tjetër Kontraktuese. 

3. Asnjëra Palë Kontraktuese nuk do të pengojë, në asnjë mënyrë, nëpërmjet masash 
arbitrare ose diskriminuese, operimin, menaxhimin, mirëmbajtjen, përdorimin, gëzimin ose 
disponimin e investimeve në territorin e saj nga investitorët e Palës tjetër Kontraktuese. 

 
Neni 3 

Trajtimi i investimeve 
 
1. Secila Palë Kontraktuese do t'u  japë në territorin  e saj, investimeve dhe të ardhurave të 

investitorëve të Palës tjetër Kontraktuese, një trajtim të drejtë dhe të barabartë dhe jo më pak të 
favorshëm sesa ai që ajo u ka dhënë investimeve dhe të ardhurave të investitorëve të vet apo sesa ai 
që ajo u ka dhënë  investimeve dhe të ardhurave të investitorëve të një shteti të tretë, cilido qoftë më 
i favorshëm për investitorët. 
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2. Secila Palë Kontraktuese do t'iu japë në territorin e saj, investitorëve të Palës tjetër 
Kontraktuese, përsa i përket drejtimit, mirëmbajtjes, përdorimit ose disponimit të investimeve të 
tyre, një trajtim të drejtë dhe të barabartë dhe jo më pak të favorshëm sesa ai që ajo u ka dhënë 
investitorëve të vet ose investitorëve të një shteti të tretë, cilido qoftë më i favorshëm për 
investitorët. 

3. Trajtimi i dhënë në këtë nen do të konsiderohet si detyrim për një Palë Kontraktuese që të 
shtrijë tek investitorët e Palës tjetër Kontraktuese përfitimet e çdo trajtimi, preference apo privilegji 
që rezulton nga: 

a) ndonjë marrëveshje ndërkombëtare që ka të bëjë tërësisht ose kryesisht me taksimin; apo 
b) përfshirja tashmë ose në të ardhmen në një zonë të tregtisë së lirë, bashkimi doganor, 

tregu të përbashkët ose në ndonjë tjetër bashkim ekonomik të ngjashëm. 
 

Neni 4 
Kompensimi për humbjet 

 
1. Investitorëve të njërës Palë Kontraktuese, investimet e të cilëve pësojnë humbje në 

territorin e Palës tjetër për shkak të luftës ose një konflikti tjetër të armatosur, revolucionit, gjendjes 
së emergjencës kombëtare, kryengritjeve, luftës civile ose situatave të tjera të ngjashme, do t'u jepet 
nga Pala e fundit Kontraktuese, në lidhje me kthimin, zhdëmtimin, kompensimin ose formave të 
tjera të zgjidhjeve, një trajtim jo më pak i favorshëm sesa kjo Palë i jep investitorëve të vet ose të 
një shteti të tretë. Pagesat e rezultuara do të jenë lirisht të transferueshme dhe pa vonesa të 
pajustifikueshme. 

2. Pa paragjykuar paragrafin 1 të këtij neni, investitorëve të një Pale Kontraktuese, të cilët, 
në ndonjë nga situatat e referuara në këtë paragraf, pësojnë humbje në territorin e Palës tjetër 
Kontraktuese që rezultojnë nga: 

a) shpronësimi i pasurisë së tyre nga forcat e veta ose autoritetet;  
b) shkatërrimi i pasurisë së tyre nga forcat e veta ose autoritetet të cilat nuk janë shkaktuar 

nga lufta apo që nuk ishte i nevojshëm për situatën,  
do t'u jepet nga pala e fundit dëmshpërblim apo kompensim i menjëhershëm, jo më pak i 

favorshëm sesa ai që mund t'u jepet sipas të njëjtave rrethana një investitori të Palës tjetër 
Kontraktuese ose një investitori të ndonjë shteti të tretë. Pagesat e rezultuara do të jenë lirisht të 
transferueshme pa vonesa të pajustifikueshme. 

 
Neni 5 

Shpronësimi 
 
1. Investimet e investitorëve të një Pale Kontraktuese në territorin e Palës tjetër 

Kontraktuese nuk do të shpronësohen ose nuk do të jenë subjekt i ndonjë mase tjetër që ka efekt 
ekuivalent me atë të shpronësimit (këtu më poshtë referuar si "shpronësim"), me përjashtim kur 
kërkohet për interes publik dhe kundrejt një kompensimi të menjëhershëm, të përshtatshëm dhe 
efektiv. Shpronësimi do të kryhet mbi baza jodiskriminuese, në përputhje me procedurat ligjore. 

2. Ky kompensim do të llogaritet me vlerën e tregut të investimit të shpronësuar në 
momentin përpara se masa e shpronësimit të kryhet ose përpara se ky shpronësim të bëhet publikisht 
i njohur, cilido është më i hershmi, dhe do të përfshijë interesin me kursin tregtar të zbatueshëm nga 
data e shpronësimit deri në datën e pagesës dhe do të bëhet pa vonesë, do të jetë efektivisht i 
realizueshëm dhe lirisht i transferueshëm. 

3. Investitorët e një Pale Kontraktuese të prekur nga shpronësimi do të kenë të drejtën e një 
shqyrtimi të menjëhershëm nga një autoritet juridik ose i pavarur i Palës tjetër Kontraktuese, të rastit 
të tyre dhe vlerësimit të investimeve të tyre në përputhje me parimet e vendosura në këtë nen. 

4. Kur një Palë Kontraktuese shpronëson pasuritë e një kompanie e cila është formuar ose 
ndërtuar sipas ligjeve dhe rregullave të saj dhe në të cilën investitorët e Palës tjetër Kontraktuese 
zotërojnë aksione ose forma të tjera të pjesëmarrjes, atëherë do të zbatohen dispozitat e këtij neni. 
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Neni 6 
Transferimet 

 
1. Secila Palë Kontraktuese do t'u garantojë investitorëve të Palës tjetër Kontraktuese 

transferim të lirë të investimeve dhe të të ardhurave të tyre. Këto transferime do të përfshijnë në 
veçanti, por jo ekskluzivisht: 

a) fitimin neto, të ardhurat e kapitalit, dividendet, interesin, shpërblimet, pagesat dhe ndonjë 
formë tjetër të të ardhurave që rrjedhin prej investimeve; 

b) të ardhurat nga shitja ose likuidimi total apo i pjesshëm i një investimi; 
c) fondet për shlyerjen e huave në lidhje me një investim; 
d) fitimet e shtetasve të Palës tjetër Kontraktuese, të cilët janë lejuar për të punuar në lidhje 

me investimet në territorin e saj; 
e) fondet shtesë të nevojshme për mirëmbajtjen ose zhvillimin e investimeve ekzistuese; 
f) shumat e shpenzuara për drejtimin e investimit në territorin e Palës tjetër Kontraktuese ose 

të një shteti të tretë; 
g) kompensimet që jepen në bazë të nenit 5 dhe 6. 
2. Të gjitha transferimet sipas kësaj Marrëveshjeje do të bëhen në monedhë lirisht të 

konvertueshme, pa kufizime dhe vonesa të pajustifikueshme, me kursin e këmbimit që mbizotëron 
në datën e transferimit. 

 
Neni 7 

Zëvendësimi me të drejta të plota (subrogimi) 
 
1. Nëse një Palë Kontraktuese ose agjencia e caktuar prej saj bën një pagesë tek investitorët 

e saj sipas një dëmshpërblimi të dhënë përsa i përket investimeve në territorin e Palës tjetër 
Kontraktuese, Pala e fundit Kontraktuese do të njohë: 

a) kalimin sipas ligjit ose transaksionit ligjor të çdo të drejte ose pretendimi prej 
investitorëve tek ish-Pala Kontraktuese apo agjencia e përcaktuar prej saj;  

b) që ish-Pala Kontraktuese ose agjencia e caktuar prej saj është e autorizuar në sajë të së 
drejtës të zëvendësimit me të drejta të plota, të ushtrojë të drejtat dhe t’u paraqesë kërkesat e këtyre 
investitorëve. 

2. Të drejtat ose kërkesat e zëvendësuara me të drejta të plota nuk do të tejkalojnë të drejtat 
ose kërkesat e mëparshme të investitorit. 

 
Neni 8 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të investimeve ndërmjet njërës  
Palë Kontraktuese dhe një investitori të Palës tjetër Kontraktuese 

 
1. Çdo  mosmarrëveshje ndërmjet njërës Palë Kontraktuese dhe një investitori të Palës tjetër 

Kontraktuese, duke përfshirë shpronësimin e investimeve, për sa të jetë e mundur, palët do të 
përpiqen ta zgjidhin në mënyrë miqësore. 

2. Dëmshpërblimet lokale sipas ligjeve dhe rregullave të një Pale Kontraktuese në territorin 
e së cilës janë kryer investimet do të jenë të vlefshme për investitorët e Palës tjetër Kontraktuese në 
bazë të një trajtimi jo më pak të favorshëm sesa ajo që u akordohet investimeve të investitorëve të 
vet ose investitorëve të një shteti të tretë, cilido qoftë më i favorshëm për investitorët. 

3. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk mund të zgjidhet brenda gjashtë muajve nga data kur 
mosmarrëveshja është ngritur nga njëra palë, ajo do të shqyrtohet sipas kërkesës së njërës nga palët, 
te Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) të krijuar nga 
Konventa për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve midis shteteve dhe shtetasve të shteteve 
të tjera, e hapur për nënshkrim në Washington D.C., në 18 mars 1965. 

4. Vendimi i dhënë nga ICSID do të jetë përfundimtar dhe detyrues për palët në 
mosmarrëveshje. Secila Palë Kontraktuese merr përsipër njohjen dhe zbatimin e vendimit në 
përputhje me legjislacionin e vendit të saj. 
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Neni 9 
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet Palëve Kontraktuese 

 
1. Mosmarrëveshjet ndërmjet Palëve Kontraktuese në lidhje me interpretimin ose zbatimin e 

kësaj Marrëveshjeje, për sa është e mundur, do të zgjidhen me konsultime nëpërmjet kanaleve 
diplomatike. 

2. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk është e mundur të zgjidhet brenda gjashtë (6) muajve 
prej fillimit të bisedimeve, ajo do t'i nënshtrohet me kërkesën e njërës prej dy Palëve Kontraktuese, 
një gjykate arbitrazhi të përkohshme, në përputhje me dispozitat e këtij neni. 

3. Kjo gjykatë arbitrazhi do të krijohet për çdo rast në mënyrën e mëposhtme: brenda dy  (2) 
muajve nga data e marrjes së kërkesës për arbitrazh, çdo Palë Kontraktuese do të caktojë një anëtar 
të gjykatës. Këta dy gjykatës do të zgjedhin pastaj një shtetas të një shteti të tretë, i cili me 
aprovimin e të dyja Palëve Kontraktuese do të caktohet Kryetar i Gjykatës. Kryetari do të caktohet 
brenda dy (2) muajve, nga data e caktimit të dy anëtarëve të tjerë. 

4. Në rast se brenda afateve të specifikuara në paragrafin (3) të këtij neni nuk janë bërë 
emërimet e nevojshme, atëherë secila Palë Kontraktuese, mund të ftojë Presidentin e Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë të bëjë këto emërime. Në rast se Presidenti është shtetas i ndonjërës 
prej Palëve Kontraktuese ose në qoftë se ai ndalohet të kryejë funksionet e mësipërme, 
zëvendëspresidenti ftohet që të bëjë emërimet. Në rast se zëvendëspresidenti gjithashtu është shtetas 
i njërës prej Palëve Kontraktuese ose nëse ai ndalohet të kryejë funksionet e mësipërme, anëtari më i 
vjetër i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, i cili nuk është shtetas i njërës prej Palëve do të 
ftohet të bëjë emërimet. 

5. Gjykata e arbitrazhit do t'i japë vendimet e saj me shumicë votash. Ky vendim do të jetë 
detyrues për të dyja Palët Kontraktuese. 

6. Çdo Palë Kontraktuese do të përballojë  shpenzimet për gjykatësin e zgjedhur prej  saj 
dhe ato të përfaqësimit në procedurat e arbitrazhit. Shpenzimet e tjera përfshirë dhe ato të kryetarit, 
do të përballohen në pjesë të barabarta nga të dyja palët. Gjykata e arbitrazhit, mundet, megjithatë, 
që me vendim të saj direkt të vendosë që njërës nga të dyja Palët Kontraktuese t'i caktohet një pjesë 
më e lartë e shpenzimeve. Gjykata e arbitrazhit do t'i përcaktojë vetë procedurat e saj. 

 
Neni 10 

Zbatimi i rregullave të tjera 
 
1. Kur një çështje është trajtuar në të njëjtën kohë nga kjo Marrëveshje dhe nga një 

marrëveshje tjetër ndërkombëtare në të cilat të dyja Palët Kontraktuese janë palë, ose nga parimet e 
përgjithshme të ligjit ndërkombëtar, atëherë kjo Marrëveshje nuk do të ndalojë secilën Palë 
Kontraktuese ose investitorët e saj, që të kenë avantazhin e shfrytëzimit të atyre rregullave të cilat 
janë më të favorshme për rastin e tyre. 

2. Në qoftë se trajtimi që jepet nga një Palë Kontraktuese tek investitorët e Palës tjetër 
Kontraktuese në përputhje me ligjet dhe rregullat e saj ose me dispozitat apo kontratat specifike 
është më i favorshëm sesa ai që i jepet sipas kësaj Marrëveshjeje, atëherë do të zbatohet trajtimi më 
i favorshëm. 

3. Secila Palë Kontraktuese do të shqyrtojë çdo detyrim tjetër që mund të jetë vendosur në 
lidhje me investimet e bëra në territorin e saj nga investitorët e Palës tjetër Kontraktuese. 

 
 

Neni 11 
Zbatimi i Marrëveshjes 

 
Kjo Marrëveshje do të zbatohet për të gjitha investimet  e bëra përpara ose mbas hyrjes në 

fuqi të saj, por nuk do të zbatohet tek ndonjë mosmarrëveshje lidhur me investimet të cilat janë 
kryer përpara hyrjes së saj në fuqi. 
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Neni 12 
Hyrja në fuqi, kohëzgjatja dhe përfundimi 

 

1. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën e marrjes së njoftimit të fundit në të cilën 
Palët njoftojnë njëra-tjetrën se formalitetet kushtetuese të kërkuara për hyrjen në fuqi të një 
marrëveshjeje janë përfunduar. Ajo do të zbatohet nga data e hyrjes së saj në fuqi dhe do të qëndrojë 
në fuqi për një periudhë fillestare prej dhjetë vjetësh dhe do të përsëritet automatikisht për një 
periudhë të mëtejshme prej dy vjetësh. 

2. Secila Palë mund të përfundojë këtë Marrëveshje me një njoftim paraprak me shkrim në 
adresë të Palës tjetër, 6 muaj përpara datës së përfundimit të saj. 

3. Përsa i përket investimeve të kryera para datës së përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, 
dispozitat e të gjitha neneve të tjera të kësaj Marrëveshjeje do të mbeten në fuqi për një periudhë të 
mëtejshme prej dhjetë vjetësh nga data e përfundimit të kësaj Marrëveshjeje. 

Bërë në Tiranë, më 15.12.2003 në dy kopje origjinale në gjuhët shqip, koreane dhe anglisht 
duke qenë të gjitha tekstet me fuqi të barabartë. 

Në rast mosmarrëveshjeje në interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje do të merret 
për bazë teksti në gjuhën angleze. 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.3, faqe 80. 
 
 

VENDIM  
Nr.306, datë 14.5.2004 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MISIONIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR 

ADMINISTRATËN E PËRKOHSHME TË KOSOVËS (UNMIK), NË EMËR TË 
INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE NË KOSOVË, PËR NXITJEN 

DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Ministrit të 
Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Misionit të Kombeve të Bashkuara për Administratën e Përkohshme të Kosovës (UNMIK), në emër 
të institucioneve të përkohshme vetëqeverisëse në Kosovë, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të 
investimeve. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI  
Fatos Nano 
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MARRËVESHJE  
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 

MISIONIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ADMINISTRATËN E PËRKOHSHME TË 
KOSOVËS (UNMIK) NË EMËR TË INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME 

VETËQEVERISËSE NË KOSOVË, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË 
INVESTIMEVE 

 
Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Misioni i Kombeve të Bashkuara për 

Administratën e Përkohshme të Kosovës në emër të institucioneve të përkohshme vetëqeverisëse në 
Kosovë, këtu më poshtë të referuara si “Palë”, 

duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik për përfitimin reciprok të 
vendeve, 

duke synuar të krijojnë kushte të favorshme për investimet e bëra nga investitorët e secilës 
Palë në territorin e Palës tjetër, 

duke njohur se nxitja dhe mbrojtja e investimeve në bazë të kësaj Marrëveshjeje do të 
stimulojë iniciativat investuese në këtë fushë, 

ranë dakord si vijon: 
 

Neni 1 
Përkufizime  

 
Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi “investitor” kupton: 
a) një person fizik i cili, në përputhje me ligjin e Palës përkatëse, është një shtetas i 

Republikës së Shqipërisë ose një banor i përhershëm i Kosovës dhe është duke bërë investime në 
territorin e Palës tjetër; 

b) një njësi ligjore, duke përfshirë shoqëritë, shoqatat, shoqëritë e përbashkëta dhe çdo lloj 
tjetër organizimi të inkorporuar apo të krijuar, ose me fjalë të tjera të organizuar në përputhje me 
ligjin dhe rregullat e njërës Palë e cila ka adresën e saj ligjore, apo vend kryesor të biznesit të saj në 
territorin e kësaj Pale dhe është duke bërë investime në territorin e Palës tjetër. 

2. Termi “investim” kupton çdo lloj pasurie, siç janë paratë apo monedhë ekuivalente me to 
që zotërohen nga një investitor me qëllim profiti dhe në veçanti, por jo ekskluzivisht, më poshtë: 

a) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e shoqërive apo shoqatave dhe çdo formë tjetër e 
pjesëmarrjes në një shoqëri; 

b) pretendimet në para apo të çdo forme tjetër në bazë të një kontrate që ka vlerë ekonomike 
dhe pjesëmarrja lidhur me një investim; 

c) pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo të drejtë tjetër, si hipotekat, qiratë, 
uzufrukti, pengjet dhe të drejta të ngjashme; 

d) të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale, si patentat, licencat, markat tregtare, 
emrat tregtarë, si dhe proceset teknike, know-how dhe dëshira e mirë; 

e) të drejtat për të ndërmarrë veprimtari ekonomike dhe tregtare në bazë të ligjit apo të një 
kontrate, duke përfshirë koncesionet për studimin, kërkimin dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore. 

Çdo ndryshim në formën në të cilën pasuritë janë investuar ose riinvestuar nuk do të prekin 
karakterin e tyre si investim, në rast se ky ndryshim është kryer në përputhje me ligjin dhe rregullat 
e Palës pritëse të investimit. 

3. Termi “të ardhura” kupton shumat që rrjedhin nga një investim dhe përfshin në veçanti, 
por jo ekskluzivisht, fitimin, dividendët, interesin, rritjen e kapitalit, shpërblime dhe të ardhura të 
tjera. 

4. Termi “territor” kupton: 
- lidhur me Republikën e Shqipërisë, territorin nën sovranitetin e Republikës së Shqipërisë 

përfshirë ujërat territoriale dhe zonën detare e shelfin kontinental, mbi të cilat Republika e 
Shqipërisë, në përputhje me ligjet dhe rregullat e saj kombëtare dhe të drejtën ndërkombëtare, 
ushtron të drejtat e saj sovrane e ligjore; 
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- lidhur me Kosovën, territorin nën administrimin e përkohshëm të UNMIK-ut sipas 
përcaktimit në rezolutën 1244 (1999) në 10 qershor 1999 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara. 

 
Neni 2 

Nxitja dhe pranimi 
 
1. Çdo Palë do të nxisë dhe do të krijojë kushte të favorshme për investitorët e Palës tjetër, 

për të bërë investime në territorin e saj dhe do t'i pranojë këto investime në përputhje me 
legjislacionin dhe rregullat e saj. 

2. Kur një Palë ka pranuar një investim në territorin e saj, ajo do të japë, në përputhje me 
ligjet dhe rregullat e saj, lejet e nevojshme që janë të lidhura me këtë investim dhe kryerjen e 
marrëveshjeve të licencimit dhe kontratave për asistencë teknike, tregtare apo administrative. Çdo 
Palë është e detyruar të lëshojë, nëse kërkohen, autorizimet e nevojshme në lidhje me aktivitetin e 
konsultimit dhe për persona të tjerë të kualifikuar. 

 
Neni 3 

Mbrojtja  
 
1. Investimeve të bëra nga investitorët e njërës Palë në territorin e Palës tjetër, në çdo kohë, 

do t'u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë dhe do të gëzojnë mbrojtjen dhe siguri të plotë ligjore. 
Në asnjë rast një Palë nuk do t'u japë këtyre investimeve trajtimin më pak të favorshëm sesa ai i 
kërkuar nga e drejta ndërkombëtare, sipas përcaktimit në nenet 4 dhe 8 të kësaj Marrëveshjeje. 

2. Asnjëra Palë nuk do të pengojë në asnjë mënyrë, nëpërmjet masash arbitrare ose 
diskriminuese, operimin, menaxhimin, mirëmbajtjen, përdorimin, gëzimin, shitjen dhe nëse është 
rasti edhe likuidimin e këtyre investimeve referuar në paragrafin 1 të këtij neni. Çdo Palë do të 
vëzhgojë çdo detyrë që ka të bëjë me investimet e investitorëve të Palës tjetër. 

 
Neni 4 

Trajtimi vendor dhe i kombit më të favorizuar 
 
1. Çdo Palë do t’u japë në territorin e saj, investimeve ose të ardhurave të investitorëve të 

Palës tjetër, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që ajo u ka dhënë investimeve apo të 
ardhurave të investitorëve vendorë apo sesa ai që ajo u ka dhënë investimeve dhe të ardhurave të 
investitorëve të një Pale të tretë, cilido është më i favorshëm për investitorin në fjalë. 

2. Ky trajtim nuk do të shtrihet te privilegjet të cilat secila Palë mund t’u japë investitorëve 
të një pale të tretë për shkak të anëtarësimit të tyre apo përfshirjes në ndonjë zonë të tregtisë së lirë, 
bashkimi doganor, tregu të përbashkët ose ndonjë marrëveshje ndërkombëtare të ngjashme, 
ekzistuese apo që do të krijohet në të ardhmen, te të cilat cilado prej Palëve është ose mund të bëhet 
palë. 

3. Secila Palë, në përputhje me ligjet dhe rregullat e vendit të saj, do t’u japë investimeve 
apo të ardhurave të investitorëve të Palës tjetër një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që u ka 
dhënë investimeve apo të ardhurave të investitorëve të vet. 

4. Trajtimi i dhënë në këtë nen nuk do të konsiderohet si detyrim për një Palë që të shtrijë 
tek investitorët e Palës tjetër përfitimet e çdo trajtimi, preference apo privilegji që rezulton nga 
ndonjë marrëveshje ndërkombëtare që ka të bëjë tërësisht ose kryesisht me taksimin, përfshirë çdo 
marrëveshje për evitimin e taksimit të dyfishtë, ose çdo ligj kombëtar që ka të bëjë tërësisht ose 
kryesisht me taksimin. 
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Neni 5 
Shpronësimi 

 
1. Investimet ose të ardhurat e investitorëve të secilës prej Palëve në territorin e Palës tjetër 

nuk do të shpronësohen, të përdoren ose nuk do të jenë subjekt i ndonjë mase tjetër që ka efekt 
ekuivalent me atë të shpronësimit apo të përdorimit (këtu më poshtë referuar si "përdorim"), me 
përjashtim kur kërkohet për interes publik, mbështetur në ligj, mbi baza jodiskriminuese dhe 
kundrejt një pagese të menjëhershme të përshtatshme dhe kompensimi efektiv. 

2. Investitori i prekur, gëzon të drejtën, sipas ligjit dhe rregullave të Palës që bën 
përdorimin, për një shqyrtim të menjëhershëm nga ana e autoriteteve gjyqësore apo kompetente dhe 
të pavarura të kësaj Pale, të rastit të tij dhe të përcaktojë nëse ky shpronësim dhe vlerësim i 
investimit të saj është në përputhje me parimet e vendosura në këtë nen. 

3. Ky kompensim do të llogaritet me vlerën e tregut të investimit të përdorur, në momentin 
përpara se masa e shpronësimit të kryhet ose përpara se ky përdorim të bëhet publikisht i njohur. 
Kompensimi do të përfshijë interesin LIBOR për një vit deri në datën e pagesës, do të paguhet pa 
vonesë, në një monedhë lirisht të konvertueshme dhe do të jetë efektivisht i realizueshëm dhe lirisht 
i transferueshëm. 

 
Neni 6 

Kompensimi për humbjet  
 
1. Investitorëve të një Pale, investimet apo të ardhurat e të cilëve pësojnë humbje në 

territorin e Palës tjetër për shkak të konfliktit të armatosur, revolucionit, gjendjes së emergjencës, 
kryengritjeve, luftës civile ose ngjarjeve të ngjashme, do t'u jepet nga Pala e fundit në lidhje me 
kthimin, zhdëmtimin, kompensimin ose ndonjë zgjidhje tjetër të vlefshme, një trajtim jo më pak i 
favorshëm sesa kjo Palë u jep investitorëve vendorë ose të një pale të tretë, cilido qoftë më i 
favorshmi prej tyre për investitorin. Pagesat e rezultuara do të jenë lirisht të transferueshme. 

2. Pavarësisht nga paragrafi 1 i këtij neni, një investitori të një Pale, i cili, në secilën nga 
situatat e referuara në këtë paragraf, pëson humbje në territorin e Palës tjetër, që rezultojnë nga: 

a) shpronësimi i investimit apo i një pjese të tij, apo autoritetet e kësaj të fundit; 
b) shkatërrimi i investimit ose i një pjese të tij nga autoritetet e kësaj të fundit, që nuk ishte i 

nevojshëm për situatën,  
do t’i jepet nga Pala e fundit dëmshpërblimi apo kompensimi. 
3. Kompensimi në çdo rast do të jetë i menjëhershëm, i përshtatshëm dhe efektiv. Pagesat e 

rezultuara do të bëhen pa vonesë në monedhë lirisht të konvertueshme dhe lirisht të transferueshme. 
 

Neni 7 
Transferimet  

 
1. Çdo Palë do t’u garantojë investitorëve të Palës tjetër, në përputhje me ligjet dhe rregullat 

e Palës pritëse, transferimin e lirë të të gjitha pagesave për detyrimet fiskale që kanë të bëjnë me 
investimet e tyre. Këto transferime do të përfshijnë në veçanti, por jo ekskluzivisht: 

a) kapitalin fillestar dhe çdo shtesë në kapital për mirëmbajtjen apo rritjen e një investimi; 
b) të ardhurat nga investimi; 
c) fondet për shlyerjen e huave në lidhje me një investim; 
d) kompensimet që jepen në bazë të nenit 5 dhe 6 dhe pagesat që kryhen për zgjidhjen e një 

mosmarrëveshjeje, sipas neneve 10 dhe 11 të kësaj Marrëveshjeje; 
e) të ardhurat nga shitja ose likuidimi i plotë apo i pjesshëm i një investimi; 
f) të adhurat dhe shpërblime të tjera të personelit të angazhuar nga jashtë në lidhje me një 

investim. 
2. Transferimet sipas kësaj Marrëveshjeje do të kryhen pa vonesë dhe në një monedhë lirisht 

të transferueshme me kursin e këmbimit që mbizotëron në datën e transferimit. 
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3. Palët do t’u japin transferimeve referuar në këtë nen një trajtim jo më pak të favorshëm 
sesa ai që i është dhënë transferimit të pagesave që rrjedhin nga investimet e bëra nga investitorët e 
ndonjë pale të tretë. 

 
Neni 8 

Kushtet më favorizuese 
 
Nëse legjislacioni i ndonjërës prej Palëve ose detyrimet që rrjedhin sipas së drejtës 

ndërkombëtare ekzistuese apo të vendosur më vonë midis Palëve si plotësim i kësaj Marrëveshjeje, 
përmbajnë një rregullim, qoftë ky i përgjithshëm apo i veçantë, që u jep investitorëve të Palës tjetër 
një trajtim më të favorshëm sesa ai i dhënë nga kjo Marrëveshje, ky rregullim do të jetë mbizotërues 
për aq sa ai është më i favorshëm kundrejt kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 9 

Zëvendësimi më të drejta të plota (subrogimi) 
 
1. Nëse një Palë ose agjencia e përcaktuar prej saj bën një pagesë për një zhdëmtim, garanci 

apo kontratë sigurimi kundrejt një risku jotregtar në lidhje me një investim të bërë nga ndonjë prej 
investitorëve të saj në territorin e Palës tjetër, Pala e fundit do të njohë kalimin e çdo të drejte apo 
detyrim të këtij investitori tek ish-Pala apo agjencia e përcaktuar prej saj, që të ushtrojë në bazë të 
zëvendësimit me të drejta të plota, çdo të drejtë në të njëjtën masë sa edhe paraardhësi i tij. 

2. Ky zëvendësim do të bëjë të mundur që ish-Pala apo agjencia e përcaktuar prej saj të jetë 
direkt përfituese e çdo pagese për dëmshpërblim apo kompensim tjetër, që mund të ngarkohet të 
kryejë investitori. 

3. Zëvendësimi i të drejtave dhe i detyrimeve për investitorin e zhdëmtuar do të aplikohet, 
gjithashtu edhe për transferimin e pagesave efektive në përputhje me nenin 7 të kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 10  

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet Palëve 
 
1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Palëve në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj 

Marrëveshjeje, për sa është e mundur, do të zgjidhet nëpërmjet kanaleve diplomatike. 
2. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk është e mundur të zgjidhet në këtë mënyrë brenda 

gjashtë (6) muajve prej fillimit të bisedimeve, ajo do t’i nënshtrohet me kërkesën e njërës prej dy 
Palëve, një gjykate arbitrazhi. 

3. Gjykata e arbitrazhit do të krijohet në mënyrën e mëposhtme: çdo Palë do të emërojë një 
gjykatës dhe këta dy gjykatës do të zgjedhin një të tretë, i cili do të jetë kryetar. Në qoftë se brenda 
30 ditëve nga kërkesa për arbitrim Pala tjetër nuk ka emëruar një gjykatës, ose brenda 60 ditëve nga 
emërimi i dy gjykatësve, gjykatësi i tretë nuk ka qenë emëruar, Pala tjetër mund të ftojë Presidentin 
e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të emërojë një gjykatës. 

4. Gjykata do të nxjerrë vendimet e saj në bazë të respektimit të ligjeve të aplikuara në 
territoret e Palës, dispozitave që përmban kjo Marrëveshje, si dhe parimeve universale të së drejtës 
ndërkombëtare. 

5. Gjykata e arbitrazhit i përcakton vetë procedurat. 
6. Gjykata e arbitrazhit do të marrë  vendimet me shumicë votash. Vendimi i arbitrazhit 

duhet të cekë arsyet në bazë të të cilave është marrë vendimi dhe ky vendim do të jepet përfundimtar 
dhe detyrues për të dyja Palët. 

7. Çdo Palë do të përballojë shpenzimet për gjykatësin e zgjedhur prej tij dhe ato të 
përfaqësimit në procedurat e arbitrazhit. Shpenzimet e tjera përfshirë dhe ato të presidentit do të 
përballohen në pjesë të barabarta nga të dyja Palët. 
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Neni 11 
Mosmarrëveshjet ndërmjet njërës Palë dhe një investitori të Palës tjetër 

 
1. Mosmarrëveshjet që mund të ngrihen ndërmjet njërës Palë dhe një investitori të Palës 

tjetër në lidhje me një investim, do të paraqiten me shkrim, përfshirë dhe një informacion të 
detajuar, nga investitori tek Pala pritëse e investimit. Për sa të jetë e mundur, palët e interesuara do 
të përpiqen ta zgjidhin këtë mosmarrëveshje në mënyrë miqësore. 

2. Në rast se këto mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhen miqësisht brenda gjashtë muajve 
nga data kur njoftimi me shkrim referuar paragrafit 1 është shtruar për zgjidhje, mosmarrëveshja do 
t'i nënshtrohet, sipas zgjedhjes së investitorit: 

- gjykatës kompetente të Palës në territorin e së cilës investimi është kryer ose 
- një gjykate arbitrazhi të përkohshme të krijuar sipas Rregullave të Arbitrazhit të 

Komisionit të Kombeve të Bashkuara për Ligjin Tregtar Ndërkombëtar (UNCITRAL); 
- Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID) të 

krijuar nga Konventa për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve ndërmjet shteteve dhe 
shtetasve të shteteve të tjera, e hapur për nënshkrim në Washington D.C., në 18 mars 1965, në 
rastin kur të dyja Palët janë anëtare të kësaj Konvente. 

3. Arbitrimi do të bazohet në: 
- dispozitat e kësaj Marrëveshjeje; 
- rregullat dhe parimet universale të së drejtës ndërkombëtare; 
- ligjet që zbatohen në territorin e Palës, në territorin e së cilës është bërë investimi, 

përfshirë rregullat lidhur me konfliktet në ligj. 
4. Dispozitat e nenit 9 të kësaj Marrëveshjeje, një Palë nuk do t’i shfrytëzojë për mbrojtje, 

dëmshpërblim apo kompensim për të gjithë apo për një pjesë të dëmit të pësuar, që është marrë apo 
do të merret nga investitori në bazë të një kontrate garancie apo sigurie. 

5. Vendimet e arbitrazhit do të jenë përfundimtare dhe detyruese për Palët në 
mosmarrëveshje. Secila Palë merr përsipër që të zbatojë vendimet në përputhje me legjislacionin e 
vendit të saj. 

 
Neni 12 

Hyrja në fuqi, kohëzgjatja dhe përfundimi 
 
1. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën në të cilën Palët do të njoftojnë njëra-tjetrën 

se formalitetet e brendshme ligjore të kërkuara për hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje janë 
përfunduar. Ajo do të zbatohet nga data e hyrjes së saj në fuqi dhe do të qëndrojë në fuqi për një 
periudhë fillestare prej 5 vjetësh dhe mund të rinovohet automatikisht, nëse nuk kundërshtohet nga 
njëra Palë, për një periudhë të mëtejshme prej 5 vjetësh. 

2. Secila Palë mund të përfundojë këtë Marrëveshje, duke njoftuar me shkrim Palën tjetër 
për përfundimin e kësaj Marrëveshjeje, të paktën 6 muaj përpara datës së përfundimit të saj. 

3. Për investimet e bëra para datës së përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, kjo Marrëveshje 
do të mbetet në fuqi për një periudhë të mëtejshme gjatë së cilës ato kanë qenë efektive përpara 
përfundimit të kësaj Marrëveshjeje. 

Bërë në Tiranë, më 19 shkurt 2004 në dy origjinale në gjuhët shqip dhe anglisht, duke qenë 
të gjitha tekstet me fuqi të barabartë. 

Në rast mosmarrëveshje në interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, do të merret 
për bazë teksti në gjuhën angleze. 
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PËR INSTITUCIONET E PËRKOHSHME 

VETËQEVERISËSE NË KOSOVË 
Ali Jakupi 

MINISTËR PËR TREGTI 
 

PËR KËSHILLIN E MINISTRAVE 
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

Anastas Angjeli 
MINISTËR I EKONOMISË 

PËR MISIONIN E KOMBEVE TË 
BASHKUARA PËR ADMINISTRATËN E 

PËRKOHSHME TË KOSOVËS 
NË EMËR TË INSTITUCIONEVE TË 

PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE NË 
KOSOVË 

Harri Holkeri 
PËRFAQËSUES SPECIAL I SEKRETARIT TË 

PËRGJITHSHËM 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.32, faqe 2595. 

 
 

VENDIM 
Nr.482, datë 16.7.2004 

 
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS TË MOLDAVISË, PËR 
NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 "Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare", me propozimin e Ministrit të 
Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 
 
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës të Moldavisë, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
 

MARRËVESHJE 
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 
QEVERISË SË REPUBLIKËS TË MOLDAVISË PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN 

RECIPROKE TË INVESTIMEVE 
 
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës të Moldavisë, 

këtu më poshtë të referuara si Palë Kontraktuese, 
duke dëshiruar të inkurajojnë dhe të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre ekonomik për 

përfitimin reciprok ndërmjet të dy vendeve për një periudhë afatgjatë, 
duke pasur si objektiva të tyre krijimin e kushteve të favorshme për investimet e bëra nga 

investitorët e secilës Palë Kontraktuese në territorin e Palës tjetër Kontraktuese, 
ranë dakord si vijon: 
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Neni 1 
Përkufizime 

 

Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje: 
1. Termi "Investim" kupton çdo lloj pasurie dhe në veçanti, jo ekskluzivisht, përfshin: 
a) pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe çdo të drejtë tjetër siç janë hipotekat, qiratë 

ose pengjet; 
b) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e një shoqërie dhe çdo formë tjetër e pjesëmarrjes në 

shoqëri; 
c) detyrimet në para ose të çdo forme në bazë të një kontrate që ka vlerë ekonomike, duke 

përfshirë kreditë e dhëna për një investim; 
d) të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale, patentat, markat tregtare, proceset 

teknike, know-how, dëshira e mirë dhe të drejta të tjera të ngjashme, sipas ligjeve të Palës 
Kontraktuese; 

e) koncesionet e biznesit, bazuar në ligjin e publikuar të secilës Palë Kontraktuese, përfshirë 
koncesionet për studimin, kërkimin dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore, si dhe të drejta të tjera të 
dhëna me ligj; 

f) mallrat që sipas një marrëveshjeje qiraje janë vënë në dispozicion të një qiramarrësi në 
territorin e një Pale Kontraktuese, konform ligjeve dhe rregullave të saj. 

Çdo ndryshim i mundshëm në formën në të cilën janë bërë investimet apo riinvestimet nuk 
do të prekë karakterin e tyre si investime. 

2. Termi "Të ardhura" kupton shumën që rrjedh nga një investim dhe në veçanti, por jo 
ekskluzivisht, përfshin fitimet, interesin, rritjen e kapitalit, dividendët, shpërblimet dhe pagesat, 
pavarësisht nga forma në të cilën e ardhura është paguar. 

3. Termi "Investitor" kupton: 
a) Lidhur me Republikën e Shqipërisë: 
i) Personat fizikë që kanë statusin e shtetasve të Republikës së Shqipërisë në përputhje me 

ligjin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 
ii) Personat juridikë ose çdo njësi tjetër ligjore të inkorporuar, të krijuar apo me fjalë të tjera 

të organizuar në përputhje me ligjin e aplikuar në Republikën e Shqipërisë, siç janë sipërmarrësit 
individualë, që kanë vendqendrimin e tyre dhe realisht kryejnë aktivitetin e biznesit në territorin e 
Republikës së Shqipërisë. 

b) Lidhur me Republikën e Moldavisë: 
i) Personat fizikë që kanë statusin e shtetasve të Republikës së Moldavisë në përputhje me 

ligjin në fuqi në Republikën e Moldavisë. 
ii) Personat juridikë ose çdo njësi tjetër ligjore të inkorporuar, të krijuar apo me fjalë të tjera 

të organizuar në përputhje me ligjin e aplikuar në Republikën e Moldavisë, siç janë sipërmarrësit 
individualë, që kanë vendqëndrimin e tyre dhe realisht kryejnë aktivitetin e biznesit në territorin e 
Republikës së Moldavisë. 

4. Termi "Territor" kupton: 
a) lidhur me Republikën e Shqipërisë: territorin nën sovranitetin e Republikës së Shqipërisë, 

përfshirë ujërat territoriale dhe zonën detare e shelfin kontinental, mbi të cilat Republika e 
Shqipërisë, në përputhje me ligjet dhe rregullat e saj kombëtare dhe të drejtën ndërkombëtare, 
ushtron të drejtat e saj sovrane e ligjore; 

b) lidhur me Republikën e Moldavisë: sipërfaqen gjeografike të krijuar nga toka dhe 
nëntoka, ujërat dhe kolonën ajrore mbi tokë dhe ujërat territoriale, mbi të cilat Republika e 
Moldavisë ushtron të drejtat e sovranitetit dhe të juridiksionit, në përputhje me legjislacionin e saj 
dhe me ligjin ndërkombëtar. 

 

Neni 2 
Nxitja dhe mbrojtja e investimeve 

 

1. Secila Palë Kontraktuese nxit në territorin e saj investimet e bëra nga investitorët e Palës 
tjetër Kontraktuese dhe i pranon këto investime në përputhje me legjislacionin dhe rregullat e saj. 
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2. Investimeve të bëra nga investitorët e njërës Palë Kontraktuese, në territorin e Palës tjetër 
Kontraktuese, në çdo kohë do t'u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë dhe do të gëzojnë mbrojtje 
dhe siguri të plotë. Secila Palë Kontraktuese do të garantojë që menaxhimi, mirëmbajtja, përdorimi, 
gëzimi apo disponimi i investimeve të Palës tjetër Kontraktuese, në territorin e saj në asnjë rast nuk 
do të dëmtohen nga masa të padrejta apo diskriminuese. 

3. Të ardhurat prej investimeve dhe në rastet e riinvestimit, të ardhurat që rrjedhin prej tyre 
gëzojnë të njëjtën mbrojtje si edhe investimet fillestare. 

4. Secila Palë Kontraktuese do të vëzhgojë çdo obligim tjetër lidhur me investimet e Palës 
tjetër Kontraktuese. 

 

Neni 3 
Trajtimi i investimeve 

 

1. Secila Palë Kontraktuese do t'u japë në territorin e saj investimeve të bëra nga investitorët 
e Palës tjetër Kontraktuese, një trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai që ajo u ka dhënë 
investitorëve të vet apo investitorëve të një shteti të tretë, cilido është më i favorshëm. 

2. Secila Palë Kontraktuese do t'u japë investitorëve të Palës tjetër Kontraktuese, lidhur me 
aktivitetin e tyre në marrëdhënie me investimet në territorin e saj, trajtim jo më pak të favorshëm 
sesa ato që ajo u ka dhënë investitorëve të vet apo investitorëve të një shteti të tretë, cilido është më 
i favorshëm. 

3. Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nuk do të konsiderohen si obligim i një Pale 
Kontraktuese që të shtrijë tek investitorët e Palës tjetër Kontraktuese përfitimet e çdo trajtimi, 
preference apo privilegji që rezulton prej: 

a) anëtarësimit sipas një marrëveshjeje ekzistuese apo që do të krijohet në të ardhmen në një 
bashkim doganor, bashkim ekonomik, integrim ekonomik rajonal ose një marrëveshje 
ndërkombëtare të ngjashme; 

b) çdo marrëveshje ndërkombëtare apo rregull që ka të bëjë tërësisht apo kryesisht me 
taksimin. 

 

Neni 4 
Shpronësimi 

 

1. Investimet e investitorëve të secilës Palë Kontraktuese në territorin e Palës tjetër 
Kontraktuese, nuk do të shpronësohen ose nuk do të jenë subjekt i ndonjë mase tjetër që mund të 
ketë efekt të njëjtë me atë të shpronësimit (këtu më poshtë referuar si "shpronësim"), me përjashtim 
kur kërkohet për interes të sigurimit kombëtar, mbi baza jodiskriminuese dhe kundrejt një pagese të 
menjëhershme, të përshtatshme dhe kompensimi efektiv. Ky kompensim do të llogaritet me vlerën e 
tregut të investimit në momentin përpara se të merret masa apo ky shpronësim të bëhet publikisht i 
njohur, cilido është më i hershmi, ku do të përfshijë interesin e zakonshëm tregtar prej datës së 
shpronësimit deri në datën e pagesës dhe do të jetë lirisht i transferueshëm dhe lirisht i 
konvertueshëm. 

2. Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni do të jenë të zbatueshme, gjithashtu ku një Palë 
Kontraktuese shpronëson pasuritë e një shoqërie e cila është krijuar sipas ligjeve në fuqi në secilën 
pjesë të territorit të saj dhe në të cilën investitorët e Palës tjetër Kontraktuese zotërojnë aksione. 

 
Neni 5 

Kompensimi për humbjet 
 
1. Investitorët e një Pale Kontraktuese, investimet e të cilëve pësojnë humbje në territorin e 

Palës tjetër Kontraktuese, për shkak të konfliktit të armatosur, revolucionit, gjendjes së emergjencës 
kombëtare, kryengritjeve, luftës civile apo ngjarjeve të ngjashme do t'u jepet nga Pala e fundit 
Kontraktuese në lidhje me kthimin, zhdëmtimin, kompensimin apo një zgjidhje tjetër të vlefshme, 
një trajtim jo më pak të favorshëm sesa kjo Palë Kontraktuese u jep investitorëve të vet ose të një 
shteti të tretë cilido qoftë me i favorshmi për investitorët e Palës tjetër Kontraktuese. 
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Neni 6 
Riatdhesimi i kompensimeve dhe i të ardhurave 

 
1. Secila Palë Kontraktuese, lidhur me investimet e investitorëve të Palës tjetër 

Kontraktuese, pas përmbushjes së detyrimeve fiskale të saj, nuk do të frenojë transferimin e 
investimeve dhe të ardhurave të saj. Transferimi do të jetë efektiv, pa vonesa, në një monedhë lirisht 
të konvertueshme në tregun e lirë të këmbimit në datën e transferimit. 

2. Këto transferime do të përfshijnë në veçanti, por jo ekskluzivisht: 
a) kapitalin dhe çdo shtesë në kapital për mirëmbajtjen apo rritjen e investimit; 
b) fitimet, interesin, aksionet dhe të ardhura të tjera në vazhdimësi; 
c) fondet për shlyerjen e huave lidhur me një investim; 
d) shpërblimet dhe pagesat; 
e) të ardhurat nga shitja apo  likuidimi i investimit të plotë apo një pjesë të tij; 
f) kompensimin sipas neneve 4 dhe 5 të kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 7 

Zëvendësimi me të drejta të plota (Subrogimi) 
 
1. Në se investimet e bëra nga një investitor i njërës Palë Kontraktuese në territorin e Palës 

tjetër Kontraktuese janë siguruar kundrejt një risku jotregtar sipas një sistemi ligjor të garantuar, 
Pala e fundit Kontraktuese do të njohë çdo zëvendësim me të drejta të plota të siguruar brenda të 
drejtave të investitorit të lartpërmendur në përputhje me termat e garancisë, që do të bëhen të 
njohura nga Pala tjetër Kontraktuese, pa paragjykuar të drejtat e investitorit sipas nenit 6 të kësaj 
Marrëveshjeje. 

2. I siguruari nuk do të ketë të drejtë që të ushtrojë çdo të drejtë tjetër që mund të ketë pasur 
investitori për të ushtruar. 

3. Mosmarrëveshjet ndërmjet një Pale tjetër Kontraktuese dhe të siguruarit do të zgjidhen në 
përputhje me dispozitat e nenit 9 të kësaj Marrëveshjeje. 

 
Neni 8 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet Palëve Kontraktuese 
 
1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Palëve Kontraktuese, lidhur me interpretimin apo zbatimin 

e kësaj Marrëveshjeje, përsa është e mundur, do të zgjidhet me bisedime nëpërmjet kanaleve 
diplomatike. 

2. Në qoftë se mosmarrëveshja nuk është e mundur të zgjidhet brenda gjashtë muajve prej 
fillimit të bisedimeve, ajo do t'i nënshtrohet me kërkesën e njërës prej Palëve Kontraktuese një 
gjykate arbitrazhi. 

3. Gjykata e arbitrazhit do të krijohet ad-hoc, si më poshtë: çdo Palë Kontraktuese do të 
emërojë një gjykatës dhe këta dy gjykatës do të bien dakord të zgjedhin një shtetas të një shteti të 
tretë si kryetar. Gjykatësit do të zgjidhen brenda tre muajve dhe kryetari brenda pesë muajve, nga 
data ku secila Palë Kontraktuese i njofton Palës tjetër Kontraktuese dëshirën e saj që t'ia nënshtrojë 
mosmarrëveshjen një gjykate arbitrazhi. 

4. Në rast se brenda afateve të specifikuara në paragrafin 3 të këtij neni nuk janë bërë 
emërimet e nevojshme, secila Palë Kontraktuese mund, që në mungesë të ndonjë marrëveshjeje 
tjetër të ftojë Presidentin e Gjykatës Ndërkombëtare të drejtësisë të bëjë emërimet e nevojshme. Në 
rast se Presidenti i Gjykatës është shtetas i ndonjërës prej Palëve Kontraktuese ose i ndalohet që të 
kryejë funksionet e mësipërme, zëvendëspresidenti ose nëse ai, gjithashtu është shtetas i njërës prej 
Palëve Kontraktuese ose nëse ai ndalohet që të kryejë funksionet e mësipërme, anëtari më i vjetër i 
Gjykatës i cili nuk është shtetas i ndonjërës prej Palëve Kontraktuese do të ftohet që të bëjë 
emërimet e nevojshme. 
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5. Gjykata e arbitrazhit do të vendosë në bazë të respektimit të ligjit, duke përfshirë në 
veçanti këtë Marrëveshje dhe marrëveshje të tjera pasuese ndërmjet Palëve Kontraktuese, si dhe 
parimeve të së drejtës ndërkombëtare. 

6. Gjykata i përcakton vetë procedurat, përveçse kur Palët kontraktuese vendosin ndryshe. 
7. Gjykata do t'i marrë vendimet me shumicë votash. Ky vendim do të jetë përfundimtar dhe 

detyrues për të dyja Palët Kontraktuese. 
8. Çdo Palë Kontraktuese do të përballojë vetë shpenzimet për gjykatësin e zgjedhur prej saj 

dhe për atë të përfaqësimit. Shpenzimet për kryetarin, si dhe shpenzime të tjera do të përballohen në 
pjesë të barabarta nga të dyja Palët Kontraktuese. Megjithatë, gjykata mund që me vendim të prerë 
të ngarkojë njërën Palë Kontraktuese që të përballojë një pjesë më të madhe të shpenzimeve dhe ky 
vendim do të jetë i detyrueshëm për të dyja Palët Kontraktuese. 

 
Neni 9 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet investitori dhe një Pale Kontraktuese 
 
1. Mosmarrëveshjet ndërmjet një investitori të një Pale Kontraktuese dhe Palës tjetër 

Kontraktuese, në lidhje me një obligim të kësaj të fundit sipas kësaj Marrëveshjeje, për sa i përket 
një investimi të mëparshëm, përsa të jetë e mundur, do të zgjidhen në mënyrë miqësore. 

2. Në rast se këto mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhen miqësisht brenda gjashtë muajve 
nga data që secila Palë Kontraktuese kërkon zgjidhje, investitori mund të zgjedhë për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes gjykatën kompetente të Palës Kontraktuese në të cilën investimi ka qënë kryer ose 
arbitrazhi Ndërkombëtar. 

3. Kur mosmarrëveshja i ka kaluar për zgjidhje arbitrazhit ndërkombëtar, investitori mund 
t'ia kalojë për zgjidhje mosmarrëveshjen gjithashtu: 

a) Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve të krijuara nga 
Konveta për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve ndërmjet shteteve  dhe shtetasve të 
shteteve të tjera, e hapur në nënshkrimin në Washington D.C. në 18 mars 1965, për arbitrimin ose 
pajtimin, apo: 

b) një gjykate të përkohshme të krijuar sipas rregullave të arbitrazhit të Komisionit të 
Kombeve të Bashkuara për Ligjin Tregtar Ndërkombëtar (U.N.C.I.T.R.A.L.). 

4. Gjykata e arbitrazhit do të zgjidhë mosmarrëveshjet në përputhje me dispozitat e kësaj 
Marrëveshjeje dhe rregullave dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Vendimet e arbitrazhit do të 
jenë përfundimtare dhe detyruese për të dyja palët në mosmarrëveshje. Secila Palë Kontraktuese 
merr përsipër që të zbatojë pa vonesë vendimet në përputhje me legjislacionin e vendit të saj. 

5. Gjatë proceseve të arbitrimit apo zbatimit të vendimit, Pala Kontraktuese në 
mosmarrëveshje nuk do të shfrytëzojë për kompesim objektin që investitori i Palës tjetër 
Kontraktuese ka marrë sipas një kontrate sigurimi në përputhje me të gjitha apo një pjesë të dëmit 
apo të humbjes. 

 
Neni 10  

Zbatimi i rregullave të tjera  
 
Nëse dispozitat ligjore të secilës Palë Kontraktuese apo obligimet sipas ligjit ndërkombëatr 

ekzistues aktual apo krijuar këtu më poshtë ndërmjet Palëve Kontraktuese, përveç kësaj 
Marrëveshjeje përmbajnë një rregull, të përgjithshëm apo specifik, që i jep të drejtën investimeve të 
investitorëve të Palës tjetër Kontraktuese e trajtimit më të favorshëm se sa ai që siguron kjo 
Marrëveshje, një rregull i tillë për t'u shtrirë aty ku është më i favorshëm do të mbizotërojë mbi këtë 
Marrëveshje. 
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Neni 11 
Konsultimet  

 
Përfaqësuesit e Palës Kontraktuese do të mbajnë, kurdoherë që të jetë e nevojshme, 

konsultimet për çdo problem që do të dalë gjatë zbatimit të kësaj Marrëveshjeje. Këto konsultime do 
të mbahen me propozimin e njërës Palë Kontraktuese në vendimin dhe kohën që do të bien dakord 
nëpërmjet kanaleve diplomatike 

 
Neni 12 
Zbatimi 

 
Kjo Marrëveshje do të zbatohet edhe për investimet e bëra më parë nga investitorët e secilës 

Palë Kontraktuese në territorin e Palës tjetër Kontraktuese në përputhje me ligjet dhe rregullat në 
fuqi. 

 
Neni 13 

Hyrja në fuqi, kohëzgjatja, përfundimi 
 
Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi pas ditës së tridhjetë pas datës në të cilën Palët 

Kontraktuese kanë njoftuar njëra-tjetrën lidhur me përmbushjen e kërkesave të procedurave të 
brendshme për hyrjen në fuqi të Marrëveshjes. 

Kjo Marrëveshje do të jetë në fuqi për një periudhë dhjetëvjeçare. Megjithatë kjo 
Marrëveshje do të rinovohet  në mënyrë të heshtur për një periudhë dhjetëvjeçare nëse nga  asnjë 
Palë Kontraktuese nuk është dhënë njoftimi për përfundimin e vlefshmërisë së Marrëveshjes së paku 
një vit përpara datës së përfundimit të vlefshmërisë së saj. Secila palë rezervon të drejtën për të 
përfunduar Marrëveshjen nëse njofton të paktën një vit përpara datës së përfundimit të vlefshmërisë 
së periudhës së rinovimit. 

Kjo Marrëveshje mund të ndryshojë nëpërmjet një marrëveshje me shkrim ndërmjet Palëve 
Kontraktuese. Çdo ndryshim do të hyjë në fuqi sipas të njëjtës procedurë që kërkohet për hyrjen në 
fuqi të Marrëveshjes ekzistuese. 

Për investimet e bëra përpara datës së përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, nenet e 
mësipërme do të vazhdojnë të jenë në fuqi për një periudhë të mëtejshme dhjetëvjeçare prej kësaj 
date. 

Bërë në Chisinau më 11 qershor në dy origjinale në gjuhët shqip, moldave dhe anglisht, 
duke qenë të gjitha tekstet me fuqi të barabartë. 

Në rast mosmarrëveshjeje në interpretim do të merret për bazë teksti në gjuhën angleze. 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.52, faqe 3453. 
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LIGJ 
Nr.10 150, datë 28.9.2009 

 
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES SË THEMELIMIT TË KORPORATËS 

ISLAMIKE PËR SIGURIMIN E INVESTIMEVE DHE TË KREDIVE TË EKSPORTIT” 
 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
Neni 1 

 
Ratifikohet “Marrëveshja e themelimit të Korporatës Islamike për Sigurimin e Investimeve 

dhe të Kredive të Eksportit”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji. 
 

Neni 2 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Shpallur me dekretin nr.6285, datë 7.10.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.145, datë 20.10.2009, faqe 6535. 

 
 

NENET E MARRËVESHJES  
KORPORATA ISLAMIKE PËR SIGURIMIN E INVESTIMEVE DHE KREDIVE TË 

EKSPORTIT 
 

(Anëtar i Grupit të Bankës Islamike për Zhvillim) 
Shaban 1412/ Shkurt 1992G 

 
NENET E MARRËVESHJES SË 

KORPORATËS ISLAMIKE PËR SIGURIMIN 
E INVESTIMEVE DHE KREDISË SË EKSPORTIT 

 
Shtetet Palë në këtë Marrëveshje dhe Banka Islamike për Zhvillim,  
duke pasur parasysh një nga objektivat e Organizatës së Konferencës Islamike, siç shprehet 

në Kartën e Organizatës, është zhvillimi dhe mbështetja e bashkëpunimit ndërmjet vendeve anëtare 
në fushat ekonomike dhe sociale;  

me dëshirën për të forcuar marrëdhëniet ekonomike ndërmjet vendeve të Organizatës së 
Konferencës Islamike mbi bazën e parimeve dhe ideve islamike;  

në përpjekje për të nxitur rrjedhën e kapitalit dhe për të zgjeruar kuadrin e marrëdhënieve 
tregtare me qëllim që të forcohen dhe nxiten përpjekjet e tyre për zhvillim;  

duke pasur parasysh:  
a) nenin 15 të Marrëveshjes për nxitjen, mbrojtjen dhe garancinë e investimeve ndërmjet 

vendeve anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike, që parashikon që Organizata, nëpërmjet 
Bankës Islamike për Zhvillim, themelon një institucion islamik për garancinë e investimeve për të 
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ndërmarrë, në pajtim me Sheriahun (ligji islamik), dhënien e garancisë për investime në territoret e 
palëve nënshkruese të kësaj Marrëveshjeje;  

b) rekomandimin e Komitetit të Përhershëm për bashkëpunim tregtar dhe ekonomik 
(COMCEC) të Organizatës së Konferencës Islamike në sesionin e tij të pestë të mbajtur në Stamboll, 
Republikën e Turqisë, në Safar 1410H për krijimin e mekanizmit për zbatimin e tij, në pajtim me 
Shariahun, sigurimin e kredisë së eksportit me qëllim që të mbrohen transaksionet ndërmjet vendeve 
islamike kundër risqeve tregtare dhe jotregtare;  

kanë rënë dakord si më poshtë.  
 

KAPITULLI I 
THEMELIMI, PËRKUFIZIME, STATUSI, ZYRA, OBJEKTIVI DHE QËLLIMET, 

ANËTARËSIA 
 

Neni 1 
Themelimi 

 
Në përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje është themeluar një korporatë filiale e 

Bankës Islamike për Zhvillim e quajtur “Korporata Islamike për Sigurimin e Investimeve dhe 
Kredisë dhe Eksportit” (këtu quhet Korporata).  

 
Neni 2 

Përkufizime  
 
Në këtë Marrëveshje, përveç kur konteksti e kërkon ndryshe, fjalët dhe termat e mëposhtëm 

kanë kuptimet e mëposhtme:  
“Organizata”, Organizata e Konferencës Islamike;  
“Banka” Banka Islamike për Zhvillim;  
“Shtet(e) anëtar” Një shtet anëtar i Organizatës që është bërë palë në këtë Marrëveshje;  
“Anëtar(ë)” Banka dhe Shteti(et) anëtare;  
“Kredi e eksportit” një kredi në lidhje me transaksionet e eksportit  
“Vendi pritës” Një shtet anëtar në territorin e të cilit gjendet një investim që është siguruar 

ose risiguruar ose që konsiderohet për sigurim ose risigurim nga Korporata, ose një shtet në 
territoret e të cilit importohen mallra ose shërbime të financuara nga kredia e eksportit që është 
siguruar ose risiguruar ose konsiderohet për sigurim ose risigurim, nga Korporata1.  

“Sigurim i investimeve” Mbulimi i sigurimeve që jepet nga Korporata për investimet e 
përmendura në nenin 17 kudër risqeve të parashikuara në nenin 19(2) ose risqet e miratuara për 
mbulimin nga Bordi i Drejtorëve në pajtim me nenin 19(3).  

“Investitorët e përshtatshëm”, një shtet anëtar ose një person fizik ose juridik që në bazë të 
nenit 18 është i përshtatshëm për të marrë shërbimet e sigurimit ose risigurimit të Korporatës në 
lidhje me investimet në një shtet anëtar2.  

“Sigurim i kredisë së eksportit”, mbulim me sigurim që jepet nga Korporata për kreditë e 
eksportit kundër risqeve të parashikuara në nenet 19(1) dhe 19(2) ose risqet e aprovuara për mbulim 
nga bordi i drejtorëve në pajtim me nenin 19(3).  

“Kontratë(a) të sigurimit” përfshin kontratat e sigurimit të investimeve, si dhe kontratat e 
sigurimeve të kredive të eksportit;  

“Kontratë(a) të Risigurimit” përfshin mbulimin e risigurimit që jepet nga Korporata në 
lidhje me kontratat e sigurimit si dhe kontratat e risigurimit që lidhen nga Korporata për cedimin e 
risqeve të siguruara ose risiguruara nga Korporata;  

“Zotërues të Policave” Personi ose personat juridike ose fizikë që lidhin kontrata sigurimi 
me Korporatën në pajtim me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje;  

                                                 
1 Ndryshuar më 11 Shaban 1421H që përputhet me 7 nëntor 2000G.  
2 Ndryshuar më 17 Jumada Awwal 1426H që përputhet me 24 qershor 2005G.  
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“Vendi i zotëruesit të policës” Shteti, legjislacionit të të cilit i nënshtrohet zotëruesi i 
policës3  

“Bordi i Guvernatorëve” Bordi i guvernatorëve të Korporatës  
“Bordi i drejtorëve” Bordi i drejtorëve të Korporatës  
“Presidenti” Presidenti i Korporatës  
“Dinar Islamik” njësia e llogarisë së Korporatës, vlera e të cilit është i barasvlershëm me një 

të drejtë të veçantë tërheqjeje të Fondit Monetar Ndërkombëtar  
 

Neni 3  
Statusi  

 
Pa cenuar dispozitat e nenit 1, Korporata është një institucion ndërkombëtar me personalitet 

të plotë juridik dhe veçanërisht me zotësinë për të:  
a) kontraktuar;  
b) përftuar dhe disponuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme; dhe  
c) filluar procedime ligjore.  
 

Neni 4 
Zyra e Korporatës  

 
1. Zyra kryesore e Korporatës gjendet në qytetin Jeddah, Mbretëria e Arabisë Saudite.  
2. Korporata mund të themelojë agjenci ose zyra degësh gjetkë.  
 

Neni 5  
Objektivi dhe qëllimet  

 
1. Objektivi i Korporatës është zgjerimi i gamës së transaksioneve tregtare të shteteve 

anëtare dhe inkurajimi i fluksit të investimeve në shtetet anëtare4.  
2. Për të arritur objektivin e saj, Korporata, në pajtim me parimet e Shariahut, bën 

sigurimin dhe risigurimin e kredive të eksportit në lidhje me mallrat që përmbushin kushtet e 
përcaktuara në nenin 16, duke i paguar zotëruesit të policës një kompensim të arsyeshëm në lidhje 
me humbjet që rrjedhin nga risqet e përcaktuara në nenet 19(1) dhe 19(2), ose risqet e përcaktuara 
nga bordi i drejtorëve në pajtim me nenin 19(3).  

3. Në një moment të përshtatshëm pas themelimit të saj, Korporata, në pajtim me parimet e 
Shariahut, bën Sigurimin e Investimeve si dhe risigurimin, në lidhje me investimet në Vendet 
Anëtare nga Investitorët e Përshtatshëm kundër risqeve të përcaktuara në Nenin 19(2), ose risqet e 
përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve në pajtim me Nenin 19(3)5.  

4. Korporata ushtron ato kompetenca që ajo mund t’i mendojë të nevojshme ose të 
përshtatshme për arritjen e objektivave të saj. Korporata në të gjitha vendimet e saj u nënshtrohet 
dispozitave të këtij Neni.  

 
Neni 6 

Anëtarësia  
 
1. Anëtarët themelues janë Banka dhe ato Shtete Anëtare të Organizatës të renditura në 

aneksin “A” që, në ose pas datës së përcaktuar në Nenin 61, ka nënshkruar këtë Marrëveshje dhe ka 
përmbushur të gjitha kushtet e tjera të anëtarësisë.  

2. Çdo shtet tjetër që është një anëtar i Organizatës mund të bëjë kërkesë dhe të pranohet si 
Anëtar pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje me ato terma dhe kushte që mund të vendoset me 

                                                 
3 Ndryshuar më 11 Shaban 1421H që përputhet me 7 nëntor 2000G.  
4 Ndryshuar më 17 Jumada Awwal 1426H që përputhet me 24 qershor 2005G.  
5 Ndryshuar më 17 Jumada Awwal 1426H që përputhet me 24 qershor 2005G. 
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votën e shumicës së numrit të përgjithshëm të guvernatorëve që përfaqësojnë një shumicë të fuqisë 
së përgjithshme votuese të anëtarëve.  

3. Një shtet që është anëtar i Organizatës mund të autorizojë çdo subjekt ose agjenci për të 
nënshkruar këtë Marrëveshje në emër të tij dhe ta përfaqësojë atë në të gjitha çështjet në lidhje me 
këtë Marrëveshje me përjashtim të çështjeve të përmendura në nenin 62.  

 
KAPITULLI II 

BURIMET FINANCIARE 
 

Neni 7 
Burimet e Korporatës  

 
Burimet e Korporatës përbëhen nga:  
a) pajtimet në kapitalin e Korporatës;  
b) kontributet e sigurimeve dhe risigurimeve të dhëna nga zotëruesit e policave në Korporatë 

në masën e kërkuar nga Korporata për të mbuluar detyrimet;  
c) shumat dhe sende pasurore të tjera mbi të cilat Korporata fiton të drejtat si zëvendësuese 

pas shlyerjes së detyrimeve; dhe  
d) të ardhurat nga investimet e burimeve të Korporatës.  
 

Neni 8 
Kapitali i autorizuar  

 

1. Kapitali i autorizuar i Korporatës është një qind milionë (100 000 000) dinarë islamikë të 
ndarë në një qind mijë (100 000) aksione që kanë vlerë nominale të barabartë me një mijë (1000) 
dinarë islamikë secili, që ofrohen për pajtim nga anëtarët në pajtim me dispozitat e nenit 9.  

2. Kapitali i autorizuar mund të rritet nga Bordi i guvernatorëve, në atë moment dhe me ato 
terma dhe kushte që mund t’i duket i përshtatshëm, me një votë prej dy të tretat e numrit të 
përgjithshëm të guvernatorëve, që përfaqësojnë jo më pak se tre të katërtat e fuqisë votuese të 
anëtarëve.  

 

Neni 9  
Pajtimi dhe caktimi i aksioneve  

 

1. Banka do të nënshkruajë pesëdhjetë mijë (50 000) aksione në kapitalin e Korporatës që 
paguhet në pajtim me nenin 10(1).  

2. Çdo shtet anëtar do të nënshkruajë në kapitalin e Korporatës dhe numri minimal i 
aksioneve që do të nënshkruajë një shtet anëtar është (250) dyqind e pesëdhjetë aksione.  

3. Çdo shtet anëtar deklaron numrin e aksioneve qe do te nënshkruajë në kapital para 
skadimit të datës së përcaktuar në paragrafin (1) të nenit 61.  

4. Pa cenuar paragrafin 2 të këtij neni, një shtet i pranuar për anëtarësim në pajtim me 
paragrafin (2) të nenit 6, do te nënshkruajë numrin e aksioneve të pjesës së papajtuar të kapitalit të 
Korporatës që përcaktohet nga bordi i guvernatorëve.  

5. Nëse bordi i guvernatorëve përcakton që është autorizuar një rritje në kapital, secili 
anëtar ka një mundësi të arsyeshme për të pajtuar, me ato terma dhe kushte që përcaktohen nga 
bordi i guvernatorëve, në raport me rritjen e aksioneve që është i barabartë me raportin që aksionet 
e tij kishin më parë; më kusht që dispozita e mësipërme nuk zbatohet në lidhje me rritjen ose një 
pjesë të rritjes në kapital të destinuar vetëm për t’i dhënë fuqi përcaktimit të bordit të guvernatorëve 
sipas paragrafëve 4 dhe 6 të këtij neni. Asnjë anëtar nuk është i detyruar të nënshkruajë ndonjë pjesë 
të rritjes së kapitalit.  

6. Bordi i guvernatorëve, me kërkesë të një anëtari, me votën e një shumice të të gjithë 
numrit të Guvernatorëve që përfaqësojnë një shumicë të fuqisë së përgjithshme votuese të anëtarëve, 
mund të rrisin pajtimin e këtij anëtari në kapitalin e Korporatës me ato kushte dhe terma që mund të 
përcaktohen nga bordi.  



 122

7) Aksionet e kapitalit të pajtuara nga anëtarët themelues emetohen me vlerë nominale. Çdo 
anëtar tjetër nënshkruan atë numër aksionesh në kapital me ato kushte dhe terma që mund të 
përcaktohen nga bordi i guvernatorëve, por në asnjë rast me një çmim emetimi më të vogël se 
nominali.  

 
Neni 10  

Pagesa e aksioneve të pajtuara  
 
1. Pagesa e shumës së pajtuar nga Banka në kapitalin e Korporatës bëhet në një monedhë të 

konvertueshme në Korporatë brenda 30 ditëve pas datës në të cilën kjo Marrëveshje hyn në fuqi.  
2. Pagesa e vlerës së aksioneve të pajtuara nga shtetet anëtare themeluese bëhet si më 

poshtë:  
a) pesëdhjetë për qind (50%) e vlerës së secilit aksion paguhet me para në dorë në një 

monedhë të konvertueshme të pranueshme nga Korporata në dy këste të barabarta, ku i pari paguhet 
brenda tridhjetë (30) ditëve pas datës së depozitimit, në emër të shtetit anëtar përkatës, të 
instrumentit të ratifikimit ose pranimit; dhe kësti i dytë paguhet brenda një periudhe që nuk e kalon 
dymbëdhjetë muaj pas pagesës së këstit të parë;  

b) pjesa e mbetur e pajtimeve të papaguara i nënshtrohet ftesës nga Korporata, në një 
monedhë lirisht të konvertueshme, të pranueshme për Korporatën, ashtu si dhe kur të kërkohet për 
të përmbushur detyrimet e saj;  

c) ftesës për çdo pjesë të pajtimeve të papaguara janë uniforme për të gjitha aksionet;  
d)nëse shuma e pranuar nga Korporata pas një ftese është e pamjaftueshme për të 

përmbushur detyrimet që kanë bërë të nevojshme ftesën, Korporata mund të bëjë ftesa të tjera 
pasuese për pajtimet e papaguara derisa shuma e përgjithshme e marrë prej saj të jetë e mjaftueshme 
për të përmbushur këto detyrime.  

3) Korporata përcakton vendin për çdo pagesë në bazë të këtij neni. Derisa të përcaktohet 
kjo, pagesa e pjesës së vlerës së aksioneve të përmendur në paragrafin 2(a) bëhet në ato vende që 
mund të përcaktohen nga Banka.  

 
Neni 11  

Rimbursimet  
 
1. Korporata, menjëherë sapo të jetë e mundur, u kthen shteteve anëtare shumat e paguara 

në ftesat për kapitalin e pajtuar, nëse dhe në masën që:  
a) thirrja është bërë për të paguar për një detyrim që rrjedh nga një kontratë sigurimi ose 

risigurimi që nuk mund të përmbushej nga sendet pasurore të fondit të zotëruesve të policave dhe 
pas kësaj Korporata ka përftuar, plotësisht ose pjesërisht, në një monedhë të konvertueshme, shumën 
e këtij detyrimi; ose  

b) thirrja është bërë për shkak të një vonesë në pagesë nga një shtet anëtar dhe pas kësaj ky 
shtet anëtar e ka korrigjuar vonesën plotësisht ose pjesërisht; ose  

c) bordi i guvernatorëve, me votën e jo më pak se dy të tretat e fuqisë së përgjithshme të 
votimit, përcakton që gjendja financiare e Korporatës lejon kthimin e një pjese ose të gjithë shumës.  

2. Çdo rimbursim i realizuar sipas këtij neni për një shtet anëtar bëhet në një monedhë 
lirisht të konvertueshme në raport me pagesat e bëra nga shteti anëtar në shumën e përgjithshme të 
paguar në pajtim me ftesat e bëra para këtij rimbursimi.  

3. Ekuivalenti i shumave të rimbursuara sipas këtij neni tek një shtet anëtar bëhet pjesë e 
detyrimeve kapitale të shtetit anëtar që mund të thirret sipas nenit 10(2) (b).  

 
Neni 12 

Kushtet në lidhje me kapitalin  
 

1. Aksionet e kapitalit nuk mund të lihen peng apo të rëndohen me barrë në çdo mënyrë dhe 
ato nuk janë të transferueshme, përveçse Korporatës në pajtim me kapitullin VI.  
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2. Detyrimi i një anëtari në pajtim me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje kufizohet në pjesën e 
papaguar të pajtimit në kapital.  

3. Asnjë anëtar, për shkak të vetëm të anëtarësisë së tij, nuk është i detyruar për detyrimet e 
Korporatës kundrejt palëve të treta.  

 
Neni 13  

Detyrimet dhe të drejtat e kapitalit  
 
1. Shpenzimet e themelimit paguhen nga kapitali nëpërmjet një huaje që shlyhet nga shtesa e 

mbledhur në fondin e zotëruesve të policave.  
2. Kapitali nuk ka të drejtën e asnjë aksioni në shtesat që i mblidhen fondit të zotëruesve të 

policave.  
3. Çdo deficit në fondin e zotëruesve të policave mbulohet nga kapitali nëpërmjet një huaje 

që shlyhet nga shtesat që mblidhen në fondin e zotëruesve të policave.  
 

KAPITULLI III 
OPERACIONET E KORPORATËS 

 
Neni 14 

Përdorimi i burimeve  
 
Burimet dhe ambientet e Korporatës përdoren përjashtimisht për të arritur objektivat dhe 

qëllimet e Korporatës të parashikuara në nenin 5.  
 

Neni 15 
Rregullat në lidhje me operacionet  

 
1. Në përmbushjen e operacioneve të saj, Korporata:  
a) përpiqet të arrijë bashkëpunim reciprok të zotëruesve të policave nëpërmjet mbulimit të 

përbashkët të humbjeve që mund të pasojë një zotërues policash, i caktuar me materializimin e riskut 
ose risqeve të siguruara ose risiguruara nga Korporata;  

b) u shpërndan zotëruesve të policave shtesën që mund të mblidhet nga operacionet e 
sigurimit ose risigurimit mbi bazën që mund të përcaktohet nga bordi i guvernatorëve;  

c) i kushton vëmendjen e duhur ruajtjes së gjendjes së shëndoshë financiare në pajtim me 
praktikat e vendosura të biznesit.  

2. Përveç kur kërkohet ndryshe nga konteksti, të gjitha dispozitat e kësaj Marrëveshjeje që 
zbatohen në transaksionet e sigurimeve zbatohen në transaksionet e risigurimeve që kryhen nga 
Korporata.   

 
Neni 16 

Kreditë e eksporteve të përshtatshme për sigurime6  
 
Të gjitha eksportet e kredive që u takojnë mallrave që eksportohen nga një shtet anëtar në 

një shtet tjetër anëtar janë të përshtatshme për sigurim, me kusht që:  
1) Mallrat, objekt i kredisë, të jenë prodhuar plotësisht ose pjesërisht, montuar ose 

ripërpunuar në një ose më shumë shtete anëtare me kusht që një vlerë e arsyeshme e shtuar i shtohet 
shtetit anëtar nga i cili këto mallra eksportohen. Bordi i drejtorëve, herë pas here, nxjerr rregullore 
që përcakton llojet dhe specifikimet e mallrave në lidhje me të cilat Korporata mund të sigurojë 
kredi eksporti dhe vlerën minimale që duhet t’i shtohet shtetit anëtar në të cilin këto mallra janë 
prodhuar, ripërpunuar ose montuar.  

2. Kohëzgjatja e kredisë nuk i kalon pesë vjet, përveç kur bordi i drejtorëve vendos ndryshe.  
                                                 
6 Ndryshuar më 11 Shaban 1421H që përputhet me 7 nëntor 2000G.  
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3. Shërbimi e ka origjinën në një ose më shumë shtete anëtare në pajtim me kushtet e 
përcaktuara nga bordi i drejtorëve.  

 
Neni 17  

Investimet e përshtatshme për sigurim  
 
1. Investimet e përshtatshme për sigurim përmbledhin të gjitha investimet në shtetet anëtare 

nga investitorët e përshtatshëm duke përfshirë investimet e drejtpërdrejta në ndërmarrje, degët dhe 
agjencitë e tyre; investimet në kapitalin aksionar të ndërmarrjeve duke përfshirë shumat principate të 
huave të dhëna ose garantuara nga zotëruesit e kapitalit të vet në ndërmarrjen përkatëse; dhe të 
gjitha format e tjera të investimeve të drejtpërdrejta që konsiderohen të përshtatshme për sigurim 
nga bordi i drejtorëve7.  

2. Përveç transaksioneve të risigurimit, sigurimi kufizohet në investimet zbatimi i të cilave 
fillon pas regjistrimit të kërkesës për sigurim nga Korporata. Këto investime mund të përfshijnë:  

a) transferimin e shkëmbimit të huaj të bërë për të modernizuar, zgjeruar ose zhvilluar 
investimet ekzistuese; dhe  

b) përdorimi i fitimeve nga investimet ekzistuese që mund të transferoheshin jashtë vendit 
pritës.  

3) Investimet private, publike dhe të përziera që operojnë ne bazë tregtare janë të 
përshtatshme për sigurim nga Korporata.  

 
Neni 18  

Përshtatshmëria për të marrë shërbimet e Korporatës8  
 
1) Subjektet e mëposhtme janë të përshtatshme për të marrë sigurimet e sigurimeve dhe 

risigurimeve të Korporatës në lidhje me kreditin e eksportit:  
a) Banka;  
b) çdo person fizik që është shtetas i një shteti anëtar i ndryshëm nga vendi pritës; dhe  
c) çdo person juridik, zyra kryesore e të cilit gjendet në një shtet anëtar, përveç rastit të 

mbulimit të shërbimeve, kur pjesa më e madhe e kapitalit dhe aksioneve duhet të jetë në pronësi të 
një ose disa shtetasve të një ose më shumë shteteve anëtare.  

2. Në pajtim me dispozitat e nenit 16 dhe pavarësisht nga sa më sipër, një person juridik, 
nëpërmjet një rezolute të bordit të drejtorëve, mund të pranohet si palë në një kontratë sigurimi ose 
Risigurimi edhe nëse zyra e tij kryesore gjendet në një shtet joanëtar, me kusht që ky person juridik 
të jetë në pronësi, në jo më pak se pesëdhjetë për qind nga një ose më shumë anëtarë ose nga një ose 
disa shtetas të një ose më shumë shteteve anëtare ose nga persona juridikë që, në bazë të dispozitës 
së paragrafit I(C) të këtij neni, do të ishin palë të përshtatshme në një kontratë sigurimi ose 
risigurimi.  

3. Banka dhe çdo person fizik ose juridik mund të jetë i përshtatshëm për të marrë shërbimet 
e Korporatës për sigurimet dhe risigurimet në lidhje me investimet në një Shtet Anëtar me kusht që:  

a) ky person fizik nuk është shtetas i Vendit Pritës;  
b) ky person juridik nuk është themeluar ose ka vendin e tij kryesor të biznesit në Vendin 

Pritës ose shumica e kapitalit të të cilit është në pronësi të Vendit Pritës ose shtetasve të tij.  
4. Pavarësisht dispozitave të paragrafit (3) të këtij neni, Bordi i Drejtorëve mund të 

zgjerojnë përshtatshmërinë për sigurim të një personi fizik që është një shtetas i vendit pritës ose një 
person juridik që është themeluar ne vendin pritës ose shumica e kapitalit të të cilit është në pronësi 
të shtetasve të tij, me kusht që:  

a) kërkesa për sigurim bëhet bashkërisht nga vendi pritës dhe kërkuesi i sigurimit; dhe  
b) sendet pasurore që duhet të sigurohen janë ose do të jenë transferuar nga jashtë vendit 

pritës.  

                                                 
7 Ndryshuar më 17 Jumada Awwal 1426H që përputhet me 24 qershor 2005G.  
8 Ndryshuar më 17 Jumada Awwal 1426H që përputhet me 24 qershor 2005G.  
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5. Nëse kërkuesi për sigurim ka më shumë se një shtetësi, shtetësia e një shteti anëtar 
mbizotëron mbi shtetësinë e një joanëtari, dhe shtetësia e vendit pritës mbizotëron mbi shtetësinë e 
çdo shteti tjetër anëtar.  

 

Neni 19 
Risqet e mbuluara  

 

1. Korporata mund të mbulojë kreditë e përshtatshme të eksportit ndaj një humbjeje që 
rezulton nga një prej llojeve të mëposhtme të risqeve tregtare:  

a) paaftësia paguese ose falimentimi i blerësit;  
b) mosnjohja ose prishja e kontratës së blerjes nga blerësi ose refuzimi apo mosmarrja prej 

tij e furnizimit të mallrave pavarësisht përmbushjes së detyrimeve nga shitësi kundrejt blerësit;  
c) refuzimi i blerësit për të paguar çmimin e blerjes shitësit ose moskryerja e kësaj 

pavarësisht përmbushjes së detyrimeve nga shitësi kundrejt blerësit.  
2. Korporata mund të mbulojë kreditë e përshtatshme të eksportit, si dhe investimet e 

përshtatshme kundër humbjeve që rrjedhin nga një ose më shumë prej risqeve jotregtare të 
përcaktuara më poshtë:  

a) Transferimi i monedhës;  
çdo prezantim nga ana e qeverisë të vendit pritës ose vendit të zotëruesit të policës të 

kufizimeve mbi transferimin jashtë vendit pritës ose vendit të zotëruesit të policës të monedhës 
përkatëse lokale në një monedhë lirisht të konvertueshme ose një monedhë tjetër që pranohet nga 
zotëruesi i policës, duke përfshirë refuzimin ose mosveprimin nga qeveria e vendit pritës ose vendit 
të zotëruesit të policës brenda një afati të arsyeshëm kohe në lidhje me një kërkesë nga ky zotërues 
police për këtë transferim; si dhe  vendosja nga autoritetet publike të vendit pritës ose të vendit të 
zotëruesit të policës, në momentin e transferimit, e një kursi këmbimi që është diskriminuese kundër 
zotëruesit të policës.  

b) Shpronësimi dhe Masa të Ngjashme;   
çdo veprim legjislativ ose veprim apo mosveprim administrativ i qeverisë së vendit pritës 

ose vendi i zotëruesit të policës, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një agjencie, që ka efektin e heqjes për 
zotëruesin e policës të pronësisë ose kontrollit të investimit të tij ose të mallrave të shitura sipas një 
kredie eksporti, ose e një përfitimi thelbësor në lidhje me investimin përkatës ose të mallrave 
përkatëse, me përjashtim të masave jodiskriminuese të zbatimit të përgjithshëm që ndërmarrin 
qeveritë për qëllimin e rregullimit të aktivitetit ekonomik në territoret e tyre. Masat e referuara këtu 
përfshijnë revokimin nga vendi pritës i licencave të importit për mallrat, objektin e një kredie 
eksporti të siguruar nga Korporata, pasi të jenë dërguar mallrat; refuzimi i vendit pritës për të lejuar 
hyrjen e mallrave në territoret e tij; si dhe refuzimin e transitit të mallrave ose konfiskimin apo 
sekuestrimin e tyre nga një vend tranzit që është një anëtar i Korporatës.  

c) Shkelja e Kontratës;  
çdo mosnjohje ose shkelje nga qeveria e vendit pritës ose e vendit të zotëruesit të policës të 

një kontrate me zotëruesin e policës, kur (a) zotëruesi i policës nuk ka të drejtën t’i drejtohet një 
organi gjyqësor ose arbitrazhi për të përcaktuar detyrimin e mosnjohjes ose shkeljes, ose (b) një 
vendim nga një organ i tillë nuk jepet brenda një periudhe të tillë të arsyeshme kohore që 
parashikohet në kontratat e sigurimit në pajtim me rregulloret e Korporatës, ose (c) një vendim i tillë 
nuk mund të ekzekutohet, dhe  

d) Luftë ose trazirë civile  
çdo veprim ushtarak ose trazirë civile në një territor të vendit pritës, të vendit të zotëruesit të 

policës ose në një vend transit që është Anëtar i Korporatës.  
3. Bordi i Drejtorëve mund të aprovojë zgjerimin e mbulimit për risqe specifike tregtare ose 

jotregtare të ndryshme nga ato të parashikuara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.  
4. Në asnjë rast nuk mbulohen humbjet që rrjedhin nga sa më poshtë:  
a) humbja ose rënia e vlerës së monedhës;  
b) çdo veprim ose mosveprim nga autoritetet e vendit pritës ose vendit të zotëruesit të 

policës për të cilin zotëruesi i policës ka rënë dakord ose për të cilën ai ka qenë përgjegjës, dhe  
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c) çdo veprim ose mosveprim nga autoritetet e vendit pritës ose vendit të zotëruesit të 
policës, që ndodh para përfundimit të kontratës së sigurimit.  
 

Neni 20  
Kontratat e sigurimit dhe risigurimit  

 
Korporata përgatit kontratat e sigurimit dhe risigurimit në pajtim me rregullat dhe 

rregulloret që, herë pas here, mund të nxirren nga bordi i drejtorëve, me kusht që Korporata të mos 
mbulojë të gjithë humbjen e siguruar ose risiguruar.  

 
Neni 21 

Kufijtë e sigurimit  
 
1. Përveç kur bordi i guvernatorëve, me shumicën e anëtarëve të tij që përfaqësojnë një 

shumicë të fuqisë votuese të anëtarëve, vendos ndryshe, shuma e përgjithshme e detyrimeve të 
paparashikuara që mund të merren përsipër nga Korporata nuk e kalon njëqind e pesëdhjetë për qind 
të shumës së kapitalit të pajtuar dhe të pacenuar të Korporatës dhe rezervave të saj, duke shtuar ato 
pjesë të mbulimit të risigurimit të tij që mund të përcaktohet nga bordi i drejtorëve. Bordi i 
drejtorëve, herë pas here, rishikon profilin e riskut të portofolios së Korporatës nën dritën e 
eksperiencës së saj me detyrimet, masën e shpërndarjes së risqeve, mbulimin e risigurimit dhe 
faktorë të tjerë përkatës me qëllim evidentimin nëse ndryshimet në shumën e përgjithshme 
maksimale të detyrimeve të paparashikuara duhet t’u rekomandohen bordit të guvernatorëve. Shuma 
maksimale e përcaktuar nga bordi i guvernatorëve në asnjë rrethanë nuk e kalon dhjetë herë shumën 
e kapitalit të pajtuar të paprekur të Korporatës, rezervat e saj dhe atë pjesë të mbulimit të 
risigurimeve të saj siç mund të jetë e nevojshme9.  

2. Pa cenuar tavanin e përgjegjësive të paparashikuara, të përmendura në paragrafin (1) të 
nenit, bordi i drejtorëve mund të parashikojë:  

a) shumat e përgjithshme maksimale të detyrimeve të paparashikuara që mund të merren 
përsipër nga Korporata sipas të gjitha kontratave me një anëtar ose zotërues të policës të secilit shtet 
anëtar të veçantë. Bordi i drejtorëve i përcakton këto shuma maksimale nën dritën e aksioneve të 
anëtarit përkatës në kapitalin e Korporatës;  

b) shumat e përgjithshme maksimale të detyrimeve të paparashikuara që mund të merren 
përsipër nga Korporata në lidhje me transaksione të veçanta.  

 
Neni 22 

Tarifa dhe kontribute  
 
1. Korporata mbledh një tarifë për të mbuluar shpenzimet e shqyrtimit të një kërkese për 

sigurim ose risigurim.  
2. Korporata cakton normat e kontributeve, tarifave ose detyrimeve të tjera, sipas rastit, që 

zbatohen për çdo tip risku.  
3. Korporata, herë pas here, mund të rishikojë normën e kontributeve, tarifave ose 

detyrimeve të tjera.  
 

Neni 23 
Pagesa e detyrimeve  

 
Presidenti i Korporatës, në pajtim me ato udhëzime të përgjithshme që mund të nxirren nga 

bordi i drejtorëve, vendos mbi pagesën e detyrimeve ndaj zotëruesve të policave në pajtim me 

                                                 
9 Sipas rezolutës së bordit të guvernatorëve nr. BG/IC/(4) 13/427, shuma maksimale e përgjithshme e detyrimeve 
të paparashikuara që mund të merren përsipër nga Korporata është rritur shtatë qind e pesëdhjetë për qind të 
kapitalit të paprekur të Korporatës, rezervave të saj duke i shtuar pjesën e mbulimit të risigurimeve të saj.  
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dispozitat e Kontratës së Sigurimit ose Risigurimit, sipas rastit. Kontratat e Sigurimit dhe 
Risigurimit parashikojnë që zotëruesit e policave të kërkojnë, para se të bëhet pagesa nga Korporata, 
ato mjete administrative që mund të jenë të përshtatshme sipas rrethanave, me kusht që ato t’u 
ofrohen atyre sipas ligjeve të vendit pritës. Kontratat e sigurimit dhe risigurimit mund të kërkojnë 
kalimin e afateve të arsyeshme të caktuara ndërmjet ndodhjes së ngjarjeve që shkaktojnë lindjen e 
detyrimeve dhe pagesën e detyrimeve.  

 
Neni 24 

Zëvendësim 
  
1. Pas pagesës ose rënies dakord për t’i paguar kompensim një zotëruesi të policës në lidhje 

me një humbje të siguruar, Korporata përfton ato të drejta ose pretendime në lidhje me sendet e 
siguruara që zotëruesi i policës mund të ketë pas materializimit të riskut përkatës. Kontratat e 
Sigurimit përcaktojnë me hollësi kufijtë brenda të cilëve Korporata përfton të drejtat e zotëruesit të 
policës.  

2. Të drejtat e Korporatës në pajtim me paragrafin 1 njihen nga të gjithë anëtarët e saj.  
3. Si pasojë e përftimit nga Korporata e të drejtave të një zotëruesi të policës në pajtim me 

paragrafin 1, Vendet Pritës ose vendet e zotëruesve të policave, sipas rastit, i shlyejnë Korporatës sa 
më shpejt të jetë e mundur të gjitha detyrimet e tyre kundrejt zotëruesit të policave dhe, me kërkesë 
të Korporatës, i krijojnë Korporatës të gjitha mundësitë e përshtatshme për të përfituar nga të drejtat 
e përftuara për shkak të zëvendësimit. Pa cenuar sa më sipër, shumave në monedhën e vendit pritës 
ose të vendit të zotëruesit të policës të përftuara nga Korporata si zëvendësuese në pajtim me 
paragrafin 1 të këtij neni i jepet, në lidhje me përdorimin dhe konvertimin, një trajtim nga vendi 
përkatës aq i favorshëm sa dhe trajtimi, për të cilën këto fonde do t’i ishin dhënë në dorë zotëruesit 
të policës.  

 
Neni 25  

Bashkëpunimi me subjektet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare të sigurimit dhe 
risigurimit  

 
Pa cenuar nenin 5:  
1. Korporata mund të hyjë në marrëveshje me sigurues dhe risigurues kombëtarë privatë dhe 

publikë në shtetet anëtare për të forcuar aktivitetin e saj dhe të inkurajojë këto subjekte për të 
mbuluar risqe tregtare dhe jotregtare me kushtet e ngjashme me ato të zbatuara nga Korporata. Këto 
marrëveshje mund të përfshijnë dhënien e shërbimeve të risigurimit nga Korporata për këto subjekte.  

2. Korporata mund të bashkëpunojë me subjekte të ngjashme kombëtare, rajonale dhe 
ndërkombëtare në çdo mënyrë që mund të konsiderohet e përshtatshme për qëllimet e Korporatës.  

3. Korporata mund të risigurojë me çdo subjekt të përshtatshëm risigurimi, plotësisht ose 
pjesërisht, çdo kredi eksporti ose investim të siguruar prej saj.  

 
KAPITULLI IV 

DISPOZITA FINANCIARE 
 

Neni 26 
Menaxhimi financiar  

 
1. Bordi i drejtorëve nxjerr rregulla dhe rregullore financiare që janë të nevojshme për 

biznesin e Korporatës*  
2. Viti financiar i Korporatës është Viti Hijra.  
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Neni 27 
Llogaritë  

 
Korporata publikon dhe qarkullon tek Anëtarët një raport vjetor mbi llogaritë e saj të 

audituara nga auditues të pavarur.  
 

Neni 28 
Fondet  

 
1. Korporata mban dhe administron dy fonde të veçanta;  
a) një fond të zotëruesve të Policave, dhe  
b) një fond të aksionarëve.  
2. Sendet pasurore të fondit të zotëruesve të policave përbëhet nga:  
a) kontributet e sigurimit dhe risigurimit dhe tarifat e mbledhura; 
b) detyrimet e mbledhura nga risigurimet; 
c) shtesa që mund të mblidhet nga operacionet e Korporatës; 
d) rezervat e mbledhura duke veçuar pjesë të shtesës së përmendur në paragrafin (c); 
e) fitimet e realizuara nga investimet e rezervave që i takojnë fondit të zotëruesve të 

policave;  
f) pjesa e fitimit nga investimet e fondit të zotëruesve të policave që i shtohet fondit të 

zotëruesve të policave në cilësinë si Mudarib (fond në formë kapitali); 
g) shumat e përftuara nga Korporata si zëvendësuese pas kompensimit të zotëruesve të 

policave.  
3. Sendet pasurore të fondit të aksionarëve përbëhet: 
a) kapitali i paguar, si dhe rezervat që i takojnë fondit të aksionarëve; 
b) fitimet nga investimet e kapitalit të paguar dhe rezervat që i takojnë fondit të aksionarëve.  
 

Neni 29 
Rezervat dhe alokimi i të ardhurave neto  

 
1. Bordi i guvernatorëve ua alokon të gjithë shtesën që i shtohet fondit të zotëruesve të 

policave dhe të gjitha fitimet që i shtohen fondit të aksionarëve rezervave, derisa këto rezerva të 
arrijnë pesë herë kapitalin e pajtuar të Korporatës.  

2. Pasi rezervat të kenë arritur nivelin e parashikuar në paragrafin (1) më sipër, bordi i 
guvernatorëve vendos nëse dhe në cilën masë  

a) shtesa që i shtohet fondit të zotëruesve të policave mund t’u alokohet rezervave ose u 
shpërndahet zotëruesve të policave,  

b) të ardhurat neto që i shtohen fondit të aksionarëve mund t’u alokohen rezervave të fondit 
të aksionarëve, u shpërndahet anëtarëve të korporatës ose përdoren ndryshe. Çdo shpërndarje e të 
ardhurave neto tek anëtarët e korporatës bëhet në raport me pjesën e çdo anëtari në kapitalin e 
Korporatës.  

 
Neni 30 
Buxheti  

 

Presidenti përgatit dhe paraqet buxhetin vjetor të Korporatës për aprovim nga bordi i 
drejtorëve.  

 

Neni 31 
Përcaktimi i normave të këmbimit dhe konvertueshmëria 

 

1. Përcaktimi i normave të këmbimit në raport me dinarin islamik ose zgjidhja e çdo 
çështjeje në lidhje me normat e këmbimit bëhen nga Korporata mbi bazën e normave të deklaruara 
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.  
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2. Kurdoherë që sipas kësaj Marrëveshjeje del nevoja për të përcaktuar nëse një monedhë 
është lirisht e konvertueshme, ky përcaktim bëhet nga Korporata që mund të konsultohet me Fondin 
Monetar Ndërkombëtar, nëse ajo e konsideron këtë të nevojshme.  

 
Neni 32  

Përdorimi dhe konvertimi i monedhave  
 
Pa cenuar dispozitat e nenit 24:  
1. një shtet anëtar nuk mban apo vendos ndonjë kufizim mbi marrjen, mbajtjen ose 

përdorimin e monedhës së tij, ose ndonjë monedhe tjetër, në llogarinë e Korporatës.  
2. Një shtet anëtar, me kërkesë të Korporatës, lehtëson konvertimin e menjëhershëm të 

monedhës së tij të mbajtur nga Korporata në një monedhë lirisht të konvertueshme mbi bazën e 
normave të këmbimit të përcaktuar për datën e vlerës së konvertimit në pajtim me nenin 31.  

3. Monedhat e shteteve joanëtare të mbajtura nga Korporata nuk përdoren për të blerë 
monedhën e një shteti anëtar, përveç se në rrjedhën normale të biznesit të Korporatës ose me 
aprovimin e shtetit anëtar përkatës.  

4. Një shtet anëtar nuk vendos asnjë kufizim mbi dërgimin e shumave të kërkueshme nga 
Korporata në monedhë të konvertueshme të pranueshme nga Korporata.  

 
KAPITULLI V 

ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI 
 

Neni 33 
Struktura e Korporatës  

 
Korporata ka një bord guvernatorësh, një bord drejtoresh, një president, një menaxher dhe 

nëpunës dhe personel tjetër që mund të jetë i nevojshëm për të përmbushur detyrat që mund të 
caktohen nga Korporata.  

 
Neni 34 

Bordi i Guvernatorëve: përbërja  
 
1. Bordi i drejtorëve përbëhet nga guvernatorët dhe zëvendësguvernatorët e Bankës. 

Kryetari i bordit të guvernatorëve të Bankës do të jetë kryesisht kryetari i bordit të guvernatorëve të 
Korporatës.  

2. Guvernatorët dhe Zëvendësguvernatorët shërbejnë si të tillë pa shpërblim nga Korporata, 
por Korporata mund t’i rimbursojë ata për shpenzimet e arsyeshme që shkaktohen nga pjesëmarrja 
në mbledhje.  

 
Neni 35 

Bordi i guvernatorëve: kompetencat  
 
1. Të gjitha kompetencat e Korporatës i vishen bordit të drejtorëve.  
2. Bordi i guvernatorëve mund t’i delegojë bordit të drejtorëve çdo dhe të gjitha 

kompetencat, përveç kompetencës për të:  
a) pranuar anëtarë të rinj dhe përcaktuar kushtet për pranimin e tyre;  
b) shtuar ose pakësuar kapitalin e autorizuar të Korporatës;  
c) pezulluar një anëtar;  
d) vendosur për ankimet nga interpretimet ose zbatimet e kësaj Marrëveshjeje, të dhëna nga 

bordi i drejtorëve;  
e) përcaktuar rezervën dhe shpërndarjen e të ardhurave neto dhe shtesës së Korporatës;  
f) ndryshuar këtë Marrëveshje;  
g) vendosur të pushojnë operacionet e Korporatës dhe të shpërndajnë sendet pasurore të saj;  
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h) përcaktuar shpërblimin e drejtorëve;  
i) ushtruar kompetenca të tjera të veçanta që i janë caktuar shprehimisht bordit të 

guvernatorëve në këtë Marrëveshje.  
3. Bordi i guvernatorëve dhe bordi i drejtorëve në masën e autorizuar, mund të miratojnë 

ato rregulla dhe rregullore që mund të jenë të nevojshme ose të përshtatshme për të zhvilluar 
biznesin e Korporatës duke përfshirë rregullat dhe rregulloret që i takojnë personelit, daljes në 
pension dhe përfitimeve të tjera. Derisa të miratohen këto rregulla dhe rregullore, rregullat, 
rregulloret dhe aktet nënligjore të Bankës, në masën që ato janë në pajtim me dispozitat e kësaj 
Marrëveshjeje, zbatohen për Korporatën sikur këto të jenë miratuar nga bordi i guvernatorëve, ose 
bordi i drejtorëve në masën e autorizuar sipas kësaj Marrëveshjeje.  

4. Bordi i guvernatorëve mban kompetencë të plotë për të ushtruar autoritetin mbi çdo 
çështje të deleguar bordit të drejtorëve sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni.  

 
Neni 36 

Bordi i guvernatorëve: procedura  
 
1. Bordi i guvernatorëve mban një mbledhje vjetore dhe çdo mbledhje tjetër që mund të 

konsiderohet e nevojshme nga bordi i guvernatorëve ose që thirret nga bordi i drejtorëve. Mbledhjet 
e Bordit të Guvernatorëve thirren nga bordi i drejtorëve kurdoherë që kërkohet nga Banka ose nga 
një e treta e shteteve anëtare.  

2. Mbledhja vjetore e bordit të guvernatorëve të Korporatës mbahet së bashku me mbledhjen 
vjetore të bordit të guvernatorëve të Bankës.  

3. Një shumicë e guvernatorëve përbën kuorumin për çdo mbledhje të bordit të 
guvernatorëve të Korporatës, me kusht që kjo shumicë të përfaqësojë jo më pak se dy të tretat e 
fuqisë së përgjithshme votuese të anëtarëve.  

4. Bordi i guvernatorëve vendos me rregullore një procedurë nëpërmjet të cilës bordi i 
drejtorëve, nëse ky i fundit e konsideron këtë veprim të këshillueshëm, mund të marrë një votë të 
guvernatorëve për një çështje specifike pa thirrur një mbledhje të bordit të guvernatorëve.  

 
Neni 37 

Bordi i Drejtorëve: përbërja  
 
1. Bordi i drejtorëve ekzekutivë të Bankës është bordi i drejtorëve të Korporatës.  
2. Të gjitha rregulloret, aktet nënligjore dhe procedurat e bordit të drejtorëve ekzekutivë të 

Bankës bëjnë kërkesë te bordi i drejtorëve të Korporatës sikur këta të fundit të jenë bordi i 
drejtorëve ekzekutivë të Bankës.  

 
Neni 38 

Bordi i Drejtorëve: kompetencat  
 
Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për drejtimin e operacioneve të përgjithshme të 

Korporatës dhe, për këtë qëllim, përveç kompetencave të caktuara shprehimisht nga kjo 
Marrëveshje, ushtron të gjitha kompetencat e deleguara nga Bordi i Guvernatorëve, dhe veçanërisht  

1) përgatit punën e Bordit të Guvernatorëve;  
2) vendos udhëzime për zhvillimin  biznesit të Korporatës dhe operacioneve të saj në pajtim 

me udhëzimet e përgjithshme të Bordit të Guvernatorëve, dhe  
3) aprovon buxhetin e Korporatës,  
 

Neni 39 
Bordi i drejtorëve: procedura  

 
1. Bordi i drejtorëve funksionon në zyrën kryesore të Korporatës, përveç kur vendoset 

ndryshe nga Banka dhe mblidhet sa herë mund ta kërkojë biznesi i Korporatës; 
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2. Bordi i guvernatorëve miraton rregulla dhe rregullore, sipas të cilave, nëse nuk ka drejtor 
të shtetësisë së tij, një shtet anëtar mund të dërgojë një përfaqësues për të marrë pjesë, pa të drejtë 
vote, në çdo mbledhje të bordit të drejtorëve kur shqyrtohet një çështje që prek veçanërisht atë shtet 
anëtar.  

 
Neni 40 
Votimi   

 
 
1. Çdo anëtar ka një votë për çdo aksion të pajtuar dhe paguar.  
2. Për votimin në bordin e guvernatorëve, çdo Guvernator ka të drejtën të hedhë atë pjesë 

proporcionale të votave të Bankës në Korporatë që është e barabartë me raportin e përfaqësuar nga 
numri i aksioneve në bankën e shtetit anëtar që ai përfaqëson në lidhje me kapitalin e përgjithshëm të 
Bankës. Nëse një anëtar i bankës është edhe shtet antar i Korporatës, guvernatori që e përfaqëson 
atë, (përveç pjesës proporcionale të votave të Bankës që përcaktohen si më sipër, ka të drejtë të 
hedhë votat që një shtet anëtar i tillë ka të drejtë në Korporatë.  

3. Përveç kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë Marrëveshje, të gjitha çështjet para 
Bordit të Guvernatorëve vendosen me shumicën e fuqisë votuese që përfaqësohet në mbledhje.  

4. Pa cenuar paragrafin 1 të këtij Neni, në votim në bordin e drejtorëve.  
a) një drejtor i emëruar ka të drejtë të hedhë votat që shteti anëtar që ai përfaqëson ka të 

drejtë në Korporatë. Përveç kësaj, drejtori ka të drejtë të hedhë atë pjesë proporcionale të votave të 
Bankës në Korporatë që është e barabartë me raportin e përfaqësuar në numrin e aksioneve në Bankë 
të shtetit anëtar që ai përfaqëson, në lidhje me kapitalin e përgjithshëm të Bankës; 

b) një drejtor i zgjedhur ka të drejtë të hedhë votat që Shtetet Anëtare të Bankës që ai 
përfaqëson kanë të drejtën në Korporatë. Përveç kësaj, ky drejtor ka të drejtë të hedhë atë pjesë 
proporcionale të votave të bankës në Korporatë që është e barabartë me raportin e përfaqësuar nga 
numri i plotë i aksioneve në bankë të shteteve anëtare që ai përfaqëson, në lidhje me të gjithë 
kapitalin e Bankës. Votat që ka të drejtë t’i hedhë një drejtor i zgjedhur nuk është e nevojshme të 
hidhen në bllok.  

 
Neni 41 

Presidenti  
 
1. Presidenti i Bankës është automatikisht President i Korporatës.  
2. Presidenti është drejtori i Përgjithshëm i Korporatës dhe drejton punët e Korporatës nën 

drejtimin e bordit të drejtorëve. Presidenti është përgjegjës për organizatat, emërimin dhe largimin 
nga detyra të punonjësve dhe personelit në pajtim me rregullat dhe rregulloret e miratuar nga bordi i 
drejtorëve.  

3. Presidenti është përfaqësuesi ligjor i Korporatës dhe ka kompetencën të aprovojë 
operacionet e Korporatës dhe lidhjen e kontratave për këtë brenda udhëzimeve të përgjithshme të 
Bordit të Drejtorëve.  

4. Në emërimin e punonjësve dhe personelit në pajtim me paragrafin (2), Presidenti, në 
pajtim me rëndësinë e madhe për sigurimin e standardeve më të larta të efikasitetit dhe kompetencës 
teknike, i kushton rëndësi rekrutimit të personelit mbi një bazë sa më të gjerë gjeografike që të jetë e 
mundur.  

5. Pa cenuar përgjithësimin e sa më sipër, presidenti mund të emërojë një menaxher në 
Korporatë të cilit i ngarkohet biznesi i përditshëm i Korporatës. Presidenti mund t’i delegojë 
menaxherit çdo kompetencë të presidentit sipas kësaj Marrëveshjeje. Presidenti cakton pagën dhe 
kushtet e shërbimit të menaxherit dhe mund ta riemërojë atë.  
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Neni 42 
Karakteri i brendshëm i Korporatës dhe ndalimi i aktivitetit politik  

 

1. Korporata, drejtorët e saj, presidenti, menaxheri, punonjësit dhe personeli nuk ndërhyjnë 
në aktivitetet politike të asnjë Shteti Anëtar. Pa cenuar të drejtën e Korporatës për të marrë parasysh 
të gjitha rrethanat në lidhje me një investim ose një kredi eksporti, korporata, drejtorët e saj, 
presidenti, menaxheri, punonjësit dhe personeli nuk ndikohen në vendimet e tyre nga karakteri 
politik i anëtarit ose shteteve anëtare përkatës.  

2. Në përmbushje të detyrave të tyre, presidenti, menaxheri, punonjësit dhe personeli i 
Korporatës e përmbushin detyrën e tyre tërësisht kundrejt Korporatës dhe kundrejt asnjë autoriteti 
tjetër. Secili anëtar i Korporatës respekton karakterin ndërkombëtar të kësaj detyre dhe kufizohet në 
të gjitha përpjekjet për të ndikuar mbi ta në ushtrimin e detyrave të tyre.  

 
Neni 43 

Kanali i komunikimit dhe depozituesit  
 
Përveç kur nga shtetet anëtare tregohen kanale të reja komunikimi dhe depozitues të rinj 

brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje, kanali i komunikimit dhe depozituesi i 
caktuar nga çdo Shtet Anëtar për qëllimin e nenit 40 të Neneve të Marrëveshjes themeluese të 
Bankës konsiderohet përkatësisht të jetë kanali i komunikimit në lidhje me çdo çështje që del nga kjo 
Marrëveshje dhe depozituesi për mbajtjen e aksioneve të Korporatës në monedhën e atij shteti 
anëtar, si dhe sendeve të tjera pasurore të Korporatës.  

 
Neni 44 

Deklarimet dhe raportet  
 
1. Korporata u transmeton anëtarëve deklarime semestrale që tregon rezultatet e 

operacioneve.  
2. Korporata mund të publikojë edhe ato raporte që ajo i konsideron të dëshirueshme për 

arritjen e qëllimit dhe funksioneve. Këto raporte u transmetohen anëtarëve.  
 

 
KAPITULLI VI 

TËRHEQJA DHE PEZULLIMI I ANËTARËVE, PEZULLIMI I PËRKOHSHËM DHE 
PËRFUNDIMI I OPERACIONEVE TË KORPORATËS 

 
Neni 45 

Tërheqja  
 

1. Asnjë shtet anëtar nuk ka të drejtë të tërhiqet nga Korporata para skadimit të afatit prej 
pesë (5) vitesh që nga data e anëtarësimit.  

2. Në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, çdo shtet anëtar mund të tërhiqet nga Korporata 
duke i paraqitur një njoftim me shkrim Korporatës.  

3. Në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, tërheqja e një shteti anëtar hyn në fuqi dhe 
anëtarësia e tij mbaron në datën e përcaktuar në njoftimin e tij, por në asnjë rast në më pak se 
gjashtë (6) muaj pas datës që është marrë njoftimi nga Korporata. Megjithatë, në çdo kohë para se 
tërheqja të hyjë në fuqi, shteti anëtar mund të njoftojë Korporatën me shkrim për anulimin e 
njoftimit mbi qëllimin për t’u tërhequr.  

4. Një shtet anëtar që tërhiqet mbetet përgjegjës për të gjitha detyrimet e drejtpërdrejta dhe 
të mundshme kundrejt Korporatës ndaj të cilave ajo ishte përgjegjëse në datën kur tërheqja e saj hyn 
në fuqi. Shteti anëtar që tërhiqet, vazhdon gjithashtu t’u nënshtrohet atyre kushteve të Marrëveshjes 
që, sipas mendimit të Korporatës, ndikojnë investimet e Korporatës në territoret e atij shteti anëtar 
derisa të përfundohen masat e pranueshme për Korporatën në lidhje me këto investime ndërmjet 
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Korporatës dhe shtetit anëtar. Kur tërheqja të hyjë në fuqi, shteti anëtar nuk merr asnjë përgjegjësi 
për detyrimet që rrjedhin nga operacionet e Korporatës që kryhen pas asaj date.  

5. Çdo shtet anëtar që pushon së qeni anëtar i Organizatës konsiderohet të ketë bërë njoftim 
për tërheqje nga anëtarësia e Korporatës sipas dispozitave të këtij neni. Data kur tërheqja hyn 
përfundimisht në fuqi përcaktohet nga bordi i guvernatorëve në pajtim me paragrafin (1) të këtij 
neni.  

Neni 46 
Pezullimi i anëtarësisë  

 
1. Nëse një shtet anëtar nuk përmbush detyrimet e tij ndaj Korporatës, bordi i guvernatorëve 

mund të pezullojë këtë shtet anëtar me një votë, që përfaqëson jo më pak se tre të katërtat e të gjithë 
fuqisë votuese të anëtarëve.  

2. Shteti anëtar i pezulluar automatikisht pushon së qeni anëtar i korporatës me mbarimin e 
afatit prej një viti nga data e pezullimit të tij, ku ky afat mund të zgjatet siç të konsiderohet e 
nevojshme nga Bordi i Guvernatorëve, përveç kur Bordi i Guvernatorëve, gjatë këtij afati, vendos 
me të njëjtën shumicë të nevojshme për pezullimin, të rikthejë shtetin anëtar në gjendjen e 
mëparshme.  

3. Gjatë pezullimit, një shtet anëtar nuk ka të drejtë të ushtrojë asnjë të drejtë sipas kësaj 
Marrëveshjeje, por mbetet përgjegjës për të gjitha detyrimet e tij.  

 
Neni 47  

Ndarja e llogarive me mbarimin e anëtarësisë  
 
1. Pas datës në të cilën një shtet pushon së qeni anëtar, ai mbetet përgjegjës për të gjitha 

detyrimet e tij të drejtpërdrejta ndaj Korporatës që janë shkaktuar deri në atë datë. Ai mbetet 
gjithashtu përgjegjës për detyrimet e paparashikuara të tij ndaj Korporatës nëse një pjesë e 
operacioneve të kryera para se ai të pushonte së qeni anëtar mbeten të pashlyera, por ai nuk merr 
përsipër detyrime në lidhje me operacionet e kryera pas kësaj nga Korporata dhe nuk merr pjesë në 
të ardhurat ose shpenzimet e Korporatës.  

2. Në momentin që një shtet pushon së qeni anëtar, Korporata merr masa për riblerjen e 
aksioneve të këtij shteti si një pjesë e ndarjes së llogarive me këtë shtet në pajtim me dispozitat e 
paragrafëve (3) dhe (4) të këtij neni. Për këtë qëllim, çmimi i riblerjes së aksioneve do të jetë vlera e 
bilancit të këtyre aksioneve në datën që shteti pushon së qeni anëtar.  

3. Pagesa e riblerjes së aksioneve nga Korporata sipas këtij neni rregullohet nga kushtet e 
mëposhtme:  

a) çdo shumë që i detyrohet shtetit anëtar përkatës për aksionet e tij do të mbahet derisa ai 
shtet anëtar, banka e tij qendrore ose një prej agjencive të tij, instrumentet ose nënndarjet politike 
kanë detyrime të pashlyera ndaj Korporatës. Çdo shumë që i detyrohet një shteti anëtar të tillë, sipas 
zgjedhjes së Korporatës, mund të zbatohet për çdo detyrim të këtij shteti anëtar pas maturimit të tij.  

b) shuma neto, e barabartë me shtesën e çmimit të riblerjes për aksionet (në pajtim me 
Paragrafin (2) të këtij neni) mbi shumën e përgjithshme të detyrimeve të shtetit anëtar përkatës ndaj 
Korporatës, është e pagueshme brenda një afati që nuk i kalon pesë (5) vjet, siç mund të përcaktohet 
nga Korporata, pas transferimit të pronësisë së pjesës përkatëse nga shteti anëtar përkatës.  

c) pagesat bëhen në një monedhë lirisht të konvertueshme, dhe  
d) nëse humbjet rikuperohen nga Korporata nga operacionet e sigurimit dhe risigurimit që 

ishin të pashlyera të datën kur një shtet anëtar pushoi së qeni anëtar dhe shuma e këtyre humbjeve e 
kalon shumën e rezervës së parashikuar për humbjet në atë datë, shteti anëtar shlyen, me kërkesë, 
shumën me të cilën çmimi i riblerjes së aksioneve të tij do të ishte pakësuar nëse humbjet do të ishin 
marrë parasysh kur u përcaktua çmimi i riblerjes.  

4. Nëse Korporata i pushon operacionet e saj në pajtim me nenin 49 të kësaj Marrëveshjeje 
brenda gjashtë (6) muajve nga data në të cilën një shtet anëtar pushon së qeni anëtar, të gjitha të 
drejtat e Shtetit Anëtar përkatës përcaktohen në pajtim me dispozitat e nenit 49 dhe 51. Ky shtet 
anëtar konsiderohet të jetë anëtar për qëllimet e këtyre neneve por nuk ka të drejta vote.  
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Neni 48 
Pezullimi i përkohshëm i operacioneve  

 
1. Bordi i drejtorëve, kurdoherë që konsiderohet e arsyetuar, pezullon dhënien e shërbimeve 

të sigurimeve dhe risigurimeve për një afat të caktuar.  
2. Në raste emergjence, bordi i drejtorëve mund të pezullojë të gjitha aktivitetet e 

Korporatës për një afat që nuk e kalon kohëzgjatjen e kësaj emergjence, me kusht që të merren 
masat e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Korporatës dhe të palëve të treta.  

3. Vendimi për të pezulluar operacionet nuk ka efekt mbi detyrimet e anëtarëve sipas kësaj 
Marrëveshjeje ose për detyrimet e Korporatës kundrejt zotëruesve të policave ose palëve të treta.  

 
Neni 49 

Përfundimi i operacioneve   
 
1. Korporata mund të përfundojë operacionet me anë të një rezolute të bordit të 

guvernatorëve të aprovuar me një votë prej dy të tretat e numrit të përgjithshëm të guvernatorëve që 
përfaqëson jo më pak se tre të katërtat e fuqisë së përgjithshme të votimit të anëtarëve. Pas këtij 
përfundimi, Korporata pushon menjëherë të gjitha aktivitetet, përveç atyre që kërkohen për 
realizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e sendeve të saj pasurore dhe përmbushjen e detyrimeve.  

2. Deri në shlyerjen përfundimtare të këtyre detyrimeve dhe shpërndarjes së sendeve 
pasurore, Korporata mbetet në fuqi dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të Korporatës 
dhe anëtarëve të saj vazhdojnë të pacenuara.  

 
Neni 50 

Përgjegjësia e anëtarëve dhe pagesa e detyrimeve  
 

1. Në rastin e përfundimit të operacioneve të Korporatës, përgjegjësia e shteteve anëtare për 
pajtimin e papaguar në kapitalin e Korporatës vazhdon derisa të jenë shlyer të gjitha detyrimet e 
kreditorëve dhe të zotëruesve të policave duke përfshirë detyrimet e paparashikuara.  

2. Në rastin e përfundimit të operacioneve të Korporatës;  
a) borxhet që i përkasin fondit të aksionarëve paguhen nga sendet pasurore të Fondit të 

aksionarëve. Nëse këto sende pasurore nuk mjaftojnë për të shlyer këto borxhe, ato paguhen nga 
pagesat që mblidhen nga Korporata nga pajtimet e pashlyera për t’u paguar.  

b) borxhet që i përkasin fondit të zotëruesve të policave paguhen së pari nga sendet pasurore 
të fondit të zotëruesve të policave. Pasi këto borxhe të jenë shlyer, këto pasohen nga shlyerja e 
detyrimeve të Zotëruesve të Policave. Nëse sendet pasurore të fondit të zotëruesve të Policave nuk 
mjaftojnë për shlyerjen e këtyre detyrimeve, këto shlyhen nga fondi i aksionarëve. Nëse sendet 
pasurore të fondit të aksionarëve nuk janë të mjaftueshme për të shlyer këto detyrime, këto shlyen 
nga pagesat që mbledh Korporata nga pajtimet e pashlyera për t’u paguar, me kusht që kjo shlyerje 
të bëhet me kontribute të pakthyeshme.  

c) nëse sendet pasurore janë të pamjaftueshme për të shlyer borxhet ose paguar detyrimet e 
zotëruesve të policave, sendet pasurore të disponueshme shpërndahen ndërmjet kreditorëve dhe 
zotëruesve të policave proporcionalisht.  

 

Neni 51 
Shpërndarja e sendeve pasurore  

 

1) Nëse pas shlyerjes së borxheve dhe detyrimeve të zotëruesve të policave mbeten sende 
pasurore në fondin e zotëruesve të policave, këto sende pasurore shpërndahen për qëllime bamirëse.  

2) Nëse pas shlyerjes së borxheve dhe detyrimeve të Zotëruesve të Policave mbeten sende 
pasurore në fondin e aksionarëve, këto sende pasurore shpërndahen tek anëtarët e korporatës në 
raport me kapitalin e paguar nga çdo anëtar. Kjo shpërndarje duhet të aprovohet nga bordi i 
Guvernatorëve me një votë prej dy të tretat të të gjithë numrit të guvernatorëve, që përfaqëson jo më 
pak se tre të katërtat e fuqisë së përgjithshme votuese të anëtarëve.  
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3) Çdo Anëtar që merr sende pasurore të shpërndara sipas këtij neni gëzon të njëjtat të drejta 
në lidhje me këto sende pasurore që kishte Korporata para shpërndarjes.  

 
KAPITULLI VII 

IMUNITETET, PËRJASHTIMET DHE PRIVILEGJET 
 

Neni 52 
Imunitetet e Korporatës  

 

Për t’i dhënë mundësi Korporatës të arrijë qëllimet e saj dhe përmbushë funksionet që i janë 
dhënë asaj, Korporatës, Guvernatorëve të saj, zëvendësguvernatorëve, drejtorëve, presidentit, 
Menaxherit, punonjësve, sendeve pasurore dhe komunikimeve në territorin e çdo Shteti anëtar u 
jepen të gjitha imunitetet, përjashtimet dhe privilegjet përkatëse të parashikuara në nenet 53, 54, 55, 
56, 57, 58 dhe 59 të Neneve të Marrëveshjes themeluese të Bankës.  

 
Neni 53 

Imuniteti i sendeve pasurore  
 
1) Pa cenuar dispozitat e nenit 54, pasuria dhe sendet pasurore të Korporatës kanë imunitet 

ndaj kërkimit, përftimit, konfiskimit, shpronësimit ose ndonjë formë tjetër sekuestrimi me masë 
ekzekutive ose legjislative.  

2) Në masën që është e nevojshme për të përmbushur operacionet sipas kësaj Marrëveshjeje, 
të gjitha pasuritë dhe sendet pasurore të Korporatës janë të lira nga kufizimet, rregulloret, kontrollet 
dhe moratoriumet e çdo lloji, me kusht që pasuria dhe sendet pasurore të përftuara nga Korporata si 
trashëgimtare ose zëvendësuese e një zotëruesi police të jenë të lira nga kufizimet, rregulloret dhe 
kontrollet e huaja në fuqi të zbatueshme për këmbimin në territoret e shtetit anëtar përkatës në 
masën që zotëruesit të policës, të cilin ka zëvendësuar Korporata, i është dhënë për një trajtim të 
tillë.  

  

Neni 54 
Ndjekja ligjore  

 
Paditë e ndryshme nga ato brenda objektit të nenit 59 mund të ngrihen kundër Korporatës 

vetëm në një gjykatë me juridiksion kompetent në territoret e një shteti anëtar në të cilin Korporata 
ka një zyrë ose ka emëruar një agjent për qëllimin e marrjes së njoftimit të padisë. Asnjë padi e tillë 
nuk ngrihet kundër Korporatës, (i) nga anëtarët ose personat që veprojnë për ose rrjedhin detyrime 
nga, anëtarët ose (ii) në lidhje me çështjet e personelit. Pasurisë dhe sendeve pasurore të Korporatës, 
kudo që të ndodhen dhe nga kushdo, u jepen të gjitha imunitetet e parashikuara në nenet 52 dhe 53 
deri në dorëzimin e vendimit përfundimtar ose vendimit të arbitrazhit kundër Korporatës.  

 
Neni 55 
Zbatimi  

 
Çdo shtet anëtar, në pajtim me sistemin e tij ligjor, merr menjëherë ato masa që janë të 

nevojshme për të bërë të zbatueshme në territorin e vet dispozitat që gjenden në këtë kapitull dhe 
informon Korporatën për veprimin që ka ndërmarrë për çështjen.  

 
Neni 56 

Heqja dorë nga imunitetet, përjashtimet dhe privilegjet  
 
Korporata, sipas zgjedhjes së saj, mund të heqë dorë nga çdo privilegj, imunitet dhe 

përjashtim që i jepet sipas këtij kapitulli në çdo rast, në atë mënyrë dhe me ato kushte që ajo mund 
të vendosë se është më e përshtatshme për interesat e saj të larta.  
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KAPITULLI VIII 
AMENDIMET, INTERPRETIMI, ARBITRAZHI 

 
Neni 57 

Amendimet  
 
1. Kjo Marrëveshje mund të ndryshohet me një rezolute të bordit të guvernatorëve të 

aprovuar me një votë prej dy të tretat të numrit të përgjithshëm të guvernatorëve, që përfaqësojnë jo 
më pak se tre të katërtat e gjithë fuqisë votuese të anëtarëve.  

2. Pavarësisht dispozitave të paragrafit (1) të këtij neni, marrëveshja unanime e Bordit të 
guvernatorëve kërkohet për aprovimin e çdo ndryshimi që modifikon: 

a) të drejtën për t’u tërhequr nga Korporata;  
b) kufizimet mbi përgjegjësinë e parashikuar në paragrafët (2) dhe (3) të Nenit 12; dhe  
c) të drejtat që i përkasin blerjes së kapitalit të parashikuar në paragrafin (5) të Nenit 9.  
3. Çdo propozim për të ndryshuar këtë Marrëveshje, që vjen nga një anëtar ose nga bordi i 

drejtorëve, i komunikohet Kryetarit të Bordit të Guvernatorëve që e sjell propozimin në Bordin e 
Guvernatorëve. Kur miratohet një ndryshim, Korporata e vërteton këtë në një komunikim zyrtar 
drejtuar të gjithë Anëtarëve. Ndryshimet hyjnë në fuqi për të gjithë Anëtarët tre (3) muaj pas datës 
së komunikimit zyrtar përveç kur Bordi i Guvernatorëve specifikon një afat tjetër.  

4. Asnjë ndryshim që mund të ndikojë në respektimin e Shariahut nga Korporata nuk mund 
të bëhet.  

 
Neni 58 

Gjuhët, interpretimi dhe zbatimi  
 

1. Gjuha zyrtare e Korporatës është gjuha arabe. Përveç kësaj, gjuhët angleze dhe frënge 
janë gjuhë pune. Teksti në arabisht i Marrëveshjes konsiderohet si teksti autentik për interpretimin 
dhe zbatimin.  

2. Çdo çështje e interpretimit ose zbatimit të dispozitave të kësaj Marrëveshjeje që dalin 
ndërmjet një anëtari dhe Korporatës ose ndërmjet dy ose më shumë anëtarëve të Korporatës, i 
paraqiten bordit të drejtorëve për vendim. Nëse nuk ka drejtor të shtetësisë së shtetit anëtar përkatës, 
zbatohet paragrafi 2 i nenit 39.  

3. Çdo anëtar mund të kërkojë, brenda gjashtë (6) muajve nga data e vendimit sipas 
paragrafit 2 të këtij neni, që çështja t’i referohet bordit të guvernatorëve, vendimi i të cilit është 
përfundimtar. Në pritje të vendimit të bordit të guvernatorëve, Korporata, në masën që e konsideron 
të nevojshme, vepron mbi bazën e vendimit të bordit të drejtorëve.  

 

Neni 59 
Arbitrazhi  

 

1. Nëse lind një mosmarrëveshje ndërmjet Korporatës dhe një shteti që ka pushuar së qeni 
anëtar ose ndërmjet Korporatës dhe një anëtari, pas miratimit të një rezolute për të përfunduar 
operacionet e Korporatës ose ndërmjet Korporatës dhe një shteti anëtar në lidhje me pretendimet e 
Korporatës që vepron si zëvendësuese e një zotëruesi police ose ndërmjet Korporatës dhe një Anëtari 
për një çështje tjetër, të ndryshme nga çështjet e mbuluara nga paragrafi 2 i nenit 58, kjo 
mosmarrëveshje zgjidhet me pajtim. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje me pajtim, kjo 
mosmarrëveshje i paraqitet për arbitrazh një gjykate prej tre (3) arbitrash. Një prej arbitrave 
emërohet nga Korporata, një tjetër nga pala e interesuar, dhe arbitri i tretë emërohet nga Sekretari i 
Përgjithshëm i Organizatës. Një votë shumice e arbitrave është e mjaftueshme për të arritur një 
vendim që është përfundimtar dhe detyrues për palët. Arbitri i tretë ka kompetencë të zgjidhë të 
gjitha çështjet procedurale në rastin kur palët nuk bien dakord në lidhje me to.  

2. Çdo mosmarrëveshje që lind nga një kontratë sigurimi ose risigurimi nga palët përkatëse i 
paraqitet arbitrazhit për vendim përfundimtar në pajtim me ato rregulla që parashikohet ose 
referohet në kontrata të veçanta.  
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Neni 60 
Aprovimi i menduar i dhënë  

 
Kurdoherë që kërkohet aprovimi i një anëtari para se të ndërmerret një veprim nga 

Korporata, aprovimi konsiderohet i dhënë përveç kur anëtari paraqet kundërshtim brenda një afati të 
arsyeshëm që mund të përcaktohet nga Korporata në njoftimin e anëtarit për veprimin e propozuar.  

 
KAPITULLI IX 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 61  
Nënshkrimi dhe depozitimi  

 
1. Origjinali i kësaj Marrëveshjeje në një kopje të vetme në gjuhët arabe, angleze dhe frënge 

mbetet e hapur për nënshkrim deri më 15 Shaban 1413H / 6 shkurt 1993 në Selinë e Bankës nga 
Banka dhe qeveritë e shteteve të renditura në shtojcën A të kësaj Marrëveshjeje. Ky dokument 
depozitohet në zyrat kryesore të Korporatës në momentin e themelimit të saj.  

2. Nëpërmjet ratifikimit ose pranimit të kësaj Marrëveshjeje, shteti përkatës anëtar 
konsiderohet të ketë autorizuar Korporatën, kurdoherë, të ofrojë në territoret e këtij shteti anëtar 
shërbime sigurimi dhe risigurimi në pajtim me këto dispozita.  

 
Neni 62 

Ratifikimi ose pranimi dhe efektet  
 
1. Kjo Marrëveshje i nënshtrohet ratifikimit ose pranimit nga Banka dhe shtetet palë në të. 

Instrumentet e ratifikimit ose pranimit depozitohen në Bankë e cila njofton rregullisht palët e tjera 
për çdo depozitim dhe datën e tyre.  

2. Nëpërmjet ratifikimit ose pranimit të kësaj Marrëveshjeje shteti anëtar përkatës 
konsiderohet të ketë autorizuar Korporatën që të japë gjithmonë në territoret e atij shteti anëtar 
shërbime sigurimi dhe risigurimi në pajtim me këto dispozita.  

 
Neni 63 

Hyrja në Fuqi  
 
Kjo Marrëveshje hyn në fuqi kur të jenë depozituar instrumentet e ratifikimit dhe pranimit të 

Shteteve anëtare, pajtimet e të cilëve në tërësi përbëjnë jo më pak se njëzet e pesë milionë dinarë 
islamikë (ID 25 000 000).  

 
Neni 64 

Fillimi i operacioneve  
 
1. Në mbledhjen e tij inauguruese, bordi i guvernatorëve merr të gjitha masat për 

përcaktimin e datës në të cilën Korporata fillon operacionet e saj.  
2. Korporata njofton anëtarët e saj për datën e fillimit të operacioneve të saj.  
Bërë në Tripoli, Jamahiria Arabe Libiane Popullore e Madhe Socialiste, më 15 Shaban 

1412H që përputhet me 19 shkurt 1992. 
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LIGJ 
Nr.10 198, datë 10.12.2009 

 
PËR SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE KOLEKTIVE 

 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

SEKSIONI 1 
OBJEKTI DHE ZBATIMI 

 
Neni 1 
Objekti 

 
Ky ligj ka për qëllim të rregullojë: 
a) kushtet dhe kriteret për themelimin, regjistrimin dhe funksionimin e sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive, si dhe të shoqërive administruese; 
b) emetimin dhe shitjen e kuotave dhe të aksioneve; 
c) shlyerjen e kuotave;  
ç) marketimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive; 
d) veprimtaritë e kryera nga palët e treta, për llogari të sipërmarrjeve të investimeve 

kolektive; 
dh) realizimin e mbikëqyrjes, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të veprimtarisë së 

sipërmarrjeve të investimeve kolektive, të shoqërive administruese, depozitarëve dhe të personave të 
përfshirë në shitjen e kuotave e të aksioneve, që duhet të mbikëqyren, sipas këtij ligji;  

e) veprimtarinë e sipërmarrjeve të huaja të investimeve kolektive dhe të shoqërive 
administruese të huaja në Republikën e Shqipërisë; 

ë) funksionimin e drejtë të tregut të kapitaleve dhe nxitjen e lëvizjes së lirë të tyre, 
nëpërmjet vendosjes së rregullave. 

 
Neni 2 

Përkufizime 
 
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1.”Sipërmarrje investimesh kolektive, SIK” është personi juridik ose bashkimi i posaçëm i 

aseteve të investitorëve, themelimi dhe organizimi i së cilës përcaktohet në këtë ligj. Kjo sipërmarrje 
funksionon në njërën nga format e mëposhtme: 

a) si “Fond investimi”, që është sipërmarrja me pjesëmarrje të hapur, e krijuar në bazë të 
një kontrate, nëpërmjet ofertës publike të kuotave, në përputhje me konceptin e përshkruar në nenin 
54 dhe dispozitat e tjera të këtij ligji;  

b) si “Shoqëri investimi”, që është sipërmarrja me pjesëmarrje të mbyllur, e themeluar si 
shoqëri aksionare, në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë, e cila mund të jetë 
me ofertë publike ose me ofertë private dhe veprimi i vetëm tregtar i së cilës është kryerja e 
investimeve, në përputhje me konceptin e përshkruar në nenin 58 dhe në dispozitat e tjera këtij ligji. 

  



 139 

2. “Aksionar ndikues” është personi, që ushtron të drejta ose ka kontroll efektiv mbi 
aksionet, të cilat përfaqësojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit themeltar të shoqërisë ose që do 
t’i jepnin atij 5 për qind ose më shumë të numrit të përgjithshëm të aksioneve, me të drejtë vote në 
shoqëri. 

3. “AMF” ose “Autoriteti” është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i krijuar në përputhje 
me ligjin nr.9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. 

4. “Asete” janë titujt, instrumentet e tregut të parasë, instrumentet derivative, para dhe 
pasuri të tjera, në pronësi të sipërmarrjes së investimeve kolektive, të shoqërisë administruese apo 
depozitarit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

5. “Bursë titujsh” është një bursë titujsh e licencuar nga AMF-ja. 
6. “Depozitar” është një bankë e licencuar, e nivelit të dytë, e caktuar nga shoqëria 

administruese, e cila, në bazë të një marrëveshjeje me shoqërinë administruese dhe me porosi të saj, 
kryen veprimtarinë si depozitar në mënyrën e parashikuar nga ky ligj. Për qëllime të këtij ligji, 
depozitari ka të njëjtin kuptim me kujdestarin e përcaktuar në ligjin nr.9879, datë 21.2.2008 “Për 
titujt”.  

7. “Fond furnizues” është fondi që investon vetëm nëpërmjet një fondi tjetër, që është fondi 
kryesor. Kuotat shiten tek investitorët, nëpërmjet një fondi furnizues, por investohen nëpërmjet 
fondit kryesor.  

8. “Fond ombrellë” është fondi i investimeve kolektive, që ka në pronësi portofole të 
veçanta asetesh, përfshirë nënfonde ose seri të ndara. 

9. “Institucione financiare” janë shoqëritë e administrimit të portofolit dhe shoqëritë e 
sigurimit të jetës. 

10. “Investitor” është subjekti, që ka në pronësi kuota në një fond investimi ose aksione në 
një shoqëri investimesh.  

11. “Këshilli i administrimit”, duke iu referuar themelimit dhe funksionimit të shoqërive 
administruese, është këshilli administrativ i shoqërisë, të organizuar si shoqëri tregtare me një nivel, 
sipas ligjit për shoqëritë tregtare. 

12. “Këshilltar investimi” është subjekti i licencuar për të kryer veprimtarinë e këshilltarit të 
investimit, në përputhje me ligjin nr.9879, datë 21.2.2008 “Për titujt” dhe aktet nënligjore të dala në 
zbatim të tij. 

13. “Kontrollues kryesor” është çdo person, që ushtron ndikim mbi të licencuarin, 
drejtpërdrejt ose nëpërmjet një pale të tretë. Këtu përfshihet, pa kufizim, çdo person, që përcakton 
veprimet e drejtuesve të shoqërisë së rregulluar nga ky ligj, mendimet e të cilëve ndikojnë në 
procesin e vendimmarrjes së të licencuarit. 

14. “Kuota” janë të drejtat ose interesat e investitorëve në një fond investimi.  
15. “Kuota akumulimi” janë kuotat e një fondi, për të cilat të ardhurat nga investimi 

riinvestohen automatikisht dhe përfitimi tek investitorët vjen prej akumulimit të vlerës së këtyre 
kuotave. 

16. “Kuota të ardhurash” janë kuotat e një fondi, për të cilat të ardhurat nga investimi u 
shpërndahen periodikisht mbajtësve të kuotave. 

17. “Ligji për shoqëritë tregtare” është ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare”. 

18. “Mbajtës kuotash” është çdo person fizik apo juridik, i cili ka marrë në zotërim kuota në 
një fond investimi, në bazë të dispozitave të këtij ligji. 

19. “Ofertë private” është emetimi i aksioneve dhe ftesa për t’i nënshkruar ato, që u 
drejtohet vetëm investitorëve institucionalë, aksionarëve ose punonjësve të një shoqërie, por jo më 
shumë se 100 investitorëve të jashtëm, të cilët janë kontaktuar drejtpërdrejt nga emetuesi. Termat 
“Investitorë institucionalë” dhe “investitorë të jashtëm” kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin 
nr.9879, datë 21.2.2008 “Për titujt”. 

20. “Ofertë publike” është ftesa për të nënshkruar tituj, e cila i drejtohet një numri të 
papërcaktuar personash, nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv. 
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21. “Palë e lidhur” është personi fizik ose juridik që është i lidhur me shoqërinë 
administruese apo shoqërinë e investimit, në rrethanat kur personi fizik ose drejtuesi i personit 
juridik është: 

a) anëtar i këshillit të mbikëqyrjes, i këshillit të administrimit ose punonjës i shoqërisë; 
b) anëtar i komitetit të kontrollit të shoqërisë; 
c) aksionar ndikues i shoqërisë; 
ç) bashkëshort ose i afërm deri në shkallën e tretë të lidhjes së gjakut i një anëtari të këshillit 

të mbikëqyrjes, të administrimit ose të komitetit të kontrollit, punonjës i shoqërisë, aksionar ndikues 
i shoqërisë, kontrollues kryesor i shoqërisë; 

d) person, i cili ka të drejtë të marrë vendime ose të ndikojë në vendimet e shoqërisë, në 
bazë të një kontrate ndërmjet palëve ose për çfarëdolloj arsye tjetër. 

22. “Marketim” është marketimi në publik, nëpërmjet dhënies së ofertave, shpërndarjes së 
formularëve të aplikimit apo fletushkave ose përdorimi i materialeve të tjera promocionale, në 
mënyrën e përshkruar në këtë ligj. 

23. “Prospekt” është dokumenti i bërë publik, që përmban informacionin për sipërmarrjen e 
investimeve kolektive, nëpërmjet të cilit ftohet publiku për të nënshkruar ose blerë kuotat apo 
aksionet në sipërmarrjen përkatëse të investimeve kolektive. 

24. “Rregullat e fondit” janë dokumentet kryesore, që rregullojnë krijimin e fondit të 
investimeve, ku përfshihen marrëveshja e administrimit dhe marrëveshja me depozitarin, që, në 
rastin e shoqërisë së investimit, nënkuptojnë statutin e shoqërisë së investimit.  

25. “Shoqëri administruese” është një shoqëri aksionare, e themeluar sipas legjislacionit në 
fuqi në Republikën e Shqipërisë, veprimtaria tregtare e vetme dhe e vazhdueshme e së cilës është 
themelimi dhe/ose administrimi i fondeve të investimit dhe të shoqërive të investimit, në përputhje 
me këtë ligj. 

26. “SNRF” janë “Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar”.  
27. “Shoqëria prind” është shoqëria tregtare, që ka në pronësi ose nën kontroll një apo disa 

shoqëri të tjera tregtare. 
28. “Tituj” ose “Letra me vlerë” janë titujt sipas përcaktimeve të ligjit nr.9879, datë 

21.2.2008 “Për titujt”. 
29. “Treg i rregulluar” është çdo bursë, treg mbi banak ose çdo treg tjetër i organizuar i 

titujve, që vepron rregullisht, është i hapur për publikun dhe është i njohur zyrtarisht nga AMF-ja. 
30. “Shtet i Bashkimit Europian” është një shtet anëtar i Bashkimit Europian. 
31. “Shtet i lejuar” është një shtet, përveç Republikës së Shqipërisë dhe shteteve të 

Bashkimit Europian, që ofron kushte dhe regjim të ngjashëm për mbikëqyrjen e sipërmarrjeve të 
investimeve kolektive dhe që është i njohur si i tillë nga AMF-ja.  

32. “Vlera neto e aseteve” është vlera neto e pasurive të sipërmarrjes së investimeve 
kolektive pas zbritjes së: 

a) çdo detyrimi të papaguar, qoftë ose jo menjëherë i ripagueshëm; 
b) çdo shume të papaguar të kredive të garantuara me hipotekë mbi pasuri të paluajtshme.  
 

Neni 3 
Sipërmarrjet e investimeve kolektive 

 
1. Në kuptim të këtij ligji, çdo person juridik ose bashkim asetesh konsiderohet sipërmarrje 

investimesh kolektive, pavarësisht formës ligjore, kur pjesëmarrja nëpërmjet aksioneve, kuotave ose 
të drejtave të tjera ofrohet për qëllime të rritjes së pjesëmarrjes në para dhe, në mënyrë të shprehur, 
synon të investojë mbi 60 për qind të kësaj pjesëmarrjeje në portofol titujsh, depozita dhe në të 
gjitha llojet e tjera të aseteve, ku investitorët nuk mbikëqyrin përditë marrjen e vendimeve për 
investimet dhe ku objektiv parësor është nxjerrja e përfitimeve për investitorët nga investimet e tyre, 
si në formë fitimi ashtu edhe në ndonjë formë tjetër.  

2. Nuk janë sipërmarrje investimesh kolektive, sipas këtij ligji:  
a) bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e veprimtarisë përkatëse në 

Republikën e Shqipërisë;  
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b) fondet e pensionit, të licencuara nga AMF-ja, për kryerjen e veprimtarisë përkatëse në 
Republikën e Shqipërisë;  

c) shoqëritë e sigurimit, të licencuara nga AMF-ja, për kryerjen e veprimtarisë përkatëse në 
Republikën e Shqipërisë;  

ç) personat juridikë, që investojnë fondet e veta; 
d) pjesëtarët e familjes, që bëjnë investime të përbashkëta, jo të tilla që kanë lidhje me këtë 

ligj;  
dh) personat e tjerë, të përjashtuar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë ose 

marrëveshjeve ndërkombëtare, të ratifikuara nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë;  
e) sipërmarrjet e investimeve kolektive që e rrisin kapitalin pa promovim të shitjes së 

kuotave/aksioneve të tyre ndaj publikut. 
3. Përcaktimet e dhëna në pikën 2 të këtij neni nuk prekin të drejtat e personave të 

përmendur në këtë pikë, që kanë fituar ose fitojnë sipas ligjeve, rregulloreve ose marrëveshjeve 
ndërkombëtare.  

 
Neni 4 

Ndalimi i ofertimit, administrimit dhe tregtimit pa autorizimin e AMF-së 
 
1. Asnjë subjekt, i themeluar për të kryer veprimtaritë, që parashikohen nga ky ligj, nuk 

mund t’i kryejë ato pa autorizimin përkatës të AMF-së. 
2. Kryerja e veprimtarisë së themelimit dhe/ose administrimit të sipërmarrjes së investimeve 

kolektive, që parashikohet në nenin 3 të këtij ligji, pa miratimin e AMF-së, ose kryerja e 
shërbimeve të ndërmjetësimit në tregtimin e kuotave apo të aksioneve të sipërmarrjes së investimeve 
kolektive, në ose nga territori i Republikës së Shqipërisë, përbën vepër penale dhe dënohet sipas 
dispozitave të neneve 131 e 132 të këtij ligji.  

 

Neni 5 
Regjimi fiskal për fondin e investimit 

 
1. Administrata tatimore në Republikën e Shqipërisë, me kërkesë të shoqërisë administruese 

dhe për qëllime tatimi, lëshon certifikatë, që vërteton klasifikimin tatimor për sipërmarrjen e 
investimeve kolektive në Republikën e Shqipërisë.  

2. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga legjislacioni tatimor, sipërmarrja e 
investimeve kolektive, për qëllime tatimi, konsiderohet si pronari i titujve ose i të gjitha aseteve të 
fondit, si dhe personi i fundit, që përfiton prej saj. 

 

Neni 6 
Ligji i zbatueshëm 

 
1. Funksionimi i shoqërive administruese dhe veprimtaria e administrimit të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive u nënshtrohen dispozitave të ligjit nr.9879, datë 21.2.2008 “Për titujt”, dhe 
dispozitave të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, përveç rasteve 
kur parashikohet ndryshe nga ky ligj ose aktet nënligjore, të miratuara në përputhje me të. 

2. Në rast konflikti të ligjeve për çështjet e mësipërme, dispozitat e këtij ligji kanë epërsi 
ndaj dispozitave të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 

 
SEKSIONI 2 

REGJISTRI I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE 
 

Neni 7 
Regjistri i fondeve 

 

1. Sipërmarrjet e investimeve kolektive regjistrohen në Regjistrin e Fondeve të Republikës 
së Shqipërisë.  
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2. Regjistri i Fondeve mbahet nga AMF-ja dhe është i hapur për publikun.  
3. Regjistri i Fondeve duhet të përmbajë informacion të përditësuar, sidomos për llojin e 

sipërmarrjes së investimeve kolektive, objektin e saj, qëllimin e investimit, strukturën organizative 
dhe çdo ndryshim të strukturës së saj ligjore dhe/ose organizative. Kërkesat specifike për 
përmbajtjen përcaktohen me rregullore të AMF-së. 

4. AMF-ja mban dhe përditëson Regjistrin e Fondeve në përputhje me rregulloret përkatëse 
të tij, duke siguruar uniformitetin e informacionit dhe duke pasr parasysh faktet dhe legjislacionin në 
fuqi.  

 
Neni 8 

Regjistrimi në Regjistrin e Fondeve 
 
1. Regjistrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive në Regjistrin e Fondeve bëhet vetëm 

pas dhënies së licencës nga AMF-ja për themelimin dhe funksionimin e sipërmarrjes.  
2. Në çastin e dhënies së licencës nga AMF-ja dhe të regjistrimit në Regjistrin e Fondeve, i 

cili është uniform, i pandryshueshëm dhe unik, çdo sipërmarrjeje të investimeve kolektive i jepet një 
numër identifikimi. 

 
Neni 9 

Njoftimi i regjistrimit 
 
Vendimi për regjistrimin në Regjistrin e Fondeve botohet në buletinin zyrtar të AMF-së. 
 

KREU II 
SHOQËRITË ADMINISTRUESE, KRIJIMI DHE FUNKSIONIMI 

 
Neni 10 

Objekti i shoqërisë administruese 
 
1. Shoqëria administruese është shoqëri aksionare, me afat të pacaktuar, në të cilën të paktën 

51 për qind të aksioneve ose të së drejtës së votës janë në pronësi të bankave apo të institucioneve 
financiare. Shoqëria administruese regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, me objekt 
kryesor veprimtarinë e themelimit dhe/ose administrimit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive 
dhe veprimtari të tjera, që parashikohen në këtë ligj.  

2. Organizimi i shoqërisë administruese bëhet sipas modelit me një nivel drejtimi. 
 

Neni 11 
Emërtimi i shoqërisë administruese 

 
1. Termat “shoqëri e administrimit të fondit”, “shoqëri investimi”, “këshilli i administrimit 

të fondit”, “investitor”, “investim” ose “për të investuar”, veçmas ose së bashku me termat e tjera, 
mund të përdoren në emërtimin e shoqërisë ose në shtojcën e emërtimit të saj vetëm nga shoqëritë 
administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive për paraqitjen e objektit të veprimtarisë 
tregtare të shoqërisë dhe për qëllime marketimi. 

2. Pika 1 e këtij neni nuk zbatohet për shoqëritë, që përdorin termat “administrim fondesh”, 
“investim”, “investitor” ose “për të investuar” në një kontekst që nuk nënkupton se objekti i 
veprimtarisë tregtare të shoqërisë është themelimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve kolektive të 
investimeve, që do të thotë investimi i aseteve në emër dhe për llogari të mbajtësve të kuotave në një 
fond investimi ose në emër dhe për llogari të aksionarëve të shoqërisë së investimit. 
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Neni 12 
Kapitali i regjistruar i shoqërisë administruese dhe burimet e tij 

 
1. Vlera minimale e kapitalit themeltar të regjistruar të shoqërisë administruese është 15 625 

000 lekë. Në rast se vlera neto e aseteve të SIK-ve që administron shoqëria administruese tejkalon 
shumën prej 31 250 000 000 lekësh, kapitali themeltar i regjistruar i shoqërisë administruese 
zmadhohet me të paktën 0,02 për qind, e llogaritur kjo mbi shumën e vlerës neto të aseteve të SIK-
ve të administruara që tejkalon pragun prej 31 250 000 000 lekësh. Në këtë rast, shuma totale e 
kapitalit themeltar të regjistruar të shoqërisë administruese nuk duhet të tejkalojë shumën maksimale 
prej 1 250 000 000 lekësh. 

2. Kapitali themeltar i pjesëmarrjes për themelimin e shoqërisë administruese nuk mund të 
jetë hua, kredi ose paradhënie nga persona të tretë.  

3. Forma, llogaritja dhe shuma e kapitalit, që duhet të kenë detyrimisht shoqëritë 
administruese, përcaktohen me rregullore të AMF-së.  

 
Neni 13 

Objekti i veprimtarisë tregtare të shoqërisë administruese 
 
1. Shoqëritë administruese kryejnë vetëm veprimtari për themelimin dhe/ose administrimin e 

sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike, përveç rasteve kur AMF-ja jep licencën 
ose autorizimin me shkrim për kryerjen edhe të ndonjë veprimtarie tjetër. Objekti i veprimtarisë së 
tyre përfshin:  

a) administrimin e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive; 
b) marketimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shitjen e kuotave në fondet e 

investimit ose të aksioneve në shoqëritë e investimit; 
c) kryerjen e detyrave administrative, që përfshijnë, ndër të tjera: 
i) mbajtjen e librave të llogarive kontabël dhe përgatitjen e raporteve financiare; 
ii) përcaktimin e vlerës neto të aseteve dhe llogaritjen e çmimit të kuotave ose të aksioneve; 
iii) përputhshmërinë e veprimtarisë së shoqërisë administruese me ligjet dhe rregulloret 

përkatëse;  
iv) publikimet dhe raportimet tek aksionarët dhe mbajtësit e kuotave;  
v) pagesat për aksionarët ose mbajtësit e kuotave nga asetet apo fitimi i fondit; 
vi) emetimin dhe shlyerjen e kuotave në një fond investimi dhe emetimin dhe shlyerjen e 

aksioneve në shoqëritë e investimit me ofertë publike;  
vii) mbajtjen e regjistrit të mbajtësve të kuotave ose të aksionarëve;  
viii) mbajtjen e të dhënave në përputhje me dispozitat e këtij ligji;  
ix) detyra të tjera të natyrës administrative, të miratuara nga AMF-ja. 
2. Shoqëritë administruese nuk mund të licencohen nga AMF-ja për të kryer vetëm 

shërbimet e parashikuara në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij neni, pa qenë të licencuara 
edhe për shërbimin e parashikuar në shkronjën “a” të po kësaj pike.  

3. Shoqëritë administruese mund të licencohen nga AMF-ja për të kryer, përveç 
administrimit të aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, edhe administrimin e fondeve të 
pensioneve apo të portofoleve individuale. Në këto raste, AMF-ja ka të drejtë të vendosë kushte 
shtesë për shoqëritë administruese, që duan të administrojnë këto veprimtari të tjera. 

 
Neni 14 

Zhvillimi i veprimtarisë tregtare të shoqërisë administruese 
 
1. Shoqëria administruese, gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj tregtare: 
a) vepron me ndershmëri dhe paanësi, në interesin më të mirë të investitorëve dhe të 

integritetit të tregut;  
b) vepron me aftësinë dhe kujdesin e duhur, duke zbatuar rregullat profesionale, praktikën e 

mirë tregtare dhe aktet ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë;  
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c) duhet të jetë në gjendje të shlyejë në kohën e duhur dhe në mënyrë të vazhdueshme të 
gjitha detyrimet monetare, në përputhje me këtë ligj dhe ligjin për shoqëritë tregtare;  

ç) duhet të jetë përgjegjëse për ushtrimin e duhur, në kohë dhe me efiçencë të të gjitha të 
drejtave dhe të detyrimeve të parashikuara në këtë ligj, në prospektin dhe/ose rregullat e fondit, 
pavarësisht nëse ndonjëra prej tyre u është deleguar palëve të treta; 

d) garanton ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave të shoqërisë administruese për aksionarët, 
mbajtësit e kuotave, gjendjen e kuotave të fondit, shlyerjet dhe riblerjet, të dhëna, të cilat mund të 
jepen vetëm në bazë të një vendimi ose urdhri të gjykatës, të një marrëveshjeje mirëkuptimi për 
shkëmbim informacioni, që garanton ruajtjen e ndërsjellë të sekretit, të kërkesës individuale të një 
mbajtësi kuotash ose aksionari, si dhe të depozitarit;  

dh) garanton se të gjitha dokumentet, komunikimet dhe njoftimet promocionale, që u bëhen 
aksionarëve ose mbajtësve të kuotave, qoftë të adresuara drejtpërdrejt ose të publikuara në shtyp apo 
nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit publik, janë të qarta, të sakta, jomashtruese dhe në 
përputhje me ligjin dhe kërkesat e AMF-së; 

e) organizon shitjen e kuotave të fondeve të investimit ose të aksioneve të shoqërisë së 
investimit vetëm nëpërmjet personave të parashikuar në nenin 92 të këtij ligji; 

ë) blen asetet, në emër dhe për llogari të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, që ajo 
administron, duke i depozituar ato te një depozitar, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga 
AMF-ja; 

f) i dërgon depozitarit një kopje të të gjitha dokumenteve origjinale për transaksionet, që 
përfshijnë asetet e fondeve të investimit dhe/ose të shoqërisë së investimit, menjëherë pas përgatitjes 
së këtyre dokumenteve ose pas marrjes së tyre;  

g) ruan të dhënat e transaksioneve, që lidhen me asetet e fondeve të investimit ose të 
shoqërive të investimit, veçmas nga llogaritë e veta dhe dokumentet e evidencave, që lidhen me 
fonde të tjera, dhe i pasqyron ato në periudha të rregullta kohore, në llogaritë e depozitarit;  

gj) raporton për fondet dhe shoqëritë e investimit, që ajo administron, si dhe për vetë 
shoqërinë administruese, në përputhje me ligjin dhe rregulloret e AMF-së;  

h) depoziton në AMF raporte periodike, siç është parashikuar në këtë ligj dhe rregulloret e 
AMF-së;  

i) mban marrëdhënie të ndershme dhe të drejta me AMF-në;  
j) i raporton AMF-së çdo ndryshim për anëtarët e këshillit të administrimit, anëtarët e 

komitetit të kontrollit, strukturën e aksionarëve dhe kapitalin e regjistruar, si dhe çdo ndryshim tjetër 
për kushtet e miratuara më parë nga AMF-ja;  

k) lejon AMF-në të inspektojë të dhënat e ruajtura nga shoqëria administruese dhe i bën ato 
të disponueshme në kohën e duhur, si dhe lejon takime dhe intervista me çdo person, që kryen një 
veprimtari të caktuar në shoqërinë administruese;  

l) nuk lidh kontrata me qëllim kufizimin ose ndryshimin e përgjegjësive dhe të detyrimeve të 
parashikuara në këtë ligj. Çdo marrëveshje e tillë konsiderohet e pavlefshme;  

ll) siguron që punonjësit e saj dhe çdo subjekt tjetër, me të cilin është lidhur një kontratë për 
shitjen e aksioneve të shoqërisë së investimit ose kuotat e fondit të investimit, veprojnë në përputhje 
me këtë ligj dhe rregulloret përkatëse në fuqi;  

m) cakton të paktën dy anëtarë joekzekutivë të këshillit të administrimit në komitetin e 
kontrollit, për të garantuar përputhshmërinë e veprimeve të shoqërisë administruese me dispozitat e 
këtij ligji dhe me çdo rregullore tjetër, si dhe për mbajtjen e kontakteve të rregullta me AMF-në; 

n) administron SIK-të në përputhje me objektivat e investimit të çdo fondi apo shoqërie 
investimi, që ka në administrim;  

nj) nxjerr urdhra të qartë dhe të kuptueshëm për depozitarin, në mënyrë që ai të ushtrojë të 
drejtat, që lidhen me asetet e SIK-së 

o) garanton që llogaritja e vlerës së SIK-ve është e saktë dhe se çmimi i kuotës ose i aksionit 
është përcaktuar si duhet.  

2. AMF-ja miraton rregullore të veçantë për kodin e sjelljes, e cila është e detyrueshme të 
zbatohet në çdo kohë nga shoqëria administruese. 
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Neni 15 
Delegimi i funksioneve 

 
1. Shoqëria administruese, në bazë të një marrëveshjeje me shkrim, mund t’ia delegojë 

administrimin e një pjese të portofolit të SIK-së, me qëllim kryerjen më efikase të veprimtarisë, një 
subjekti, që kryen veprimtari si shoqëri komisionere, por vetëm pas miratimit të shprehur me shkrim 
nga AMF-ja. AMF-ja miraton kushtet dhe kriteret e kësaj marrëveshjeje dhe monitoron efektivisht, 
në çdo kohë, veprimtarinë e shoqërisë administruese. Detyrimet e parashikuara në këtë pikë nuk 
pengojnë shoqërinë administruese për të vepruar ose sipërmarrjen e investimit kolektiv për t’u 
menaxhuar në interesin më të mirë të investitorëve të saj. 

2. Shoqëria administruese nuk mund ta delegojë administrimin e shoqërisë.  
3. Lidhja e marrëveshjeve të parashikuara në këtë nen nga shoqëria administruese nuk e 

çliron atë nga përgjegjësia e përcaktuar në nenin 34 të këtij ligji, kundrejt mbajtësve të kuotave ose 
të aksionarëve të shoqërisë investuese.  

4. Shoqëria administruese është përgjegjëse kundrejt mbajtësve të kuotave ose aksionarëve të 
një shoqërie investimi për çdo mospërmbushje ose përmbushje të parregullt të marrëveshjeve të 
përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, bashkërisht ose veçmas me subjektin, me të cilin janë lidhur 
këto marrëveshje, përveçse kur dëmi vjen si pasojë e rrethanave, për të cilat ky subjekt nuk është 
përgjegjës. Në çdo rast, shoqëria administruese mbetet përgjegjëse kryesore ndaj mbajtësve të 
kuotave ose të aksionarëve të shoqërisë investuese.  

5. Shoqëria administruese nuk duhet t’ia delegojë administrimin e një portofoli fondi 
investimesh ose të një shoqërie investimi ose të një pjese të tij një depozitari të fondeve dhe/ose 
shoqërisë së investimit apo ndonjë subjekti tjetër, interesat e të cilit mund të bien ndesh me ata të 
shoqërisë administruese, të mbajtësve të kuotave ose aksionarëve të shoqërisë investuese.  

 
Neni 16 

Licencimi i shoqërisë administruese 
 
1. Shoqëria administruese nuk mund të kryejë marketimin, tregtimin, si dhe nuk mund të 

bëjë ofertë për shitjen e ndonjë kuote apo aksioni të një sipërmarrjeje investimi kolektiv pa qenë e 
licencuar nga AMF-ja.  

2. Kërkesa për t’u pajisur me licencë për kryerjen e veprimtarisë së administrimit të 
sipërmarrjeve të investimeve kolektive shoqërohet me: 

a) dokumente, që vërtetojnë se subjekti është shoqëri aksionare, e themeluar dhe e 
regjistruar në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare, përfshirë statutin, dokumente, që provojnë 
se kapitali minimal i kërkuar është shlyer plotësisht në para dhe dokumente, që vërtetojnë burimin e 
tij, dokumente, të cilat duhet të provojnë se themeluesi ose blerësi e ka paguar kapitalin themeltar 
apo atë për blerjen e aksioneve me të ardhura të ligjshme;  

b) dokumente, që vërtetojnë se aksionarët ndikues të shoqërisë, anëtarët e këshillit të 
administrimit, drejtuesit ekzekutivë dhe kontrollori i brendshëm janë, si veçmas ashtu edhe 
bashkërisht, subjekte të përshtatshme dhe të duhura për të drejtuar veprimtari tregtare. Dokumentet, 
që nevojiten për të përcaktuar nëse këta persona plotësojnë kërkesën për të qenë të përshtatshëm dhe 
të duhur, siç parashikohet në nenin 18 të këtij ligji, përfshijnë diplomat, certifikatat dhe dokumentet 
e tjera përkatëse, që vërtetojnë formimin profesional, japin biografinë e plotë të personave, 
paraqesin përvojën e tyre profesionale dhe përmbajnë, gjithashtu, emrat dhe të dhënat e kontaktit të 
personave, që mund të vërtetojnë saktësinë e të dhënave biografike, një deklaratë, të nënshkruar dhe 
të noterizuar, nga secili person, nëse është në proces hetimi për kryerjen e veprave penale; 

c) planin e biznesit për shoqërinë administruese, i planifikuar për një minimum prej tre 
vjetësh, ku jepen një përshkrim i veprimtarisë tregtare, që subjekti ka qëllim të kryejë, mënyra e 
përmbushjes së kërkesave për mjaftueshmërinë e kapitalit dhe perspektivat e zhvillimit të projektit. 
Plani i biznesit përmban përshkrime të hollësishme për: 

 i) mënyrën e organizimit të shoqërisë, përfshirë informacionin për madhësinë e parashikuar 
të fondeve, që kjo shoqëri synon të ofrojë;  
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ii) planin e marketingut të shoqërisë; 
iii) planin operacional të shoqërisë, përfshirë dhe mënyrën e raportimit, si së brendshmi, tek 

administrimi i saj, ashtu dhe së jashtmi, tek AMF-ja;  
iv) planin financiar, përfshirë dhe përshkrimin se si do të mbulohet kostoja e fillimit të 

veprimtarisë dhe si do të respektohet kërkesa për mjaftueshmërinë e kapitalit;  
v) analizimin e risqeve, përfshirë dhe një përshkrim se si aplikanti do të adresojë riskun 

operacional, riskun e kreditit, riskun e përputhshmërisë me bazën ligjore dhe riskun e reputacionit;  
ç) një përshkrim të strukturës organizative, ku jepen:  
i) funksioni i kontrollit të brendshëm, përfshirë dhe emrat e personave përgjegjës për këtë 

funksion; 
ii) funksioni i administrimit të riskut, përfshirë dhe emrat e personave përgjegjës për këtë 

funksion;  
iii) informacion për sistemet teknologjike, që do të përdoren, përfshirë një deklaratë nga 

eksperti kontabël i jashtëm, që vërteton se sistemi i informimit të shoqërisë administruese është i 
përshtatshëm për të siguruar informacionin e kërkuar, sipas këtij ligji. 

d) marrëveshjen paraprake ndërmjet shoqërisë administruese dhe një depozitari, që vërteton 
se depozitari do të ofrojë shërbime kujdestarie për këtë shoqëri;  

dh) listën e aksionarëve të shoqërisë administruese, emrat dhe mbiemrat e tyre, adresën ose 
emrin e shoqërisë aksionare dhe selinë e regjistruar, vlerën nominale të aksioneve dhe përqindjen e 
aksioneve të mbajtura nga çdo aksionar; 

e) listën e personave të lidhur me shoqërinë administruese, nëse ka; 
ë) dokumentet, që vërtetojnë përmbushjen e kërkesës “i duhur dhe i përshtatshëm” ashtu siç 

është parashikuar në nenin 18 të këtij ligji; 
f) kontratën e punës/shërbimit me këshilltar/ë investimi, nëse ka; 
g) kontratat e delegimit, nëse ka; 
gj) rregullat për parandalimin dhe menaxhimin e çdo konflikti interesash; 
h) rregullat për ndarjen e administrimit të fondit të investimit nga të gjitha veprimtaritë e 

tjera, në të cilat është angazhuar shoqëria administruese e fondit të investimit; 
i) rregullat për ndarjen e funksioneve të brendshme në veprimtarinë e shoqërisë, sipas 

strukturës së saj; 
j) rregullat për përgjegjësitë e vendimmarrjes; 
k) rregullat për konfidencialitetin; 
l) rregullat për mënyrat e komunikimit, në bazë të së cilave investitorët kontaktojnë 

shoqërinë administruese të SIK-së. 
3. AMF-ja mund të miratojë rregullore me kërkesa shtesë në lidhje me përmbajtjen dhe 

formën që mund të ketë aplikimi për marrjen e autorizimit. 
4. AMF-ja e shqyrton aplikimin brenda nëntëdhjetë ditëve kalendarike nga data, që 

konfirmon marrjen e aplikimit të plotë. Nëse AMF-ja nuk jep një përgjigje brenda kufirit kohor të 
caktuar, atëherë licenca konsiderohet se është dhënë. Në rast se aplikimi refuzohet, duhet të jepen 
shkaqet e këtij refuzimi, në përputhje me kërkesat procedurale administrative. 

 
Neni 17 

Kualifikimet 
 
1. Të paktën dy anëtarë ekzekutivë të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese 

duhet të kenë njohurinë profesionale dhe përvojën e duhur për administrimin e veprimtarive të 
shoqërisë administruese. Këta anëtarë duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  

a) të kenë zotësi të plotë juridike për të kryer transaksione me efekt ligjor; 
b) të mos jenë shpallur fajtorë për kryerje veprash penale; 
c) të jenë personat e duhur dhe të përshtatshëm për këtë pozicion, në bazë të nenit 18 të këtij 

ligji; 
ç) të kenë të paktën tre vjet përvojë pune në një pozicion, profesional, drejtues ose të 

pavarur në një institucion financiar, si dhe të kenë qenë anëtarë të organeve drejtuese të këtyre 
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institucioneve ose të jenë të licencuar apo të miratuar nga AMF-ja, për të ushtruar profesionin e 
këshilltarit të investimit në Republikën e Shqipërisë; 

d) të kenë kualifikime dhe certifikata në programe profesionale të njohura nga AMF-ja ose 
institucione të tjera homologe, që të vërtetojnë aftësinë profesionale në fushën e administrimit të 
fondeve të investimeve dhe të portofoleve; 

dh) t’i nënshtrohen testimit për njohuritë e fushës dhe legjislacionit, sipas rregullave të 
përcaktuara nga AMF-ja. 

2. Çdo anëtar tjetër i këshillit të administrimit të një shoqërie administruese duhet të 
plotësojë kriteret e parashikuara në shkronjat “a” deri “c” të pikës 1 të këtij neni.  

 
Neni 18 

Kërkesa për të qenë i duhur dhe i përshtatshëm 
 
1. Çdo person, i cili është ose do të bëhet aksionar ndikues, anëtar i këshillit të 

administrimit ose kontrollit në një shoqëri administruese, duhet të jetë i duhur dhe i përshtatshëm 
për të mbajtur këtë pozicion të caktuar.  

2. Për të përcaktuar nëse një person është i duhur dhe i përshtatshëm për të mbajtur një 
pozicion të caktuar merren parasysh: 

a) integriteti, ndershmëria, kujdesi dhe përkushtimi për të përmbushur përgjegjësitë, që 
lidhen me atë pozicion; 

b) kompetenca, aftësitë profesionale dhe logjika e gjykimit, për përmbushjen e 
përgjegjësive, që lidhen me atë pozicion;  

c) fakti që interesat e klientëve të subjektit të licencuar ose të subjektit të propozuar për t’u 
licencuar, nuk duhet të cenohen nga një konflikt interesi, që buron nga personi, i cili mban atë 
pozicion. 

3. Përveç dispozitave të sipërpërmendura, në përgjithësi, vlerësohen edhe sjelljet dhe 
veprimtaritë e mëparshme në biznes ose çështje financiare të personit në fjalë, dhe, në veçanti, duhet 
të kryhen hetime të posaçme, nëse ekziston ndonjë provë se personi ka qenë:  

a) i dënuar për një vepër penale;  
b) i përfshirë ose i lidhur me një humbje financiare, që ka ndodhur për shkak të 

pandershmërisë, paaftësisë ose praktikës jo të mirë në sigurimin e shërbimeve financiare apo në 
administrimin e shoqërive të tjera;  

c) i përfshirë në ndonjë praktikë biznesi, përfshirë dhe evazionin fiskal, që autoriteti e 
konsideron si vepër mashtruese apo të rëndë, ose, në përgjithësi, e vlerëson si një vepër të 
parregullt, qoftë ose jo e ligjshme, apo si ndonjë vepër, e cila vë në dyshim përqasjen e kryerjes së 
shërbimeve financiare apo të veprimtarive të tjera tregtare nga ky person.  

4. Personat, që janë shpallur fajtorë për kryerjen e një vepre penale, nuk mund të mbajnë 
ose të jenë përfitues të një pakete kontrolluese, të jenë administratorë ose të mbajnë një pozicion 
drejtues në shoqërinë administruese. “Paketë kontrolluese”, për qëllime të kësaj pike, është:  

a) pronësia e mbi 30 për qind të një klase titujsh, me të drejtë vote; 
b) mundësia për të zgjedhur shumicën e administratorëve të këshillit ose administratorët e 

çdo organi politikëbërës;  
c) ushtrimi i një ndikimi kontrollues mbi administrimin ose politikat e një shoqërie 

administruese.  
5. Një aksionar ndikues, drejtor, drejtues ekzekutiv ose administrator i një shoqërie 

administruese nuk mund të jetë aksionar ndikues, drejtor, drejtues ekzekutiv ose administrator i një 
depozitari, që ruan asetet e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të shoqërisë administruese, ose të 
një personi të lidhur me depozitarin. 

6. AMF-ja miraton një rregullore për të përshkruar me hollësi përkufizimin e kërkesës për 
të qenë i duhur dhe i përshtatshëm.  
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Neni 19 
Funksioni i kontrollit të brendshëm dhe i administrimit të riskut 

 
1. Shoqëria administruese ka një funksion të kontrollit të brendshëm financiar dhe një 

funksion të administrimit të riskut, me madhësi dhe kapacitet të përshtatshëm për veprimtarinë 
tregtare, të kryer nga kjo shoqëri administruese. 

2. Personat, që kryejnë funksionin e kontrollit të brendshëm financiar dhe të administrimit të 
riskut, janë të pavarur dhe i raportojnë drejtpërdrejt këshillit të administrimit të shoqërisë 
administruese. 

3. Kontrolli i brendshëm ka këto funksione: 
a) kontrollon nëse shoqëria administruese është e organizuar në mënyrë të tillë që të nxisë 

administrimin efektiv dhe të kujdesshëm të biznesit, si dhe monitoron këshillin për përmbushjen e 
kësaj cilësie administrimi; 

b) kontrollon zbatimin e parimeve e të qeverisjes së shoqërive, përcaktimin e politikave dhe 
të strategjive për respektimin e këtyre parimeve, si dhe konstaton çdo vit zbatimin e këtyre 
politikave e strategjive. Parimet e qeverisjes së shoqërive duhet të përfshijnë standarde të sjelljes 
gjatë kryerjes së veprimtarisë tregtare dhe të sjelljes etike të drejtorëve, administratorëve dhe të çdo 
punonjësi tjetër, politika për transaksionet personale dhe praktika të tjera transaksionesh me një 
natyrë, që i përmbahet parimit të trajtimit të njëjtë, pa kushte favorizuese;  

c) mbikëqyr veprimtarinë e shoqërisë administruese dhe jep orientime të përditshme, për të 
garantuar se ai subjekt përputhet me objektivat dhe politikat e miratuara nga këshilli i administrimit, 
si dhe me legjislacionin përkatës;  

ç) i bën rekomandime këshillit të administrimit për shqyrtim dhe miratim prej tij, për 
objektivat, strategjinë, planet e biznesit dhe politikat kryesore, që rregullojnë veprimtarinë e 
institucionit;  

d) i jep këshillit të administrimit informacionin e nevojshëm e të hollësishëm, për t’i 
mundësuar shqyrtimin e objektivave, të strategjisë dhe të politikave të biznesit, si dhe mbajtjen nga 
administratorët të përgjegjësive për veprimtarinë e shoqërisë.  

4. Funksioni i administrimit të riskut ka këto përgjegjësi: 
a) krijimin dhe sugjerimin, te këshilli i administrimit, të miratimit të një sistemi për 

administrimin e riskut në sipërmarrjen e investimeve kolektive, që përfshin monitorimin e politikave 
të vendosura, në mënyrë që të identifikohen, maten, monitorohen dhe kontrollohen, në mënyrë të 
vazhdueshme, të gjitha rreziqet kryesore; 

b) krijimin e sistemit të administrimit të riskut, që monitoron rreziqet, që i kanosen 
shoqërisë, përfshirë rrezikun e tregut, të kreditit, atë operacional, të emrit të mirë ligjor dhe atë që 
lidhet me veprimet e administratorëve në kundërshtim me interesat e mbajtësve të kuotave dhe të 
aksionarëve;  

c) mbikëqyrjen e veprimtarisë së shoqërisë administruese dhe të mënyrës së saj të 
administrimit e të sipërmarrjes së investimeve kolektive, si dhe dhënien e orientimeve të përditshme 
për të garantuar se kjo shoqëri, individualisht dhe gjatë administrimit të sipërmarrjes së investimeve 
kolektive, vepron brenda kufijve të risqeve, të përcaktuara nga këshilli i administrimit, të 
parashikuara në prospektin dhe rregullat e fondit; 

ç) përcaktimin e saktë dhe të pavarur të vlerës së derivativëve financiare, të tregtuara në 
tregje të tjera të rregulluara. Shoqëria administruese, në përputhje me rregullat e përshkruara nga 
AMF-ja, i raporton kësaj të fundit, për çdo sipërmarrje individuale të investimeve kolektive, në 
lidhje me llojet e derivativëve financiarë në portofolin e sipërmarrjes së investimeve kolektive, risqet 
që lidhen me to, kufijtë sasiorë dhe metodologjinë e zbatuar për matjen e risqeve, të rrjedhura nga 
pozicionet dhe transaksionet, që përfshijnë këta derivativë. Kur titujt ose instrumentet e tregut të 
parasë kanë derivativë të lidhura me ta, këta duhet të merren parasysh kur të llogaritet ekspozimi 
ndaj rrezikut të sipërmarrjes së investimeve kolektive, që parashikohet në këtë nen. 
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Neni 20 
Kërkesat për kontabilitetin dhe kontrollin e jashtëm financiar 

 
1. Shoqëria administruese duhet: 
a) të mbajë vazhdimisht regjistra kontabël, të plotë dhe të rregullt, të përditësuar çdo muaj; 
b) të përgatisë çdo vit pasqyrat financiare për vitin financiar të shoqërisë administruese, në 

përputhje me standardet e pranuara të SNRF-së (Standardet Ndërkombëtare të Raportimeve 
Financiare), që pasqyrojnë, me hollësi, pozicionin financiar të biznesit në ditën e fundit të vitit 
financiar, rezultatin financiar të veprimtarisë dhe pasqyrën e rrjedhës së parasë për atë periudhë. 
Pasqyrat financiare duhet të paraqesin si duhet situatën e veprimtarisë tregtare të shoqërisë 
administruese e duhet të trajtojnë çdo çështje, e cila ka ndikuar ose ka mundësi të ndikojë në situatën 
financiare të shoqërisë;  

c) të paraqesë, kur është shoqëri e kontrolluar, të dyja grupet e pasqyrave financiare vjetore, 
të kontrolluara, atë individuale dhe atë të konsoliduar.  

2. Shoqëria administruese duhet të bëjë të mundur që pasqyrat e parashikuara në pikën 1 të 
këtij neni të kontrollohen çdo vit nga një ekspert kontabël i regjistruar, i caktuar nga shoqëria 
administruese, në mënyrë që të përgatitet:  

a) bilanci i audituar, përfshirë edhe shënimet, komentet, mendimet dhe dokumentet 
bashkëngjitur;  

b) një pasqyrë e audituar të ardhurash dhe shpenzimesh, përfshirë edhe shënimet, komentet, 
opinionet dhe dokumentet bashkëngjitur; 

c) një pasqyrë e audituar e rrjedhës së parave; 
ç) eksperti kontabël i autorizuar duhet të kryejë kontrollin financiar në përputhje me 

standardet ndërkombëtare. 
3. AMF-ja ka të drejtë që, me shpenzimet e saj, të kryejë kontroll financiar në çdo periudhë 

të vitit që e gjykon të nevojshme. 
 

Neni 21 
Regjistrimet kontabël 

 
1. Shoqëria administruese duhet të mbajë në çdo kohë regjistrimet kontabël, që nevojiten për 

të paraqitur qartë dhe saktë gjendjen e veprimtarisë tregtare, për të shpjeguar transaksionet dhe 
pozicionin financiar dhe për të bërë të mundur që AMF-ja të përcaktojë, nëse ka vepruar në 
përputhje me dispozitat e ligjit. 

2. Regjistrimet kontabël të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të ruhen, për të 
paktën, pesë vjet.  

3. Regjistrimet kontabël duhet të jenë të tilla, që të mund të riprodhohen në formë të 
lexueshme sa herë që kjo gjë kërkohet.  

 
Neni 22 

Ekspertët kontabël të regjistruar 
 
1. Jo më vonë se dy muaj pas licencimit, sipas këtij ligji, shoqëria administruese duhet të 

caktojë një ekspert kontabël të regjistruar, për të audituar pasqyrat e saj financiare. 
2. AMF-ja mund të miratojë kritere shtesë për ekspertët kontabël të autorizuar, që mund të 

certifikohen brenda fondeve të investimit. 
3. Shoqëria administruese nuk mund të emërojë si ekspert të saj kontabël subjektin, ku njëri 

nga drejtorët, administratorët, ortakët ose zyrtarët e lartë të saj ka një interes financiar në shoqërinë 
administruese dhe në ndonjë nga veprimtaritë e veta tregtare. Për qëllime të këtij neni, mbajtësi i 
kuotave dhe/ose aksionari në një sipërmarrje të investimeve kolektive nuk konsiderohet se ka interes 
financiar në shoqërinë administruese.  

4. Nëse emërimi i një eksperti kontabël të regjistruar përfundon për çfarëdo lloj arsyeje, ai i 
paraqet AMF-së një deklaratë, ku shpjegon shkaqet që ai mendon se kanë shkaktuar këtë përfundim 
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dhe informon AMF-në me shkrim për çdo çështje lidhur me veprimtaritë e shoqërisë administruese, 
për të cilat eksperti kontabël i autorizuar është vënë në dijeni gjatë përmbushjes së funksionit të tij 
dhe që, sipas mendimit të këtij eksperti, mund të dëmtojnë aftësinë e shoqërisë administruese për të 
zbatuar kërkesat e këtij ligji.  

 
Neni 23 

Ndryshimi i kontrollit 
 
1. Aksionar ndikues i shoqërisë administruese nuk bëhet asnjë person nëse: 
a) nuk ka njoftuar më parë me shkrim autoritetin për qëllimin e tij;  
b) autoriteti nuk e ka njoftuar me shkrim se nuk ka asnjë kundërshtim që ai të bëhet aksionar 

ndikues ose kontrollues kryesor. 
2. Kur AMF-ja njofton subjektin, sipas pikës 1 të këtij neni, se nuk ka asnjë kundërshtim që 

ai të bëhet aksionar ndikues ose të zmadhojë pjesëmarrjen e tij financiare në shoqërinë 
administruese, në mënyrë që të bëhet aksionar ndikues, mund të specifikojë pjesëmarrjen maksimale 
financiare që subjekti lejohet të arrijë.  

3. AMF-ja mund: 
a) të nxjerrë rregulla për informacionin, që duhet të përmbajë njoftimi i përmendur në 

shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni;  
b) t’i kërkojë, kur e sheh të nevojshme, informacion dhe dokumente të mëtejshme subjektit, 

që aplikon për aksionar ndikues. 
4. Kur AMF-ja jep miratimin që një subjekt të bëhet aksionar ndikues, ajo duhet të vlerësojë 

nëse subjekti është i duhur dhe i përshtatshëm. 
5. AMF-ja i kthen përgjigje subjektit, që aplikon për t’u bërë aksionar ndikues i një shoqërie 

administruese, jo më vonë se 3 muaj nga data e marrjes së njoftimit nga kërkuesi. 
6. Miratimi i dhënë nga AMF-ja për t’u bërë aksionar ndikues, sipas pikës 1 të këtij neni, 

humbet vlefshmërinë, nëse personi nuk është bërë aksionar ndikues, brenda një viti nga data e 
dhënies së miratimit. 

 
Neni 24 

Kundërshtimet për aksionarët ndikues ekzistues 
 
1. Kur AMF-ja vlerëson se subjekti, që është aksionar ndikues i një shoqërie administruese, 

nuk përmbush kërkesat për të qenë i duhur dhe i përshtatshëm, ajo njofton, me shkrim, subjektin për 
mospërmbushjen, duke dhënë edhe arsyet përkatëse. 

2. AMF-ja nuk i përfshin arsyet përkatëse në njoftimin, sipas pikës 1 të këtij neni, kur e 
gjykon se kjo sjell përhapjen e informacionit konfidencial, i cili është i dëmshëm për një palë të 
tretë. 

3. Para paraqitjes së njoftimit, sipas pikës 1 të këtij neni, AMF-ja i jep aksionarit ndikues 
njoftimin paraprak, me arsyet përse e vlerëson personin si jo të duhur dhe të përshtatshëm për të 
qenë aksionar ndikues i shoqërisë administruese. 

4. Personi, i cili ka marrë njoftimin, sipas pikës 3 të këtij neni, ka në dispozicion një 
periudhë prej 20 ditësh pune për të kthyer përgjigje me shkrim dhe për të kundërshtuar vlerësimin e 
AMF-së, e cila duhet të marrë parasysh çdo dokument me shkrim, të paraqitur nga aksionari 
ndikues. AMF-ja duhet të përgjigjet brenda 25 ditësh pune nga data e marrjes së përgjigjes me 
shkrim nga aksionari ndikues, nëse ajo vlerëson se ky aksionar vazhdon të mos jetë apo nuk është 
më person i duhur dhe i përshtatshëm për të qenë aksionar ndikues.  

 
Neni 25 

Rastet kur aksionari ndikues nuk është i duhur dhe i përshtatshëm 
 
1. Kur një person është bërë ose vazhdon të jetë aksionar ndikues, pa marrë miratimin e 

kërkuar nga AMF-ja dhe kur AMF-ja vlerëson se ky person nuk është më i duhur dhe i përshtatshëm 
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për të qenë aksionar ndikues, ajo mund të urdhërojë që aksionet specifike, për të cilat zbatohet ky 
nen, deri në një njoftim të mëtejshëm, t’i nënshtrohen ndonjërit ose disa kufizimeve të mëposhtme: 

a) pezullimit të çdo transferimi ose marrëveshjeje transferimi të aksioneve të aksionarit 
ndikues;  

b) ndalimit të ushtrimit të së drejtës së votës së lidhur me aksionet;  
c) ndalimit të kryerjes së pagesave në favor të aksionarit kryesor nga çfarëdo lloj shume, që 

rezulton nga pronësia mbi aksionet apo diçka tjetër e shoqërisë administruese. 
2. AMF-ja mund të njoftojë shoqërinë administruese se nuk plotëson më kërkesat për 

licencën, për shkak se njëri nga aksionarët e saj ndikues nuk është më person i duhur dhe i 
përshtatshëm, dhe se licenca e saj mund të hiqet në përputhje me shkronjën “d” të pikës 1 të nenit 
32 të këtij ligji, përveç rastit kur aksionari ndikues e humbet këtë status nëpërmjet shitjes të së gjitha 
ose të një pjesë të aksioneve.  

 
Neni 26 

Përthithja dhe bashkimi 
 
1. Një shoqëri administruese mund t’i blejë dhe t’i mbajë aksionet e një shoqërie tjetër 

administruese, me kusht që ajo t’i blejë dhe mbajë të gjitha aksionet e asaj shoqërie administruese të 
përthithur. Blerja nga shoqëria administruese e të gjitha aksioneve të një shoqërie tjetër 
administruese kërkon miratimin paraprak, me shkrim, të AMF-së.  

2, Shoqëritë administruese mund të bashkohen vetëm pas miratimit me shkrim të AMF-së. 
3. Nëse bashkimi i shoqërisë administruese sjell likuidimin e shoqërisë, para mbylljes së 

veprimtarisë tregtare ajo: 
a) duhet të informojë të gjithë mbajtësit e kuotave dhe/ose aksionarët e shoqërisë investuese 

se do ta ndërpresë veprimtarinë e saj tregtare dhe do t’u lërë mbajtësve të kuotave dhe/ose 
aksionarëve tre muaj kohë për të ushtruar të drejtën për të transferuar investimet e tyre në një 
sipërmarrje tjetër të investimeve kolektive nën administrimin e shoqërisë administruese, të zgjedhur 
prej vetë atyre;  

b) mund t’u ofrojë mbajtësve të kuotave dhe/ose aksionarëve të shoqërisë investuese lidhjen 
e një kontrate të re administrimi me shoqërinë administruese, që del nga bashkimi, por, në këtë rast, 
mbajtësit e kuotave dhe/ose aksionarët e shoqërisë investuese duhet të njoftohen, gjithashtu, në 
mënyrë korrekte, për të drejtën e tyre për të zgjedhur një shoqëri tjetër administruese apo për të 
kërkuar shlyerjen e kuotave dhe/ose të aksioneve të tyre.  

 
Neni 27 

Transferimi i veprimtarisë administruese një shoqërie tjetër administruese 
 
1. Shoqëria administruese ka të drejtë t’ia transferojë veprimtaritë e fondit të investimit një 

shoqërie tjetër administruese, të licencuar nga AMF-ja, në përputhje me procedurën e përcaktuar 
prej saj dhe, në rastin e një shoqërie investimi me ofertë publike, pas miratimit të asamblesë së 
përgjithshme të saj, në përputhje me përcaktimet e bëra në nenin 70 të këtij ligji. 

2. Shoqëria administruese duhet të njoftojë, të paktën tre muaj para transferimit, të gjithë 
mbajtësit e kuotave në atë fond, për transferimin e administrimit. Shoqëria administruese nuk duhet 
të llogarisë dhe të ngarkojë tarifë largimi për mbajtësit e kuotave, të cilët gjatë kësaj periudhe 
dëshirojnë të largohen nga fondi. 

3. Shoqëria administruese, që ia transferon administrimin një shoqërie tjetër të licencuar, 
duhet të lidhë një kontratë për transferimin e administrimit, e cila duhet të përmbajë:  

a) përshkrimin specifik të të gjitha procedurave dhe të veprimeve, që do të ndërmerren nga 
të dyja shoqëritë për transferimin e administrimit;  

b) kufirin kohor, që duhet të jetë jo më pak se tre muaj, i llogaritur nga data e publikimit të 
njoftimit për transferimin e administrimit, brenda të cilit shoqëritë do të kryejnë transferimin e 
administrimit. 
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Neni 28 
Konflikti i interesit dhe ndalimet 

 
1. Shoqëria administruese nuk duhet të ketë pjesëmarrje ndikuese ose kontrolluese në një 

shoqëri komisionere apo në një bankë të autorizuar për të kryer transaksione, që përfshijnë tregtimin 
e titujve.  

2. Shoqëria administruese duhet të marrë miratimin e AMF-së, përpara se të krijojë një filial 
në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj. 

3. Shoqëria administruese nuk merr pjesë në veprimtarinë tregtare të depozitarit. 
Veprimtaritë organizuese, drejtuese dhe administruese të depozitarit dhe të shoqërisë administruese 
nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën. Në këto detyra nuk ngarkohen të njëjtët persona. 

4. Nuk mund të jenë aksionarë të shoqërisë administruese ose anëtarë të këshillit të 
administrimit personat: 

a) të cilët, tre vjet para se të kenë marrë pjesë në shoqërinë administruese, kanë pasur të 
paktën 10 për qind pronësi në kapitalin e regjistruar të shoqërisë administruese, të bankës së 
licencuar për kryerjen e detyrave të depozitarit, të shoqërisë investuese, shoqërisë komisionere ose 
të një banke të licencuar për tregtimin e titujve, apo të një fondi pensioni, në çastin kur u është 
hequr licenca e veprimtarisë tregtare;  

b) të cilët kanë humbur anëtarësinë në një shoqatë profesionale për shkak të shkeljes së 
rregullave të shoqatës ose kundër të cilëve AMF-ja apo një autoritet tjetër përgjegjës ka vendosur 
heqjen e licencës për kryerjen e veprimtarive, që lidhen me titujt; 

c) e dënuar për një vepër penale, pesë vjet pas datës së marrjes së vendimit të formës së 
prerë, ku nuk përfshihet koha e vuajtjes së dënimit; 

ç) e dënuar për vepra penale dhe/ose shkelje administrative, sipas ligjit “Për titujt”;  
d) të cilët kanë një licencë të vlefshme nga AMF-ja, domethënë një komisioner ose këshilltar 

investimesh, që kryen efektivisht këto detyra si punonjës i një shoqërie komisionere ose i një banke 
të autorizuar për transaksionet me tituj; 

dh) të cilët, aktualisht, mbajnë një post në shërbimin publik. 
 

Neni 29 
Dhënia e informacionit për konfliktin e interesit 

 
1. Drejtori ose administratori i shoqërisë administruese, i cili: 
a) është palë në një kontratë ose propozim-kontratë me shoqërinë administruese për 

sipërmarrjen e investimeve kolektive;  
b) është drejtor ose administrator i një subjekti, që është palë në një kontratë ose propozim-

kontratë me shoqërinë administruese për sipërmarrjen e investimeve kolektive;  
c) ka pjesëmarrje pasurore në një subjekt, që është palë në një kontratë ose propozim-

kontratë me shoqërinë administruese për sipërmarrjen e investimeve kolektive,  
duhet të japë një përshkrim të plotë, me shkrim, për marrëdhënien e tij me subjektin, me të 

cilin shoqëria administruese është duke vlerësuar mundësinë ose është duke lidhur një kontratë. Ai 
duhet, gjithashtu, të sigurohet se ky përshkrim është pasqyruar në procesverbalet e takimeve të 
administratorëve dhe është përfshirë në raportet për mbajtësit e kuotave dhe/ose aksionarët, së 
bashku me raportimet e vlerës neto të aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive, në përputhje 
me nenin 128 të këtij ligji.  

2. Informacioni i kërkuar, sipas pikës 1 të këtij neni, jepet në rastin e një drejtori, në 
mbledhjen e administratorëve, gjatë së cilës vlerësohet për herë të parë kontrata e propozuar, nëse: 

a) administratori nuk ka qenë në atë kohë i interesuar për kontratën, në mbledhjen e parë, 
pasi ai të ketë shfaqur interes; 

b) administratori shfaq interes pas lidhjes së kontratës, në mbledhjen e parë, pasi ai të ketë 
shfaqur interes;  

c) personi, i cili është i interesuar në një kontratë, më vonë bëhet administrator, në takimin e 
parë pasi personi të jetë bërë administrator.  



 153 

3. Dhënia e informacionit të kërkuar, sipas pikës 1 të këtij neni, në rastin e një 
administratori, që nuk ka funksionin e drejtorit, bëhet: 

a) menjëherë, pasi ai të jetë vënë në dijeni se do të vlerësohet një kontratë e propozuar ose 
se është vlerësuar një kontratë në mbledhjen e administratorëve; 

b) pasi të jetë lidhur kontrata, menjëherë pasi administratori të ketë shfaqur interes;  
c) nëse personi, i cili ka interes në një kontratë, më vonë bëhet administrator, menjëherë 

pasi personi të jetë bërë administrator.  
 

Neni 30 
Kërkesat për mosmarrjen pjesë 

 
1. Në rast se zbatohet pika 1 e nenit 29 të këtij ligji, për një administrator të lidhur me një 

kontratë, administratori nuk duhet të jetë i pranishëm në mbledhjen e administratorëve, gjatë së cilës 
është duke u vlerësuar ose votuar kontrata. 

2. Çdo drejtor, i cili shkel përcaktimin e pikës 1 të këtij neni, humbet postin si administrator 
dhe, për një periudhë prej 5 vjetësh, pas datës kur ka ndodhur shkelja, nuk do të ketë mundësi të 
zgjidhet ose emërohet si administratori i një institucioni të mbikëqyrur nga autoriteti.  

 
Neni 31 

Transanksionet e palëve të lidhura 
 
1. Shoqëria administruese për sipërmarrjen e investimeve kolektive, që ajo administron, nuk 

duhet të japë kushte favorizuese për ndonjë palë të lidhur me të. 
2. Për qëllime të këtij neni, “dhënie e kushteve favorizuese” nënkupton:  
a) kryerjen e një veprimtarie tregtare, e cila për nga natyra, qëllimi, karakteristikat ose risku 

nuk do të kryhej nga kjo shoqëri me klientë të tjerë;  
b) arkëtimin e interesave, të tarifave ose të detyrimeve të tjera apo pranimin e garancive, të 

cilat janë më të ulëta se ato që kërkohen për klientë të tjerë, pagimin e interesave a pagimin e 
interesave më të larta se ato që kërkohen për klientë të tjerë. 

3. Asetet e sipërmarrjes së investimeve kolektive nuk duhet të shiten, huazohen ose përdoren 
për të garantuar një detyrim në dobi të: 

a) shoqërisë administruese, që administron asetet e saj ose të depozitarit, që i ruan këto 
asete;  

b) çdo subjekti, i cili është palë e lidhur me secilin nga subjektet e përmendura në shkronjën 
“a” të kësaj pike.  

4. Shoqëria administruese nuk duhet të përdorë asetet e sipërmarrjes së investimeve 
kolektive, që ajo administron, për të blerë ndonjë aset të dhënë hua ose për të marrë përsipër ndonjë 
detyrim, në favor të subjekteve të renditura në pikën 3 të këtij neni.  

 
Neni 32 

Heqja e licencës 
 
1. AMF-ja ka të drejtë t’ia heqë licencën shoqërisë administruese në rastet kur: 
a) shoqëria administruese nuk ka arritur të fillojë veprimtari tregtare brenda një viti pas 

datës së dhënies së licencës;  
b) shoqëria administruese ka hequr dorë vullnetarisht nga licenca; 
c) shoqëria administruese pushon së kryeri veprimtarinë e themelimit dhe/ose të 

administrimit të fondit të investimit për gjashtë muaj radhazi, në përputhje me këtë ligj;  
ç) licenca është dhënë në bazë të informacionit të pavërtetë, çorientues ose në çdo lloj 

mënyre të parregullt;  
d) shoqëria nuk i përmbush më kushtet, në bazë të së cilave është dhënë licenca;  
dh) shoqëria kryen shkelje të rënda ose sistematike të dispozitave të këtij ligji; 
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e) kapitali themeltar i regjistruar i shoqërisë administruese bie nën nivelin minimal të 
kërkuar. 

2. Rregullat e hollësishme për kushtet kur mund të hiqet licenca përcaktohen në një 
rregullore të veçantë të AMF-së. 

 
Neni 33 

Mbyllja vullnetare e veprimtarisë së shoqërisë administruese 
 
Shoqëria administruese mund ta mbyllë veprimtarinë e saj të regjistruar në rastet e 

mëposhtme: 
1. Të paktën gjashtëdhjetë ditë para datës së përfundimit të veprimtarisë administruese, ajo i 

dërgon njoftim me shkrim depozitarit, kur ka përdorur shërbimet e depozitarit dhe AMF-së, nëse 
shoqëria administruese administron fond investimi, ose këshillit të administrimit të shoqërisë së 
investimit dhe AMF-së, nëse ajo administron një shoqëri investimi me ofertë publike.  

2. Nëse krijohen rrethana të tilla, që tregojnë qartë se shoqëria administruese nuk është dhe 
as nuk do të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet, ajo njofton menjëherë AMF-në, nëse 
administron një fond investimi, ose këshillin e administrimit dhe AMF-në, nëse administron një 
shoqëri investimi me ofertë publike.  

3. Nëse shoqëria administruese, që administron fondin e investimit, nuk ka arritur të zbatojë 
procedurën e transferimit të administrimit një shoqërie tjetër të licencuar administruese, në përputhje 
me këtë nen, jo më vonë se gjashtëdhjetë ditë pas datës së dërgimit të njoftimit, parashikuar në pikat 
1 dhe 2 të këtij neni dhe nëse po kjo nuk është zbatuar nga këshilli mbikëqyrës në rastin e një 
shoqërie investimi me ofertë publike, atëherë fillon procedura e likuidimit të fondit, në përputhje me 
dispozitat e kreut VIII të këtij ligji.  

 
Neni 34 

Përgjegjësia e shoqërisë administruese 
 
1. Në rast se shoqëria administruese nuk ka kryer ose nuk ka arritur të kryejë, plotësisht ose 

pjesërisht, si dhe nëse ajo i ka kryer jo si duhet veprimtaritë dhe detyrat e parashikuara nga ky ligj, 
nga rregullat e fondit ose prospekti i fondit, atëherë kjo shoqëri administruese është përgjegjëse para 
mbajtësve të kuotave ose aksionarëve të shoqërisë së investimit për mungesën e kujdesit të duhur në 
zhvillimin e veprimtarisë tregtare, siç është parashikuar nga ky ligj, nga rregullorja e AMF-së, nga 
rregullat e prospekti i fondit, si dhe nga marrëveshja e administrimit. Kufizimi në çfarëdolloj 
mënyre i përgjegjësisë vlerësohet nul dhe i pavlefshëm. 

2. Heqja dorë ose kufizimi i përgjegjësisë, si pasojë e delegimit të ndonjërës prej 
funksioneve të shoqërisë administruese te një palë e tretë, nuk ka efekte ligjore. 

 
KREU III 

VEPRIMTARITË JASHTË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE VEPRIMTARITË E 
SIPËRMARRJEVE TË HUAJA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 
SEKSIONI 1 

VEPRIMTARITË E ADMINISTRIMIT TË SIPËRMARRJES SË INVESTIMEVE KOLEKTIVE 
JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
Neni 35 

Mënyra e ushtrimit të veprimtarisë nga shoqëria administruese 
 
Shoqëria administruese mund të kryejë veprimtari jashtë Republikës së Shqipërisë 

drejtpërdrejt ose nëpërmjet themelimit dhe funksionimit të një dege, në përputhje me aktet ligjore të 
vendit përkatës.  
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Neni 36 
Themelimi i degëve në shtetet e Bashkimit Europian  dhe në ato të lejuara nga AMF-ja 

 
1. Shoqëria administruese, që kërkon të themelojë një degë në një shtet të Bashkimit 

Europian ose në një shtet tjetër jashtë Bashkimit Europian, nëse është lejuar nga AMF-ja, njofton 
për këtë AMF-në, duke treguar shtetin e Bashkimit Europian ose shtetin tjetër të lejuar, në të cilin 
ajo ka qëllim të themelojë një degë.  

2. Njoftimi shoqërohet me të dhënat e mëposhtme: 
a) informacionin e përgjithshëm për degën, që përmban:  
i) objektin e veprimtarisë së degës;  
ii) emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar degën; 
iii) emërtimin dhe selinë e regjistruar të degës, ku mund të merret i gjithë informacioni për 

veprimtarinë e degës;  
b) informacionin për sipërmarrjen e investimeve kolektive të administruar nga shoqëria, 

informacionin për kuotat ose aksionet, të cilat shoqëria administruese planifikon t’i ofrojë për 
nënshkrim publik, nëpërmjet degës në shtetin e Bashkimit Europian ose në shtetin tjetër të lejuar, që 
përmban: 

i) përshkrimin e saktë të veprimtarive të planifikuara të biznesit, të cilat shoqëria 
administruese ka qëllim të kryejë, për shitjen e kuotave ose të aksioneve të sipërmarrjes së 
investimeve kolektive;  

ii) për çdo sipërmarrje të investimeve kolektive, prospektin e saj dhe/ose rregullat e fondit, 
si dhe raportin financiar për vitin paraardhës të biznesit. 

3. Njoftimin e autoritetit përkatës për qëllimin e saj për themelimin e degës.  AMF-ja, jo më 
vonë se tre muaj pas datës së marrjes së njoftimit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni dhe datës së 
marrjes së një kërkese nga autoriteti përkatës i shtetit të Bashkimit Europian ose shtetit të lejuar, i 
dërgon autoritetit njoftimin, së bashku me dokumentet shtesë dhe njofton për këtë shoqërinë 
administruese.  

4. Edhe këto të dhëna: 
a) informacion për shumën e kapitalit të regjistruar të shoqërisë administruese;  
b) deklaratë se çdo sipërmarrje e investimeve kolektive, me të cilën lidhet njoftimi i 

parashikuar në pikën 1 të këtij neni, përmbush kërkesat ligjore për fondet e investimit me ofertë 
publike dhe për shoqërinë e investimit me ofertë publike.  

5. Pavarësisht nga dispozitat e pikës 2 të këtij neni, AMF-ja nuk i dërgon autoritetit përkatës 
të një shteti të Bashkimit Europian ose të një shteti të lejuar, njoftimin për themelimin e degës, nëse, 
në bazë të informacionit të paraqitur, parashikuar në pikën 1 të këtij neni dhe në bazë të objektit të 
propozuar të veprimtarisë tregtare, ajo ka arritur në përfundimin se ekziston dyshimi i arsyeshëm 
për organizimin dhe administrimin e veprimtarive të degës, domethënë kapacitetin financiar të 
shoqërisë administruese për kryerjen e veprimtarisë tregtare në shtetin e Bashkimit Europian ose në 
shtetin e lejuar, për të cilin AMF-ja duhet të marrë një vendim. AMF-ja, gjithashtu, nuk e dërgon 
njoftimin ose nuk e miraton këtë veprimtari, nëse ajo konsideron se kjo ka një efekt të dëmshëm në 
veprimtarinë tregtare të shoqërisë administruese në Republikën e Shqipërisë.  

6. Shoqëria administruese duhet të njoftojë me shkrim AMF-në për çdo ndryshim në të 
dhënat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, të paktën një muaj para zbatimit të ndryshimeve të 
planifikuara. 
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SEKSIONI 2 
VEPRIMTARITË E ADMINISTRIMIT TË SIPËRMARRJES SË INVESTIMEVE KOLEKTIVE 

NGA SHOQËRI ADMINISTRUESE, ME SELI TË REGJISTRUARA JASHTË TERRITORIT TË 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

Neni 37 
Dhënia e licencës për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike, 

të krijuara nga shoqëri të huaja administruese  
 
1. Sipërmarrja e themeluar në bazë të licencës së lëshuar nga autoriteti përkatës në një shtet 

të Bashkimit Europian dhe/ose në një shtet, i cili është miratuar specifikisht nga AMF-ja, që 
përmbush kushtet e parashikuara në dispozitat e këtij ligji, që rregullon funksionimin e 
sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike dhe që dëshiron të tregtojë kuotat dhe/ose 
aksionet e saj në Republikën e Shqipërisë, duhet t’i paraqesë AMF-së dokumentet e mëposhtme:  

a) vërtetimin se sipërmarrja është e autorizuar nga autoriteti përkatës i shtetit të Bashkimit 
Europian dhe/ose i shtetit të lejuar dhe se plotëson kushtet e parashikuara për të kryer veprimtaritë 
përkatëse; 

b) rregullat e fondit ose dokumente të tjera të përshtatshme të sipërmarrjes; 
c) prospektin e plotë dhe prospektin e thjeshtëzuar;  
ç) raportet financiare vjetore dhe atë të gjashtëmujorit të fundit; 
d) të dhënat për metodën e tregtimit të kuotave në Republikën e Shqipërisë; 
dh) të dhëna të hollësishme për shtetin, ku investitorët shqiptarë mund të marrin kopje të 

prospektit, të rregullave e fondit, raporteve dhe të të dhënave të tjera për sipërmarrjen, në gjuhën 
shqipe, si dhe të dhëna të hollësishme për shtetin, ku investitorët shqiptarë do të jenë në gjendje të 
blejnë dhe shesin kuotat apo aksionet. 

Të gjitha njoftimet dhe raportimet e parashikuara në këtë pikë duhet të jenë edhe në gjuhën 
shqipe. 

2. Nëse AMF-ja nuk e ka rrëzuar aplikimin brenda dy muajve, në bazë të 
mospërputhshmërisë së sipërmarrjes me kërkesat e parashikuara të shtetit të Bashkimit Europian 
dhe/ose të shtetit të lejuar apo me rregullore të tjera të Republikës së Shqipërisë, fondi mund të 
fillojë veprimtarinë, në përputhje me këtë ligj.  

3. Ndalohet ofrimi i kuotave apo i aksioneve të një sipërmarrjeje të huaj në Shqipëri pa 
autorizimin e AMF-së.  

 

Neni 38 
Subjekte të këtij ligji 

 
Sipërmarrja e parashikuar në pikën 1 të nenit 37 të këtij ligji u nënshtrohet dispozitave të 

këtij ligji në rastin e kryerjes së veprimtarive në Republikën e Shqipërisë. 
 

Neni 39 
Akte nënligjore 

 
AMF-ja miraton një rregullore për dhënien e licencave, veprimtarinë tregtare, ofertën 

publike dhe kërkesat e raportimit për sa u përket të dhënave për sipërmarrjen e investimit kolektiv, 
parashikuar në pikën 1 të nenit 37 të këtij ligji, në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 40 
Dega e shoqërisë së huaj administruese  

 
1. Shoqëria administruese, me seli të regjistruar në një shtet të Bashkimit Europian dhe/ose 

në një shtet të njohur, të lejuar dhe miratuar shprehimisht nga AMF-ja, që dëshiron të themelojë një 
degë në Republikën e Shqipërisë, duhet të njoftojë autoritetin përkatës në shtetin e Bashkimit 
Europian ose në shtetin e lejuar.  
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2. Shoqëria administruese duhet, gjithashtu, t’i paraqesë AMF-së të gjitha vërtetimet se 
është e autorizuar nga autoriteti përkatës i shtetit të Bashkimit Europian dhe/ose shtetit të lejuar, se 
plotëson kushtet e parashikuara dhe është e autorizuar të kryejë veprimtarinë përkatëse. Ajo i 
paraqet më tej AMF-së:  

a) informacionin e përgjithshëm për degën, i cili përfshin: 
i) objektin e veprimtarisë së degës; 
ii) emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar degën;  
iii) emërtimin dhe selinë e regjistruar të degës, ku merren të gjitha informacionet për 

veprimtarinë e saj;  
b) informacionin për fondet e administruara nga shoqëria, për kuotat dhe aksionet, që 

shoqëria administruese planifikon të nxjerrë në ofertë publike, nëpërmjet degës në Republikën e 
Shqipërisë, si: 

i) përshkrimin e saktë të veprimtarive të planifikuara të biznesit, të cilat shoqëria 
administruese ka qëllim t’i kryejë për shitjen e kuotave ose të aksioneve; 

ii) për çdo fond, prospektin e tij dhe/ose rregullat e fondit, si dhe raportin më të fundit 
financiar. 

3. Shoqëria administruese kërkon dhe bën të gjitha përpjekjet e mundshme që autoriteti 
përkatës në shtetin e Bashkimit Europian ose në shtetin e lejuar t’i dërgojë AMF-së njoftimet e 
parashikuara në pikën 1 të këtij neni, së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme bashkëngjitur. 

4. Bashkë me njoftimin e parashikuar në pikën 2 të këtij neni, shoqëria administruese bën të 
gjitha përpjekjet e mundshme që autoriteti përkatës në shtetin e Bashkimit Europian ose në shtetin e 
lejuar, t’i japë AMF-së të dhënat si më poshtë: 

a) informacion për shumën e kapitalit të regjistruar të shoqërisë administruese; 
b) deklaratë se çdo fond apo shoqëri investimi, me të cilin lidhet njoftimi i parashikuar në 

pikën 1 të këtij neni, plotëson kërkesat e vendosura prej këtij autoriteti. 
5. AMF-ja bën të gjitha kërkimet e nevojshme për të përcaktuar nëse shoqëria aplikante 

administruese, në këtë rast, është një biznes, që funksionon në përputhje me kërkesat e këtij ligji. 
6. Shoqëria administruese duhet të njoftojë autoritetin përkatës në shtetin e Bashkimit 

Europian ose në shtetin e lejuar për çdo ndryshim në rregullat e fondit, të paktën një muaj para 
zbatimit të këtyre ndryshimeve. 

 
Neni 41 

Miratimi për fillimin e veprimtarisë 
 
1. Jo më vonë se dy muaj pas datës së marrjes së informacionit për propozimin për të hapur 

një degë të shoqërisë administruese të një shteti të Bashkimit Europian ose të një shteti të lejuar, 
AMF-ja duhet të njoftojë shoqërinë administruese për të gjitha përgjegjësitë ligjore, që lindin nga 
kryerja e veprimtarisë tregtare në Republikën e Shqipërisë.  

2. Vetëm pas marrjes së njoftimit, si dhe pas kalimit të kufirit kohor të parashikuar në pikën 
1 të këtij neni dhe në rast se njoftimi nuk merret brenda këtij kufiri kohor, shoqëria administruese 
mund ta fillojë dhe ta zhvillojë veprimtarinë tregtare në përputhje me këtë ligj dhe me rregulloret e 
AMF-së.  

 
KREU IV 

ROLI DHE VEPRIMTARIA E DEPOZITARIT 
 

Neni 42 
Emërimi i depozitarit 

 
1. Çdo sipërmarrje e investimeve kolektive, për të cilën kërkohet licencë, emëron një 

depozitar, i cili duhet të jetë i licencuar nga AMF-ja për të vepruar si depozitari i saj. AMF-ja 
miraton një rregullore, që përcakton procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit. 
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2. Emërimi i depozitarit dhe çdo ndryshim në emërimin e tij i nënshtrohen miratimit 
paraprak nga AMF-ja. Kontrata e lidhur ndërmjet depozitarit dhe shoqërisë administruese, si dhe 
ndryshimet e mëpasshme hyjnë në fuqi vetëm në datën e miratimit të tyre nga AMF-ja.  

 
Neni 43 

Depozitari 
 
1. Depozitar është një bankë e nivelit të dytë, e cila kryen, për nevoja të sipërmarrjeve të 

investimeve kolektive, veprimtarinë për ruajtjen e sigurt të grupimeve të aseteve, administrimin e 
llogarive të posaçme për asetet dhe veçimin e aseteve të çdo SIK-je individuale nga asetet e SIK-ve 
të tjera, si dhe kryen veprimtari të tjera, të parashikuara në këtë ligj për depozitarin.  

2. Vetëm një bankë ose degë e një banke të huaj, me seli të regjistruar në Republikën e 
Shqipërisë, e miratuar nga Banka e Shqipërisë për të qenë edhe depozitar, mund të veprojë si 
depozitar i sipërmarrjes së investimeve kolektive në Republikën e Shqipërisë.  

3. Veprimtaria e depozitarit, sipas këtij ligji, rregullohet nga ky ligj dhe rregulloret e nxjerra 
në zbatim të tij. AMF-ja ka përparësi në mbikëqyrjen e veprimtarisë së depozitarit. 

 
Neni 44 

Karakteristikat bazë të veprimtarisë së depozitarit 
 
1. Sipërmarrja e investimeve kolektive, e themeluar në përputhje me këtë ligj dhe që kryen 

veprimtari tregtare brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, duhet të ketë një depozitar për 
asetet e saj.  

2. Dispozitat e detyrueshme të këtij ligji, të cilat rregullojnë detyrimet e sipërmarrjeve të 
investimeve kolektive dhe të shoqërive administruese për përdorimin e shërbimeve të depozitarit, 
zbatohen për të gjitha sipërmarrjet e investimeve kolektive dhe shoqëritë administruese, që i 
administrojnë ato. 

3. Veprimtaria e mbajtjes së aseteve dhe veprimtari të tjera, të zhvilluara nga depozitari, për 
shoqërinë administruese, për sa i përket strukturës organizative, duhet të veçohen nga veprimtaria e 
shoqërisë administruese. 

4. Asetet e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, përfshirë llogaritë bankare dhe asete të 
tjera, ruhen dhe mbahen nga depozitari në një llogari të posaçme për çdo SIK, për të cilën ajo kryen 
veprimtarinë e depozitarit.  

5. Depozitari nuk mund t’i përdorë asetet e sipërmarrjes së investimeve kolektive as 
drejtpërdrejt, as në mënyrë të tërthortë për kryerjen e transaksioneve për llogari të tij, ose për të 
marrë ndonjë përfitim për veten a punonjësit e tij, apo për qëllime të tjera, përveç përfitimit të 
aksionarëve a mbajtësve të kuotave.  

6. Asetet e SIK-ve, që mbahen nga depozitari, kanë të drejtën e veçimit, si dhe nuk 
përfshihen në asetet e depozitarit, në procedurat e likuidimit ose të falimentimit, të nisura sipas 
legjislacionit shqiptar dhe as për zbatimin e pretendimeve ndaj depozitarit.  

 
Neni 45 

Veprimi në interes të investitorëve 
 
Depozitari vepron vetëm në interes të mbajtësve të kuotave të fondeve dhe aksionarëve të 

shoqërive të investimit, për të cilët ai kryen veprimtarinë si depozitar. 
 

Neni 46 
Detyrat e depozitarit 

 
1. Përveç ruajtjes së një grupimi të veçuar të aseteve të SIK-ve, mbajtjes së llogarive të 

veçanta për asetet e çdo SIK-je individuale dhe veçimit të aseteve të çdo sipërmarrjeje të tillë nga 
asetet e SIK-ve të tjera, depozitari kryen edhe veprimtaritë e mëposhtme: 
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a) në rastin e një fondi investimi, garanton, që shitja, emetimi, riblerja, shlyerja dhe anulimi 
i kuotave të realizuara për llogari të fondit të investimit të shoqërisë administruese, janë kryer në 
përputhje me ligjin dhe rregullat e fondit; 

b) bë rastin e një fondi investimi, riblen, shlyen kuotat dhe bën pagesa në favor të mbajtësve 
të kuotave në fondin e investimit nga asetet e fondit; 

c) garanton që llogaritja e vlerës neto të aseteve të aksioneve ose të kuotave në fond është 
shpallur në përputhje me ligjin, rregulloret përkatëse të AMF-së, prospektin dhe rregullat e fondit; 

ç) zbaton urdhrat e shoqërisë administruese për transaksionet, që përfshijnë titujt dhe asetet e 
tjera që përbëjnë portofolin, me kusht që ato të mos jenë në kundërshtim me këtë ligj, me rregulloret 
e AMF-së, prospektin dhe/ose rregullat e fondit dhe bën të mundur realizimin dhe kryerjen e 
transaksioneve me titujt, që do të thotë se detyrimet monetare janë arkëtuar brenda kufijve kohorë, 
ligjorë ose kufijve kohorë të miratuar nga palët;  

d) i raporton shoqërisë administruese për veprimet e shoqërisë për asetet e SIK-ve, të cilat i 
ruan në formë të shkruar ose elektronike dhe, në vijim, zbaton urdhrat e saj; 

dh) arkëton të ardhurat dhe përfitimet e tjera përkatëse në dobi të SIK-së dhe që u 
bashkëngjiten aseteve të tij;  

e) siguron se fitimi i SIK-së përdoret në përputhje me këtë ligj, me prospektin dhe/ose 
rregullat e fondit dhe se të gjitha kostot e paguara nga SIK-ja janë në përputhje me kushtet e 
përcaktuara në prospekt dhe/ose rregullat e fondit;  

ë) kryen veprimtari të tjera profesionale ose administrative, sipas parashikimeve në 
kontratën ndërmjet tij dhe shoqërisë administruese ose këshillit të administrimit; 

f) mban, për çdo SIK të veçantë, evidenca dhe regjistrime për kryerjen e veprimtarisë si 
depozitar dhe i rakordon këto të dhëna me të dhënat e evidencave dhe të regjistrimeve të shoqërisë 
administruese;  

g) i raporton AMF-së për çdo shkelje të këtij ligji dhe të kontratës nga shoqëria 
administruese, në rast se kjo shoqëri refuzon të pranojë kërkesën e tij për ndërprerjen e kësaj 
shkeljeje;  

gj) u siguron akses në të dhënat dhe llogaritë kontabël, që lidhen me fondin dhe asetet e tij, 
ekspertëve kontabël të autorizuar dhe personave të tjerë të autorizuar për kontroll, përfshirë dhe 
AMF-në;  

h) me kërkesë të AMF-së, siguron çdo lloj informacioni për asetet, që mban për një 
sipërmarrje kolektive investimi, përfshirë, por pa u kufizuar, të dhëna, që provojnë ekzistencën e 
aseteve. 

2. AMF-ja miraton një rregullore për të përshkruar metodën e zbatimit të dispozitave të 
parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 

 

Neni 47 
Përgjegjësia e depozitarit 

 

Depozitari është përgjegjës para shoqërisë administruese, mbajtësve të kuotave në fondet e 
investimit dhe aksionarëve në shoqëritë e investimit për dëmet e shkaktuara, nëse ai nuk ka arritur të 
kryejë ose i ka kryer në mënyrë të parregullt veprimtaritë e parashikuara në marrëveshjen e 
nënshkruar nga shoqëria administruese dhe depozitari ose në këtë ligj, si dhe kur ai ua ka besuar 
veprimtaritë e tij, plotësisht ose pjesërisht, palëve të treta. 

 

Neni 48 
Marrëveshja ndërmjet depozitarit dhe shoqërisë administruese 

 

1. Depozitari dhe shoqëria administruese lidhin një marrëveshje me shkrim, e cila 
nënshkruhet nga të dyja palët para noterit. 

2. Marrëveshja hartohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë 
dhe përmban të gjitha detyrimet thelbësore të secilës palë, në përputhje me këtë ligj, ose bën 
referenca të posaçme ndaj detyrimeve, të përcaktuara në këtë ligj, si dhe është në përputhje me të 
gjitha rregulloret përkatëse të AMF-së. 
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Neni 49 
Konflikti i interesit për depozitarin dhe shoqërinë administruese 

 
1. Depozitari duhet të veprojë vetëm në interes të mbajtësve të kuotave apo aksionarëve, për 

të cilët ai kryen veprimtari si depozitar. 
2. Siç parashikohet edhe në pikën 3 të nenit 28 të këtij ligji, shoqëria administruese nuk 

merr pjesë në veprimtarinë tregtare të një depozitari. Veprimtaritë organizuese, drejtuese dhe 
administruese të depozitarit dhe të shoqërisë administruese nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën. Në këto 
detyra nuk përfshihen të njëjtët persona. Shoqëria administruese nuk duhet të jetë një shoqëri e 
kontrolluar nga depozitari. 

 
Neni 50 

Mbyllja e veprimtarisë së depozitarit 
 
1. Shoqërisë administruese nuk i lejohet ta zëvendësojë depozitarin pa miratimin paraprak të 

AMF-së. 
2. Depozitari, që ka për qëllim të mbyllë veprimtarinë si depozitar ose të zgjidhë 

marrëveshjen për shërbimet depozitare, të lidhura me një ose disa sipërmarrje të veçanta të 
investimeve kolektive, duhet t’u dërgojë, jo më pak se 60 ditë kalendarike përpara datës së dhënies 
së njoftimit të mbylljes së veprimtarisë ose njoftimit për zgjidhjen e kontratës, një njoftim, me 
shkrim, për qëllimin e tij, AMF-së, këshillit të administrimit të çdo shoqërie investimi dhe shoqërisë 
administruese të fondit të investimit, për të cilin ai kryen veprimtarinë e depozitarit.  

3. Në rast se shoqëria administruese e fondit të investimit ose këshilli i administrimit i një 
shoqërie investimi nuk arrin të lidhë marrëveshje me një depozitar tjetër, brenda 60 ditëve 
kalendarike, pas marrjes së njoftimit të parashikuar në pikën 2 të këtij neni, depozitari, nëse është në 
gjendje, vazhdon të sigurojë shërbime depozitare edhe për një periudhë tjetër prej 30 ditësh 
kalendarike.  

4. Në përputhje me pikën 3 të këtij neni, nëse një depozitar ndërpret veprimtarinë e tij si 
depozitar dhe nuk është lidhur ende një marrëveshje me një depozitar tjetër, fondet e investimit dhe 
shoqëria e investimit, të cilave depozitari u ka siguruar shërbime depozitare, likuidohen, në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

5. Shoqëria administruese e fondit të investimit ose këshilli i administrimit i një shoqërie 
investimi mund ta zëvendësojnë depozitarin me një depozitar tjetër. Depozitari i mëparshëm, jo më 
vonë se 3 ditë pune pas marrjes së njoftimit, njofton AMF-në, se nuk ka dijeni për shkelje në fuqi 
apo të pazgjidhura të ligjit ose rregulloreve.  

6. Në rast të zgjidhjes së marrëveshjes, depozitari ia transferon të gjitha asetet e fondeve të 
investimit dhe/ose të shoqërive të investimit, që ka në ruajtje, një depozitari tjetër, të caktuar për 
ruajtjen e aseteve, me të cilin shoqëria administruese ose këshilli i administrimit kanë lidhur 
marrëveshje depozitimi. Depozitari, gjithashtu, i dorëzon depozitarit tjetër librat e llogarive dhe të 
gjitha regjistrimet, dokumentet dhe materialet e tjera të rëndësishme për kryerjen e veprimtarisë së 
SIK-ve, për të cilat ai më parë siguronte shërbimet e depozitarit, në formë të shkruar ose 
elektronike, në varësi të metodës së ruajtjes së të dhënave të mësipërme. 

 
Neni 51 

Ndryshimi i adresës 
 
Depozitari njofton AMF-në, me shkrim, të paktën një muaj para, për qëllimin e ndryshimit 

të adresës së selisë së regjistruar të tij ose të shtetit të përhershëm, ku ushtron veprimtarinë në 
Republikën e Shqipërisë.  
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Neni 52 
Regjistri i investitorëve 

 
Depozitari krijon dhe mban një regjistër të investitorëve të çdo sipërmarrjeje të investimeve 

kolektive, forma dhe përmbajtja e të cilit përcaktohen nga AMF-ja. Depozitari, pas miratimit 
paraprak të AMF-së, mund të caktojë një person tjetër, për të krijuar dhe mbajtur regjistrin për 
llogari të tij. Regjistri është dokumenti përmbledhës për personat, të cilëve u janë dhënë 
respektivisht të drejtat për kuotat apo aksionet, që janë në emër të tyre.  

 
Neni 53 

Njoftimi për shkeljet 
 
1. Depozitari duhet të njoftojë AMF-në me shkrim, menjëherë pasi vihet në dijeni për 

faktin, mospërmbushjen, veprimin ose mosveprimin e shoqërisë administruese a të shoqërisë së 
investimit, që përbën një shkelje ose cenim të ndonjërës prej dispozitave të këtij ligji apo të 
prospektit dhe/ose rregullave të fondit, dhe për hapat e ndërmarrë nga ai, për të mundësuar që 
shkelja ose cenimi të ndreqet sa më shpejt që të jetë e mundur.  

2. Depozitari zbaton të gjitha udhëzimet e shoqërisë administruese ose të shoqërisë së 
investimit, përveçse kur ka shkaqe të arsyeshme për të besuar se, nëse do të vepronte në këtë 
mënyrë, do të shkelte dispozitat e këtij ligji.  

 
KREU V 

SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE KOLEKTIVE ME OFERTË PUBLIKE 
 

SEKSIONI 1 
 THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I FONDIT TË INVESTIMIT 

 
Neni 54 

Fondi i investimit 
 
1. Fondi i investimit është një grupim i veçantë asetesh i paregjistruar si person juridik, i 

krijuar në bazë të një kontrate, pas licencimit nga AMF-ja, dhe i administruar nga një shoqëri 
administruese, për grumbullimin e aseteve monetare ose të ngjashme, nëpërmjet ofertës publike të 
kuotave në fond, asetet e të cilit investohen sipas parimit të diversifikimit të rreziqeve në përputhje 
me këtë ligj dhe mbajtësit e kuotave të të cilit kanë të drejtën, jo vetëm të marrin pjesë 
proporcionalisht në fitimet e fondit, por, gjithashtu, të kërkojnë, në çdo kohë, shlyerjen e kuotave të 
tyre. Në këtë mënyrë, kuotat anulohen sipas ligjit.  

2. Blerja e kuotave nëpërmjet një oferte publike kryhet vetëm nëpërmjet pagesës së aseteve 
monetare ku blerësi, pas blerjes së kuotave, hyn në një marrëdhënie kontraktuale me shoqërinë 
administruese, e cila është e detyruar të administrojë asetet e paguara si pjesë të aseteve kolektive, 
në përputhje me kushtet dhe kriteret e treguara në prospekt. 

3. Pavarësisht përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, blerja e kuotave mund të kryhet edhe duke 
shpërndarë kuota të reja në bazë të shpërndarjes së pjesës në fitim, domethënë kur vlera e kuotave 
zvogëlohet në bazë të dhënies së kuotave të reja, ose në çdo rast tjetër, të parashikuar nga 
rregulloret që miraton AMF-ja. 

4. Mbajtësit e kuotave janë përgjegjës për detyrimet e fondit të investimit deri në shumën e 
pjesëmarrjes së tyre në fond.  

 
Neni 55 

Krijimi i fondit të investimit 
 
1. Fondi i investimit mund të krijohet vetëm nga një shoqëri administruese e licencuar, pasi 

të jetë marrë licenca përkatëse nga AMF-ja. 
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2. Shoqëria administruese është organi drejtues i fondit të investimit, e cila e administron 
dhe e përfaqëson atë në lidhje me palët e treta. 

3. Vetëm një fond investimi, i krijuar sipas këtij ligji, mund dhe duhet të përdorë shprehjen 
“Fond investimi” a ndonjë shkurtim të kësaj shprehjeje, në emërtimin e tij, reklamimet ose materiale 
të tjera reklamuese a promocionale, apo për qëllime të përshkrimit të veprimtarisë së tij tregtare. 

4. Aplikimi për licencë dhe aplikimi për regjistrimin e fondit të investimit në Regjistrin e 
Fondeve, i cili i paraqitet AMF-së nga shoqëria administruese, në emër të fondit, përmban këto të 
dhëna: 

a) emrin e shoqërisë administruese, informacion për licencën, që i është dhënë shoqërisë 
administruese nga AMF-ja, si dhe emrin e mbiemrin e personit të autorizuar për të qenë 
përfaqësues, adresën, numrin telefonit e të faksit, si dhe adresën e e-mail-it të shoqërisë 
administruese; 

b) dokumentet, që vërtetojnë licencën e dhënë nga AMF-ja shoqërisë, si shoqëri 
administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive;  

c) emërtimin e fondit dhe objektivat e investimit; 
ç) prospektin e fondit; 
d) rregullat e fondit; 
dh) kontratën e lidhur ndërmjet shoqërisë administruese dhe depozitarit, së bashku me 

shtojcat, që përfshijnë licencën e Bankës së Shqipërisë, me anë të së cilës i jepet autorizimi 
depozitarit, për të vepruar si i tillë; 

e) emrin e ekspertit kontabël të regjistruar, të emëruar pas miratimit nga AMF-ja, në 
përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në rregulloren e AMF-së. 

5. AMF-ja shqyrton aplikimin e paraqitur dhe jep vendimin jo më vonë se 3 muaj nga data e 
marrjes së aplikimit të plotë.  

6. AMF-ja mund të miratojë rregullore, ku përcaktohen me hollësi kërkesat për lëshimin e 
licencës, përmbajtjen e detyrueshme të prospektit të fondit të investimit, si dhe të dhëna shtesë, nëse 
kjo është e nevojshme, për mbrojtjen e interesave të investitorëve.  

 
Neni 56 

Fondet ombrellë dhe fondet furnizuese 
 
1. Një fond investimesh mund të funksionojë si fond ombrellë, kur ka një numër fondesh të 

ndërvarura, që, veçanërisht, mund të zbatojnë politika të ndryshme investimi. Fondet e ndërvarura 
kanë karakteristikat e mëposhtme: 

a) nuk janë të regjistruara si person juridik; 
b) kufijtë e investimit, rregullat për marrjen dhe dhënien hua të titujve të parashikuar në këtë 

ligj zbatohen për çdo fond të ndërvarur më vete;  
c) portofoli i investimit të fondit të ndërvarur nuk përfshin kuotat e një fondi tjetër të 

ndërvarur të të njëjtit fond ombrellë;  
ç) asetet e të gjitha fondeve të ndërvarura vlerësohen me të njëjtën shpeshtësi dhe të njëjtat 

mënyra vlerësimi;  
d) fondi ombrellë është i detyruar të përgatisë pasqyra financiare të konsoliduara vjetore dhe 

gjashtëmujore, që mbulojnë të gjitha fondet e ndërvarura, si dhe pasqyra financiare vjetore dhe 
gjashtëmujore për secilin fond të ndërvarur.  

2. Fondi i investimit mund t’i investojë të gjitha asetet në një fond të vetëm investimi dhe të 
licencohet si fond furnizues, me kusht që:  

a) fondit kryesor të investimeve t’i jetë dhënë licenca nga AMF-ja;  
b) rregullat e fondit të përcaktojnë se fondi i investimit është një fond furnizues i fondit 

kryesor;  
c) borxhi i marrë nga fondi furnizues nuk mund të tejkalojë 10 për qind të vlerës neto të 

aseteve të veta dhe kufizohet vetëm për të lehtësuar shlyerjen e kuotave ose për të paguar 
shpenzimet operative.  
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Neni 57 
Selia 

 
Selia dhe adresa e fondit të investimeve është ajo e shoqërisë administruese.  
 

SEKSIONI 2 
THEMELIMI DHE FUNKSIONIMI I SHOQËRISË SË INVESTIMIT  

ME OFERTË PUBLIKE 
 

Neni 58 
Shoqëria e investimit 

 
1. Shoqëria e investimit me ofertë publike është shoqëri aksionare, me seli në Republikën e 

Shqipërisë, e themeluar nga shoqëria e administrimit, në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare, 
vetëm pas miratimit paraprak nga AMF-ja. Objekti i veprimtarisë së saj tregtare është investimi i 
fondeve në tituj dhe asete të tjera, për shpërndarjen e rreziqeve të investimit dhe dhënien 
aksionarëve të saj të përfitimit të rezultateve të administrimit të këtyre fondeve, ku të drejtat e 
investitorëve përfaqësohen nga aksionet e kësaj shoqërie.  

2. Shoqëria e investimit mund të themelohet me afat ose pa afat.  
3. Në rregullat e fondit të shoqërisë së investimit përcaktohen edhe objektivat e investimit. 
4. Shoqëria e investimit nuk mund të angazhohet në veprimtari të ndryshme nga ato të 

parashikuara në pikën 1 të këtij neni dhe as nuk mund të transformohet në një shoqëri holding ose në 
forma të tjera të ngjashme shoqërish. 

 
Neni 59 

Themelimi i shoqërisë së investimit 
 
1. Aplikimi për licencim dhe aplikimi për regjistrimin e shoqërisë së investimit në Regjistrin 

e Fondeve, i cili i paraqitet AMF-së nga shoqëria administruese, duhet të përmbajë: 
a) emërtimin e shoqërisë administruese, informacionin për autorizimin, që i është dhënë 

shoqërisë administruese nga AMF-ja, si dhe emrin e mbiemrin e personit të autorizuar për të qenë 
përfaqësues, adresën, numrat e telefonit dhe të faksit, si dhe adresën e e-mail-it të shoqërisë 
administruese; 

b) dokumentin, që vërteton se kjo shoqëri formohet në përputhje me sistemin e administrimit 
me dy nivele, sipas ligjit për shoqëritë tregtare; 

c) emërtimin e shoqërisë së investimit; 
ç) objektivat e investimit të shoqërisë së investimit; 
d) emrin e mbiemrin, adresën, numrin e telefonit e të faksit, adresën e e-mail-it të anëtarëve, 

që marrin pjesë në mbledhjen e këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së investimit; 
dh) rregullat e fondit që, në këtë rast, përbëjnë statutin e shoqërisë së investimit; 
e) prospektin e shoqërisë së investimit; 
ë) vendimin për emërimin e anëtarëve të këshillit të parë mbikëqyrës dhe deklarimet e tyre, 

me shkrim, për pranimin e emërimit; 
f) projektmarrëveshjen ndërmjet këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së investimit dhe shoqërisë 

administruese;  
g) kontratën e përfunduar ndërmjet shoqërisë administruese dhe depozitarit, së bashku me 

shtojcat, përfshirë edhe licencën e Bankës së Shqipërisë, me anë të së cilës i jepet autorizimi 
depozitarit për të vepruar si i tillë;  

gj) emrin e ekspertit kontabël të regjistruar, kërkesat dhe kriteret e sakta për të cilin 
përcaktohen në rregulloren e AMF-së. Caktimi i ekspertit kontabël të regjistruar bëhet nga shoqëria 
administruese, emërimi i të cilit miratohet nga AMF-ja;  

h) aplikimin për pranimin e aksioneve të shoqërisë së investimit në listimet zyrtare në bursë 
ose në një treg tjetër të rregulluar, të hapur për publikun, si dhe një konfirmim me shkrim për 
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bursën përkatëse se aksionet e shoqërisë së investimit, duke u nisur nga aplikimi, i përmbushin 
kërkesat e listimit.  

2. AMF-ja shqyrton aplikimin e paraqitur dhe jep vendim jo më vonë se 3 muaj nga data e 
marrjes së aplikimit të plotë.  

3. AMF-ja miraton një rregullore, ku përcaktohen me hollësi kërkesat për përmbajtjen e 
detyrueshme të aplikimit, rregullat e fondit, prospektet dhe kontratat e shoqërisë së investimit, si dhe 
të dhëna shtesë, nëse kjo është e nevojshme, për mbrojtjen e interesave të investitorëve.  

 
Neni 60 

Kapitali i regjistruar dhe aksionet e shoqërisë së investimit 
 
1. Shuma minimale e kapitalit të regjistruar duhet të jetë të paktën 40 000 000 lekë. 
2. Aksionet e shoqërisë së investimit paguhen plotësisht para regjistrimit të shoqërisë së 

investimit në Regjistrin e Fondeve dhe në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose përpara 
regjistrimit të zmadhimit të kapitalit të regjistruar. 

3. Aksionet e zakonshme të shoqërisë së investimit janë aksione të regjistruara, që u japin 
aksionarëve të drejta të barabarta, siç parashikohet nga ligji, prospekti dhe rregullat e fondit.  

4. Shoqëria e investimit nuk duhet të emetojë lloje të tjera titujsh, përveç aksioneve të 
parashikuara në pikën 3 të këtij neni. 

5. Aksionet e një shoqërie investimi pranohen në listimet zyrtare të bursës ose të tregut 
tjetër, të rregulluar e të hapur për publikun, të njohur e të miratuar nga AMF-ja. 

 
Neni 61 

Kostot e shoqërisë së investimit 
 
1. Kostot dhe pagesat e lidhura me themelimin e shoqërisë së investimit mund të shlyhen 

duke debituar asetet e shoqërisë së investimit, vetëm nëse kjo është përcaktuar në prospekt dhe 
rregullat e fondit. Shuma maksimale e kostove dhe e pagesave të themelimit, që do të shlyhen 
nëpërmjet debitimit të aseteve të shoqërisë së investimit, shprehen në prospekt si përqindje e aseteve 
monetare të paguara në shoqërinë e investimit me themelimin e saj. Çdo kosto dhe pagesë tjetër e 
lidhur me themelimin, që tejkalon përqindjen e përcaktuar në këtë mënyrë, merret përsipër nga 
shoqëria administruese ose këshilli i mbikëqyrjes, që i ka kryer.  

2. Nëse shoqëria e investimit nuk arrin vlerën minimale të kapitalit të regjistruar, kostot e 
pagesat për themelimin u ngarkohen themeluesve, që kanë miratuar rregullat e fondit dhe 
pjesëmarrjet, monetare ose të ngjashme, u kthehen të plota investitorëve. 

3. Kostot dhe pagesat e lidhura me themelimin, të cilat shlyhen nga asetet e shoqërisë së 
investimit, nuk mund të tejkalojnë 3,5 për qind të totalit të aseteve të mbledhura, duke emetuar 
aksione. 

4. Për sa u përket kostove të tjera, vetëm kostot e mëposhtme mund të paguhen nga asetet e 
shoqërisë së investimit: 

a) tarifa e shoqërisë administruese, e cila do të jetë si përqindje e vlerës neto mesatare 
vjetore të aseteve të shoqërisë së investimit dhe do të pasqyrohet në kontratën ndërmjet shoqërisë së 
investimit e shoqërisë administruese e në prospektin e shoqërisë së investimit, e mund të zbritet si 
kosto vjetore nga asetet e shoqërisë së investimit, si dhe do të llogaritet në çdo llogaritje të vlerës 
neto të aseteve të shoqërisë së investimit;  

b) tarifa për depozitarin; 
c) tarifat dhe kostot e këshillit mbikëqyrës; 
ç) kostot, komisionet ose pagesat, që lidhen drejtpërdrejt me blerjen ose shitjen e aseteve të 

shoqërisë së investimit; 
d) kostot e pranimit për listim në bursë ose në një treg tjetër të rregulluar; 
dh) kostot e ekspertëve kontabël të autorizuar dhe të avokatëve, të bëra gjatë kryerjes së 

veprimtarisë së shoqërisë së investimit; 
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e) kostot e përgatitjes, shtypjes dhe tarifave postare për publikimin dhe dërgimin e raporteve 
që, në përputhje me këtë ligj, u dërgohen aksionarëve;  

ë) kostot e mbajtjes së asamblesë së përgjithshme, përveç rastit kur shoqëria administruese 
thërret asamblenë e përgjithshme të jashtëzakonshme dhe, në këtë rast, kostot përballohen nga kjo 
shoqëri;  

f) të gjitha tarifat dhe pagesat e parashikuara, që i janë paguar AMF-së, për dhënien e 
licencës shoqërisë së investimit;  

g) kostot e pranimit në listën zyrtare të bursës ose të një tregu të rregulluar publik; 
 gj) tatimi mbi asetet dhe/ose fitimin e vendosur për shoqërinë e investimit; 
h) koston e reklamimit, por vetëm kur kjo është e detyrueshme për shoqërinë e investimit, 

në bazë të këtij ligji;  
i) kosto të tjera, siç janë parashikuar nga ligje të posaçme. 
5. Tarifa e shoqërisë administruese, parashikuar në shkronjën “a” të pikës 4 të këtij neni, 

nuk duhet të përcaktohet në mënyrë të tillë që ajo të varet nga efektiviteti i veprimtarisë së shoqërisë 
së investimit.  

6. Vetëm kostot e përcaktuara nga prospekti i shoqërisë së investimit mund të paguhen, duke 
debituar asetet e shoqërisë së investimit. 

7. Shuma totale e të gjitha kostove të pasqyruara në libra, duke debituar shoqërinë e 
investimit, shprehet si një vlerë totale shpenzimi dhe llogaritet për çdo vit të mëparshëm në mënyrën 
e mëposhtme:  

 
(Tarifa totale e administrimit + shuma totale e të gjitha 
kostove të tjera, parashikuar në këtë nen, minus kostot 
e parashikuara në pikën 4 shkronjat “g” dhe “h” të këtij neni) 
___________________________________________________ × 100 
Vlera neto mesatare vjetore e aseteve 
 
Kjo shumë publikohet në pasqyrat e audituara financiare të shoqërisë së investimit. 
8. Vlera totale e kostove të shoqërisë së investimit nuk mund të tejkalojë 3,5 për qind të 

vlerës neto mesatare vjetore të shoqërisë së investimit. Pas kalimit të periudhës vjetore financiare, 
AMF-ja publikon, çdo vit, një përmbledhje krahasimore të vlerave totale të kostove për të gjitha 
shoqëritë e investimit.  

9. Të gjitha kostot e ndeshura, të cilat në një vit të veçantë tejkalojnë vlerën totale të lejuar 
të shpenzimeve prej 3,5 për qind, merren përsipër nga shoqëria administruese. 

 
Neni 62 

Këshilli mbikëqyrës 
 
1. Këshilli mbikëqyrës i një shoqërie investimi duhet të ketë të paktën 5 anëtarë. 
2. Një maksimum prej 40 për qind të numrit të plotë të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të 

një shoqërie investimi mund të jenë punonjës ose persona të lidhur me shoqërinë administruese apo 
persona, të cilët, në dy vitet e fundit, kanë lidhur një kontratë për sigurimin e shërbimeve me 
shoqërinë e investimit, përfshirë dhe ekspertët kontabël të autorizuar, avokatët dhe noterët. 

3. Anëtarët e tjerë të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së investimit me ofertë publike duhet 
jenë të pavarur, pra ata nuk mund të jenë:  

a) të punësuar në shoqërinë administruese, depozitarë, ekspertë kontabël ose persona, të 
cilëve u është dhënë një licencë e vlefshme nga AMF-ja, për të qenë komisionerë ose këshilltarë 
investimi dhe që, efektivisht, kryejnë këto veprimtari si punonjës të një shoqërie komisionere ose të 
një banke të autorizuar për transaksionet me titujt, apo persona, të cilët, në dy vitet e fundit, kanë 
lidhur një kontratë për ofrimin e shërbimeve me çdonjërin prej tyre;  

b) të punësuar te subjektet, që janë të lidhur me personat e parashikuar në shkronjën “a” të 
pikës 3 të këtij neni, ose me personat e afërt të tyre. 
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Neni 63 
Personat që nuk mund të jenë anëtarë të këshillit mbikëqyrës 

 
Nuk mund të jenë anëtarë të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së investimit: 
a) anëtarët e këshillit administrativ ose të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë administruese, të 

depozitarit, shoqërisë komisionere ose të një banke të autorizuar për transaksionet e kuotave, 
shoqërisë së sigurimit, fondit privat të pensioneve, të cilët e kanë mbajtur pozicionin në kohën kur 
këtyre shoqërive u është hequr licenca edhe deri në tre vjet pas heqjes së licencës;  

b) personat, që kanë humbur statusin e anëtarit në një shoqatë profesionale, për shkak të 
shkeljes së rregullave të shoqatës, ose të cilëve AMF-ja u ka hequr licencën e transaksioneve me 
titujt; 

c) personat e shpallur fajtorë me vendim gjyqësor të formës së prerë, për kryerjen e një 
vepre penale kundër pronës, sigurisë së veprimit të transaksioneve të pagesave ose falsifikimit të 
dokumenteve, parashikuar nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, një vit pas marrjes formë të 
prerë të vendimit, ku nuk llogaritet koha e vuajtjes së dënimit;  

ç) personat e shpallur fajtorë me vendim gjyqësor të formës së prerë, për përdorimin e 
paautorizuar dhe përhapjen e informacionit sekret, manipulimin e çmimeve dhe shpërndarjen e 
informacionit të rremë, pasqyrimin e të dhënave të rreme në prospekt dhe shpërndarjen e 
paautorizuar të tij, listimin e paautorizuar të titujve, fshehjen e informacionit për pronësinë dhe 
tregtimin e paautorizuar të titujve, siç është parashikuar në ligjin “Për titujt”, një vit pasi vendimi të 
ketë marrë formë të prerë, ku nuk llogaritet koha e vuajtjes së dënimit;  

d) personat e shpallur fajtorë me vendim gjyqësor të formës së prerë, për një vepër të 
parashikuar nga ligji “Për titujt”, për një vit pasi vendimi të ketë marrë formë të prerë;  

dh) personat nën masa sigurimi, të cilat i ndalojnë të kryejnë veprimtarinë tregtare, që është, 
tërësisht ose pjesërisht, pjesë e objektit të veprimtarisë së shoqërisë së investimit/shoqërisë 
administruese, për periudhën gjatë së cilës është në fuqi ndalimi;  

e) çdo person që nuk ka zotësi juridike për të vepruar;  
ë)personat, të cilët aktualisht mbajnë një post në shërbimin publik dhe janë nëpunës 

qeveritarë ose nëpunës të autoriteteve qeverisëse, vendore a rajonale, apo të autoriteteve përgjegjëse 
para Qeverisë së Republikës së Shqipërisë ose Kuvendit të Shqipërisë. 

 

Neni 64 
Afati i emërimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës 

 
Anëtarët e këshillit mbikëqyrës të një shoqërie investimi emërohen për një periudhë 

maksimale prej katër vjetësh, me të drejtë riemërimi. 
 

Neni 65 
Shpërblimi i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës 

 
Shuma totale e shpërblimit dhe kostot e paguara për anëtarët e këshillit mbikëqyrës, si dhe 

numri dhe vlera e të gjitha aksioneve në shoqërinë e investimit, të mbajtura nga një anëtar i caktuar i 
këshillit mbikëqyrës, pasqyrohen në raportin vjetor financiar të shoqërisë së investimit. Anëtarët e 
këshillit mbikëqyrës nuk lejohen të marrin ndonjë shpërblim nga emetuesit e titujve, në të cilët 
shoqëria e investimit investon asetet e saj, përveç shpërblimit që u takon në bazë të kontratës së 
punës/marrëveshjes së shërbimit.  

 

Neni 66 
Kompetencat e këshillit mbikëqyrës 

 

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së investimit me ofertë publike, përveç 
kompetencave të këshillit mbikëqyrës, dhënë në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare, përfaqësojnë 
bashkërisht shoqërinë e investimit në lidhje me shoqërinë administruese. Përveç kësaj, këshilli 
mbikëqyrës është përgjegjës për sa më poshtë: 



 167 

a) dhënien e miratimit për lidhjen e një kontrate me personat, që sigurojnë shërbime për 
shoqërinë e investimit. Këto kontrata nuk mund të lidhen për një periudhë më të gjatë se tre vjet; 

b) mbikëqyrjen e zbatimit të kontratës, parashikuar në shkronjën “a”, të pikës 1 të këtij 
neni, ku këshilli mbikëqyrës ka të drejtë ta zgjidhë kontratën në rast të një mospërmbushjeje të saj, 
rast në të cilin asnjëra nga pagesat, të cilat duhet të shlyhen si rezultat i kësaj zgjidhjeje, nuk mund 
të tejkalojnë shumën e tre muajve shpërblim, të parashikuar nga kontrata e zgjidhur; 

c) mbikëqyrjen e përputhshmërisë së veprimtarisë tregtare me dispozitat e këtij ligji, 
prospektin e shoqërisë së investimit, si dhe me objektivat e kufizimet e investimit të shoqërisë së 
investimit;  

ç) dhënien e miratimit për vendimin, që do të propozohet për shlyerjen e aksioneve, 
emetimin e aksioneve dhe ristrukturimin e shoqërisë së investimit në asamblenë e përgjithshme të 
shoqërisë së investimit;  

d) njoftimin e AMF-së për çdo moszbatim të këtij ligji dhe të rregulloreve përkatëse nga 
shoqëria administruese dhe depozitari; 

dh) përcaktimin e raporteve financiare të shoqërisë së investimit, me propozimin e shoqërisë 
administruese. 

 
Neni 67 

Rasti i heqjes së licencës së shoqërisë administruese dhe depozitarit 
 
1. Në rastin e heqjes së licencës së shoqërisë administruese ose në rast se ndodh ndonjë 

rrethanë tjetër, që ndalon kryerjen e vazhdueshme të veprimtarive të administrimit të një shoqërie 
investimi, këshilli mbikëqyrës, jo më vonë se 60 ditë kalendarike pas shfaqjes së këtyre rrethanave, 
duhet të nënshkruajë një marrëveshje me një shoqëri tjetër administrimi, në përputhje me 
parashikimin e nenit 68 të këtij ligji. Në të kundërt, këshilli mbikëqyrës thërret asamblenë e 
përgjithshme të shoqërisë së investimit.  

2. Në rast të heqjes së autorizimit të depozitarit të shoqërisë së investimit ose në rast se 
ndodh ndonjë rrethanë tjetër, që ndalon vazhdimësinë e veprimtarive kontraktuale, këshilli 
mbikëqyrës, jo më vonë se 60 ditë kalendarike pas shfaqjes së këtyre rrethanave, nënshkruan një 
marrëveshje me një depozitar tjetër. Në të kundërt, këshilli mbikëqyrës thërret asamblenë e 
përgjithshme të shoqërisë. 

 
Neni 68 

Administrimi i shoqërisë së investimit me ofertë publike 
 
1. Këshilli i administrimit i shoqërisë administruese ka autoritet, caktohet e vepron si këshill 

i administrimit të shoqërisë së investimit, si dhe e administron fondin në përputhje me marrëveshjen 
e lidhur ndërmjet shoqërisë administruese dhe shoqërisë së investimit, që përfaqësohet nga këshilli i 
saj mbikëqyrës, mbështetur në dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret përkatëse.  

2. AMF-ja miraton një rregullore, ku përcaktohet me hollësi përmbajtja e detyrueshme e 
marrëveshjes, që do të lidhet ndërmjet shoqërisë administruese dhe shoqërisë së investimit, 
parashikuar në pikën 1 të këtij neni.  

3. Shoqëria administruese është përgjegjëse për përmbushjen e detyrimeve të marra përsipër 
sipas marrëveshjes, parashikuar në pikat 1 e 2 të këtij neni, pavarësisht nëse ajo i përmbush këto 
detyrime, drejtpërdrejt ose me anë të një pale të tretë, siç është e lejuar në bazë të dispozitave të 
këtij ligji. 

 
Neni 69 

Politika e investimit 
 
Dispozitat e seksionit 6 të kreut V të këtij ligji për politikat e investimit janë të zbatueshme 

për të gjitha shoqëritë e investimit me ofertë publike, duke marrë parasysh ndryshimet e nevojshme 
të bëra.  
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Neni 70 
Asambleja e përgjithshme 

 
1. Për kompetencat, mbledhjen dhe mbajtjen e asamblesë së përgjithshme zbatohen 

dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare.  
2. Asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të 

pranishëm aksionarët, që zotërojnë të paktën 3/10 e kapitalit të regjistruar të shoqërisë së investimit, 
me të drejtë vote.  

3. Asambleja e përgjithshme, në bazë të votave, që përfaqësojnë të paktën 3/4 e kapitalit të 
regjistruar, me të drejtë vote, të aksionarëve të pranishëm, miraton vendimet e mëposhtme: 

a) zmadhimin e tarifës vjetore të shoqërisë administruese përtej shumës së përcaktuar në 
prospektin në fuqi;  

b) ndryshimin në objektivat e investimit të shoqërisë së investimit, krahasuar me objektivat e 
pasqyruar në prospekt;  

c) blerjen e aksioneve të shoqërisë së investimit, me qëllim shlyerjen e tyre;  
ç) nëse shoqëria e investimit është themeluar për një periudhë të përcaktuar kohe, zgjatjen e 

veprimtarisë së shoqërisë së investimit përtej periudhës së pasqyruar në prospekt;  
d) bashkimin dhe shkrirjen në një fond tjetër ose ndarjen e shoqërisë së investimit.  
 

SEKSIONI 3  
PROSPEKTI I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE  

ME OFERTË PUBLIKE 
 

Neni 71 
Prospekti i sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike 

 
1. Ky seksion zbatohet njëlloj për të gjitha sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë 

publike.  
2. Prospekti i sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike konsiderohet ftesë për 

blerjen e kuotave në një fond investimi ose të aksioneve në një shoqëri investimi.  
 

Neni 72 
Parimi i saktësisë 

 
Informacioni i pasqyruar në prospekt duhet të jetë i saktë dhe i plotë.  
 

Neni 73 
Përmbajtja e prospektit 

 
1. Prospekti duhet të përmbajë informacionin e nevojshëm, në mënyrë që investitorët të jenë 

në gjendje të bëjnë vlerësimin e duhur të sipërmarrjes së investimeve kolektive dhe, në veçanti, të 
rreziqeve që lidhen me të.  

2. Prospekti i sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike duhet të përmbajë të 
paktën informacionin e mëposhtëm: 

A. Informacionin për sipërmarrjen si më poshtë: 
a) emërtimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive, duke treguar llojin e sipërmarrjes së 

investimeve kolektive, si dhe emrat dhe një biografi të shkurtër të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, 
në rastin e një shoqërie investimi;  

b) datën e themelimit të sipërmarrjes dhe kohëzgjatjen, nëse është me afat;  
c) deklarimin e vendit se ku mund të përftohen raportet gjashtëmujore dhe vjetore, si dhe ku 

mund të merret një kopje e rregullave të fondit, prospekti i plotë ose informacione shtesë për 
sipërmarrjen e investimeve kolektive;  
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ç) shumën minimale të aseteve, që pritet të grumbullohen dhe veprimtaritë që do të kryhen, 
nëse nuk është arritur shuma minimale e aseteve; 

d) emrin e ekspertit kontabël të autorizuar të sipërmarrjes së investimeve kolektive dhe të 
ofruesve të tjerë të shërbimeve për sipërmarrjen e investimeve kolektive;  

dh) të drejtat, që lidhen me kuotat ose aksionet e sipërmarrjes së investimeve kolektive, si: 
i) e drejta e votës në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë së investimit; 
ii) e drejta e informacionit (raportet gjashtëmujore dhe vjetore); 
iii) e drejta për dividendë ose pjesë të fitimit; 
iv) e drejta për shlyerjen e kuotave në fondin e investimit; 
v) e drejta për të përfituar pagesë nga pjesa e mbetur e pasurisë nga procesi i likuidimit ose 

falimentimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive;  
e) rrethanat, në të cilat mund të vendoset mbyllja dhe procedura e mbylljes së sipërmarrjes 

së investimeve kolektive;  
ë) në rastin e një shoqërie investimi, të dhëna për bursën ose bursat, ku do të listohen 

aksionet e shoqërisë së investimit;  
f) llojet e aseteve, ku sipërmarrjes së investimeve kolektive i lejohet të bëjë investime;  
g) përshkrimin e objektivave të investimit dhe strukturën e planifikuar të portofolit të 

sipërmarrjes së investimeve kolektive, mënyrën e arritjes së objektivave të kësaj sipërmarrjeje të 
investimeve kolektive dhe rreziqet, që lidhen me investimet dhe strukturat e sipërmarrjes së 
investimeve kolektive, shpjegimi i të cilave (rreziqeve) është i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm; 

gj) deklaratën, nëse i lejohet të investojë në kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata 
mundësie (opsione), si dhe instrumente të tjera financiare derivative dhe, në rast se ky lloj investimi 
është i lejuar, duhet të përmendet nëse këto transaksione do të kryhen për shmangien e rreziqeve apo 
për arritjen e objektivave të investimit, si dhe cili është efekti i këtyre transaksioneve në nivelin e 
rrezikut të sipërmarrjes së investimeve kolektive;  

h) listën e shteteve, të njësive të qeverisjes vendore ose të organizatave ndërkombëtare, në 
titujt dhe instrumentet e tregut të parasë të të cilave mund të investohen më shumë se 35 për qind të 
aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive;  

i) deklaratën se objektivi i investimit është replikimi i një indeksi, në rast se sipërmarrja e 
investimeve kolektive ka qëllim të replikojë një indeks aksionesh ose instrumentesh borxhi;  

j) shumën minimale të investimeve të veçanta të sipërmarrjes së investimeve kolektive, 
mënyrën e nënshkrimit të aksioneve ose kuotave dhe për fondin e investimit me ofertë publike, 
mënyrën dhe kushtet e shlyerjes së kuotave;  

k) metodën dhe kohën e vlerësimit të aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive;  
l) nëse vlera neto e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive do të jetë shumë e 

paqëndrueshme dhe e luhatshme për sa i përket përbërjes së portofolit të sipërmarrjes së investimeve 
kolektive, për shkak të teknikave të administrimit të aseteve të kësaj sipërmarrjeje, deklaratën që 
tregon këto karakteristika të aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive;  

ll) në rastin e një fondi investimi, kohën, metodën dhe frekuencën e llogaritjes së çmimit për 
shitjen e kuotave të reja ose shlyerjen e atyre ekzistuese dhe mjetet e publikimit të këtyre çmimeve, 
rrethanat në të cilat emetimi ose shlyerja mund të pezullohen, përshkrimin e shumës dhe frekuencën 
e pagesës së tarifave dhe të kostove të lejuara për emetimin dhe shlyerjen e kuotave;  

m) në rastin e një shoqërie investimi, shumën, llojin dhe kufijtë e kostove të themelimit për 
t’u paguar nga shoqëria e investimit;  

n) në rastin e çdo sipërmarrjeje të investimeve kolektive, tarifat vjetore dhe kostot e 
administrimit e kostot operative, që mund t’i ngarkohen sipërmarrjes dhe përshkrimin e efektit të 
tyre në të ardhurat e investitorëve në të ardhmen;  

nj) të dhëna për mënyrën e përllogaritjes, mjetet dhe frekuencën e shpërndarjes së pjesës së 
fitimit ose të dividendëve të sipërmarrjes së investimeve kolektive tek aksionarët ose mbajtësit e 
kuotave;  

o) sqarim të shkurtër për taksat, që aplikohen për sipërmarrjen e investimeve kolektive;  
p) performancën në të kaluarën të sipërmarrjes së investimeve kolektive dhe profilin e 

investitorit tipik, të cilit i adresohet sipërmarrja e investimeve kolektive;  
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q) datën e përfundimit të vitit fiskal;  
r) datën e publikimit të prospektit. 
B. Informacionin për shoqërinë administruese si më poshtë: 
a) emërtimin e shoqërisë dhe formën ligjore, selinë e regjistruar dhe zyrën qendrore, nëse 

është e ndryshme nga selia e regjistruar, numrin e licencës të dhënë nga AMF-ja, si dhe datën e 
themelimit e të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit; 

b) nëse shoqëria administruese administron sipërmarrje të tjera të investimeve kolektive me 
ofertë publike, një listë të tyre;  

c) emrat e anëtarëve të këshillit të administrimit, biografitë e tyre të shkurtra dhe të dhëna 
treguese, nëse kanë, në ndonjë mënyrë, lidhje me njëri-tjetrin; 

ç) shumën e kapitalit të regjistruar të shoqërisë administruese dhe emrat e aksionarëve të 
shoqërisë administruese, formën ligjore dhe pjesëmarrjen e aksionarëve në kapitalin e regjistruar.  

C. Emrat, format ligjore, datat e themelimit dhe të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit dhe tek AMF-ja, si dhe rolin e shoqërive, që veprojnë si këshilltarë investimi të 
sipërmarrjes së investimeve kolektive dhe emrin e kryetarit të këshillit të administrimit ose të 
personave të tjerë përgjegjës në këto shoqëri. 

Ç. Në rastin e një fondi investimi, parashikuar në nenin 37 të këtij ligji, në prospekt duhet të 
përmendet vendi në Republikën e Shqipërisë, ku investitorët vendas mund të pajisen me informacion 
dhe ku mund të blejnë apo të shesin kuotat ose aksionet e sipërmarrjes përkatëse të investimeve 
kolektive. Ky informacion duhet të publikohet në gjuhën shqipe.  

D. Informacion për depozitarin, që përfshin emërtimin e shoqërisë, formën ligjore, selinë 
dhe adresën e këshillit të administrimit të depozitarit, si dhe numrat dhe të dhënat për licencat e 
lëshuara nga Banka e Shqipërisë dhe AMF-ja, për kryerjen e veprimtarisë si i tillë. 

DH. Informacion lidhur me konfliktin e interesave, i cili i është dhënë AMF-së. 
 

Neni 74 
Miratimi dhe publikimi i prospektit 

 
1. Gjatë periudhës së shqyrtimit të aplikimit, sipas dispozitave përkatëse të këtij ligji, pas 

paraqitjes së aplikimit, AMF-ja duhet të miratojë çdo prospekt të sipërmarrjes së investimeve 
kolektive me ofertë publike, para fillimit të ofertës publike për nënshkrimin e aksioneve ose të 
kuotave, si dhe duhet të miratojë, paraprakisht, ndryshimet në prospektet ekzistuese, të cilat janë 
bërë për shkak të ndryshimeve thelbësore. Nëse brenda periudhës së parashikuar, AMF-ja nuk arrin 
të marrë vendimin për miratimin e aplikimit të prospektit, ky i fundit ose ndryshimet e tij 
konsiderohen të miratuara.  

2. Nuk lejohet tregtimi nëpërmjet një oferte publike i aksioneve ose i kuotave në 
sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike, para miratimit nga AMF-ja të prospektit të 
sipërmarrjes së investimeve kolektive.  

3. Shoqëria administruese, jo më vonë se 7 ditë kalendarike, nga data e miratimit nga AMF-
ja, publikon prospektin në gazetat e përditshme, të shitura në të gjithë territorin e Republikës së 
Shqipërisë.  

4. AMF-ja mund ta miratojë përgatitjen dhe shpërndarjen e prospektit në një formë të 
thjeshtuar (prospekt i thjeshtëzuar) vetëm për nevoja të një fondi investimi, me kusht që të bëhet një 
deklaratë e qartë dhe e hollësishme për ekzistencën e prospektit të plotë, i cili mund të sigurohet pas 
një kërkese.  

5. Kushtet dhe kriteret e përcaktuara në prospektin e thjeshtëzuar nuk duhet të ndryshojnë 
nga kushtet dhe kriteret e përmbajtura në prospektin e plotë. Prospekti i thjeshtëzuar duhet të 
shkruhet në një mënyrë që të kuptohet lehtë nga investitori i zakonshëm. Kërkesat e detyrueshme të 
prospektit të thjeshtëzuar mund të përcaktohen me një rregullore të AMF-së.  

6. Elementet thelbësore të prospektit të plotë dhe atij të thjeshtëzuar përditësohen rregullisht. 
7. Prospekti i plotë dhe ai i thjeshtëzuar publikohen, minimalisht, në gjuhën shqipe dhe i 

shpërndahen falas investitorëve aktualë dhe/ose atyre potencialë. 
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Neni 75 
Shpeshtësia e publikimit të prospektit 

 

1. Në rastin e një shoqërie investimi, prospekti përgatitet dhe i paraqitet AMF-së për 
miratim në çastin e emetimit fillestar të aksioneve dhe më tej për çdo emetim vijues. 

2. Në rastin e një fondi investimi, çdo prospekt i ri përgatitet dhe i paraqitet për miratim 
AMF-së, si dhe sa herë që ka ndryshime thelbësore në prospekt, siç është parashikuar në pikat 1 e 2 
të nenit 76 të këtij ligji dhe në raste të tjera, të parashikuara nga ky ligj. 

3. AMF-ja mund të miratojë rregulla për përmbajtjen, publikimin dhe miratimin e 
prospekteve të plota dhe të thjeshtëzuara. 

 

Neni 76 
Ndryshimet në prospektin e një fondi investimi 

 

1. Ndryshimet në prospektet e fondeve të investimit propozohen me qëllim:  
a) zmadhimin e tarifave të hyrjes, të tarifave vjetore të administrimit ose tarifave të largimit;  
b) ndryshimin e objektivave të investimit të fondit dhe për risqet e lidhura me investimet e 

parashikuara të fondit të investimit;  
c) ndryshimin në politikën e shpërndarjes së fitimit;  
ç) shkrirjen dhe bashkimin në një fond tjetër investimi ose ndarjen e fondit, të cilat u 

nënshtrohen miratimit paraprak nga AMF-ja dhe kërkesave të mëposhtme: 
i) njoftimi për ndryshimet e propozuara duhet t’u dërgohet drejtpërdrejt, me postë, të gjithë 

mbajtësve të kuotave dhe publikohet në një gazetë të përditshme, që shitet në të gjithë territorin e 
Republikës së Shqipërisë, të paktën një herë në dy javë, gjatë një periudhe dymujore, para datës së 
zbatimit të ndryshimeve;  

ii) të gjithë mbajtësit e kuotave duhet të njoftohen për faktin se ata kanë të drejtë të kërkojnë 
nga fondi një shlyerje të kuotave të tyre, pa zbritur ndonjë tarifë largimi, që zbatohet normalisht 
para zbatimit të ndryshimeve, së bashku me një njoftim për datën e shlyerjes;  

iii) shlyerja e të gjitha kuotave, sipas kërkesës së marrë, kryhet para hyrjes në fuqi të 
ndryshimeve në prospekt.  

2. Përveç ndryshimeve të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, edhe ndryshimet, që lidhen 
me anëtarët e këshillit të administrimit të shoqërisë administruese, depozitarin ose ekspertët kontabël 
të autorizuar të fondit të investimit, i nënshtrohen miratimit paraprak nga AMF-ja. 

 

SEKSIONI 4  
RREGULLAT E FONDIT PËR SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE  

KOLEKTIVE ME OFERTË PUBLIKE 
 

Neni 77 
Përkufizimi i rregullave të fondit 

 
1. Rregullat e fondit të sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike rregullojnë 

marrëdhëniet ligjore ndërmjet shoqërisë administruese dhe mbajtësve të kuotave/aksioneve.  
2. Rregullat e fondit i bashkëngjiten prospektit të sipërmarrjes dhe janë pjesë përbërëse e tij.  
3. Nuk është e nevojshme që rregullat e fondit t’i bashkëngjiten prospektit, kur prospekti 

parashikon se mbajtësit e kuotave ose të aksioneve pajisen me rregullat e fondit, pas bërjes së një 
kërkese, ose kur ai specifikon vendin se ku mund të sigurohen për shqyrtim rregullat e fondit.  

4. Informacioni i dhënë në rregullat e fondit duhet të jetë i saktë dhe i plotë.  
 

Neni 78 
Përmbajtja e rregullave të fondit 

 

Përveç rastit kur të dhënat e parashikuara në këtë nen janë pasqyruar tashmë në prospektin e 
sipërmarrjes së investimeve kolektive, rregullat e fondit duhet të përmbajnë, minimalisht, edhe të 
dhënat e mëposhtme: 



 172

a) emrin e sipërmarrjes së investimeve kolektive, si dhe llojin e sipërmarrjes; 
b) datën e themelimit të sipërmarrjes dhe kohëzgjatjen, kur ajo është themeluar për një 

periudhë të caktuar kohore; 
c) vendin, ku mund të sigurohen raportet gjashtëmujore ose vjetore dhe ku mund të merret 

një kopje e prospektit ose çdo informacion tjetër shtesë për sipërmarrjen; 
ç) shumën minimale dhe maksimale të aseteve monetare, që synohet të grumbullohet dhe 

veprimet, që do të ndërmerren në rast se nuk arrihet shuma e caktuar minimale; 
d) deklaratën e kujdestarisë ku shprehet se:  
i) pasuria e sipërmarrjes së investimeve kolektive, përveç shumave që mbahen në llogarinë e 

parave për t’u shpërndarë, ruhet nga depozitari për llogari të investitorëve, duke respektuar parimin 
e barazisë, në përputhje me numrin e aksioneve ose të kuotave që zotëron çdo investitor, ose në 
rastin kur ekzistojnë njëkohësisht si kuota të ardhurash, ashtu edhe kuota akumulimi, në përputhje 
me pjesën individuale në pasurinë e sipërmarrjes, e llogaritur në bazë të kuotave të zotëruara nga 
çdo investitor;  

ii) shumat, që ndodhen në llogarinë e parave për t’u shpërndarë, mbahen nga depozitari 
vetëm për qëllime shpërndarjeje;  

iii) cila është monedha bazë e fondit;  
iv) datat në vitin kalendarik, në të cilin fillon dhe mbaron viti financiar, i cili, në rastin e një 

fondi ombrellë, duhet të jetë i njëjtë për të gjitha fondet e ndërvarura përbërëse;  
v) data në vitin kalendarik, që është jo më vonë se dy muaj pas datës, në të cilën mbaron 

periudha paraardhëse e kontabilitetit vjetor dhe që është data e deklarimit të shpërndarjes të së 
ardhurave vjetore që, në rastin e një fondi ombrellë, është e njëjtë për të gjitha nënfondet përbërëse;  

dh) të drejtat, që burojnë nga kuotat ose aksionet, si: 
i) e drejta për të votuar në asamblenë e përgjithshme të një shoqërie investimi;  
ii) e drejta për informacion (raportet gjashtëmujore dhe vjetore); 
iii) e drejta për dividend ose pjesë në fitimin e shoqërisë; 
iv) e drejta për të shitur aksionet ose kuotat te sipërmarrja dhe detyrimi i kësaj të fundit për 

të shlyer kuotën apo për të blerë aksionin;  
v) e drejta për t’u paguar nga pjesa, që ka mbetur nga asetet pas likuidimit ose falimentimit; 
e) në rastin e një shoqërie investimi, informacionin për bursën/bursat, në të cilat do të 

tregtohen aksionet; 
ë) përshkrimin e objektivave të investimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë 

publike dhe natyrën e portofoleve të sugjeruara ose ekzistuese, duke specifikuar sektorët e 
ekonomisë, mënyrën me të cilën mund të arrihen këta objektiva, dhe rreziqet, që lidhen me 
investimet dhe strukturat e sipërmarrjes së investimeve kolektive; 

f) nëse ndonjëri nga objektivat e sipërmarrjes është një investim me natyrë specifike, 
deklarimin e këtij fakti dhe karakteristikat e kësaj natyre specifike; 

g) shumën minimale, që mund të investohet nga çdo investitor, mënyrën e shlyerjes së 
kuotave dhe informacionin për mënyrën e llogaritjes dhe shpeshtësinë e shpërndarjes së fitimit të 
fondit të investimit te mbajtësit e kuotave; 

gj) deklaratën se objektivi i investimit është replikimi i një indeksi, në rast se sipërmarrja e 
investimeve kolektive ka qëllim të replikojë një indeks aksionesh ose instrumentesh borxhi;  

h) në rastin e një fondi investimesh: tarifat vjetore, kostot e administrimit dhe kostot 
operative, që mund t’i ngarkohen fondit, si dhe përshkrimin e efektit të tyre në të ardhurat e 
investitorëve në të ardhmen;  

i) në rastin e fondeve ombrellë, në lidhje me vendosjen e tarifës për shkëmbimin e kuotave, 
një deklaratë, që autorizon shoqërinë administruese të një fondi ombrellë për të vendosur një tarifë 
fikse për shkëmbimin e kuotave ndërmjet fondeve të ndërvarura (përveç këmbimit të parë, të bërë 
nga një investitor në secilin vit financiar) dhe specifikimin se cili është maksimumi i kësaj tarife;  

j) informacionin për mënyrën e llogaritjes, si dhe mënyrën e frekuencën e shpërndarjes së 
dividendëve në një shoqëri investimi tek aksionarët e shoqërisë;  

k) sqarim të shkurtër për tatimet dhe taksat, që vendosen për sipërmarrjen e investimeve 
kolektive; 
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l) kohëzgjatjen e vitit financiar; 
ll) datën e publikimit të rregullave të fondit;  
m) të dhënat për shoqërinë administruese si më poshtë:  
i) emërtimin e shoqërisë, formën ligjore, selinë e regjistruar dhe zyrën qendrore, nëse është 

e ndryshme nga selia e regjistruar, numrin e licencës të dhënë nga AMF-ja, si dhe datën e 
themelimit dhe të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit; 

ii) në rast se shoqëria administruese administron sipërmarrje të tjera të investimeve kolektive 
me ofertë publike, listën e këtyre sipërmarrjeve;  

iii) emrat e anëtarëve të këshillit të administrimit, biografitë e tyre të shkurtra dhe të dhëna 
treguese, nëse ata kanë, në ndonjë mënyrë, lidhje me njëri-tjetrin;  

iv) shumën e kapitalit të regjistruar të shoqërisë administruese dhe emrat e aksionarëve të 
shoqërisë administruese, formën ligjore dhe treguesin e pjesëmarrjes së aksionarëve në kapitalin e 
regjistruar; 

v) emërtimet, format ligjore, datat e themelimit dhe të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit dhe tek AMF-ja, si dhe rolin e shoqërive, që veprojnë si këshilltarë investimi të 
sipërmarrjes së investimeve kolektive dhe emrin e kryetarit të këshillit të administrimit ose të 
personave të tjerë përgjegjës në këto shoqëri.  

n) në rastin e një fondi investimi, parashikuar në nenin 37 të këtij ligji, në prospekt duhet të 
përmendet vendi në Republikën e Shqipërisë, ku investitorët vendas mund të pajisen me informacion 
dhe ku mund të blejnë apo të shesin kuotat ose aksionet e sipërmarrjes përkatëse të investimeve 
kolektive. Ky informacion duhet të publikohet në gjuhën shqipe;  

nj) informacionin për depozitarin, që përfshin emërtimin e shoqërisë, formën ligjore, selinë 
dhe adresën e këshillit të administrimit të depozitarit, si dhe numrat dhe informacionet për licencat e 
dhëna nga Banka e Shqipërisë dhe AMF-ja, për kryerjen e veprimtarisë si i tillë. 

 
SEKSIONI 5  

 PROMOVIMI I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE  
ME OFERTË PUBLIKE 

 
Neni 79 

E drejta për të promovuar sipërmarrjen  e investimeve kolektive me ofertë publike 
 
Veprimtaritë promocionale të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, të administruara nga 

shoqëritë administruese, mund të ndërmerren dhe të kryhen vetëm nga: 
a) një shoqëri administruese e licencuar, me seli të regjistruar në Republikën e Shqipërisë;  
b) një shoqëri administruese e licencuar, me seli të regjistruar në një shtet të Bashkimit 

Europian ose në një shtet të lejuar nga AMF-ja. 
 

Neni 80 
Parimi i saktësisë 

 
1. Para se të publikohet, i gjithë informacioni promocional për sipërmarrjet e investimeve 

kolektive me ofertë publike dhe shoqëritë, që i administrojnë ato, kryesisht, që lidhet me kuotat apo 
aksionet, operacionet financiare dhe të drejtat e mbajtësve të kuotave dhe/ose të aksionarëve të 
shoqërisë së investimit, i paraqitet për miratim   AMF-së.  

2. Shoqëria administruese është përgjegjëse për integritetin dhe saktësinë e informacionit të 
publikuar për qëllime të promovimit të fondit të investimit. 

3. Këshilli mbikëqyrës i shoqërisë së investimit dhe këshilli i administrimit i shoqërisë 
administruese janë bashkërisht dhe veçmas përgjegjës për integritetin dhe saktësinë e informacionit 
të publikuar për qëllime promovimi të shoqërisë së investimit.  
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Neni 81 
Kushtet e promovimit dhe publikimi i të dhënave 

 
Informacioni promocional për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike mund 

t’u komunikohet personave të tretë nëpërmjet shtypit, reklamave në radio dhe televizion, me anë të 
takimit personalisht të personave, komunikimit telefonik, internetit dhe medias elektronike, si dhe 
nëpërmjet televizionit interaktiv, ku në mjetet e mundshme të komunikimit të medias përfshihen, 
gjithashtu: 

a) broshurat; 
b) reklamat në gazeta dhe revista, në radio, televizion dhe internet;  
c) posta e rregullt ose elektronike, mesazhet me faks ose forma të tjera të dërgimit të postës;  
ç) tregtimi përmes telefonit, përfshirë përdorimin e një ofruesi të specializuar të shërbimeve 

të tregtimit telefonik në bazë të një marrëveshjeje të lidhur me shoqërinë administruese; 
d) letrat, komunikimet telefonike ose kontaktet personale;  
dh) mjetet e promocionit të shitjeve me elemente të stimujve financiarë;  
e) publikime investimi ose publikime të tjera, që ofrojnë rekomandime të përgjithshme 

investimi, përfshirë dhe blerjet, pjesëmarrjen ose shitjet e investimeve;  
ë) paraqitja në një grup të madh njerëzish (20 ose më shumë);  
f) metodat ose mjetet e tjera të komunikimit, të cilat personat juridikë ose fizikë në 

Republikën e Shqipërisë mund t’i lexojnë, t’i shohin ose t’i marrin. 
 

Neni 82 
Ruajtja e kopjeve të materialeve promocionale 

 
1. I gjithë informacioni promocional për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë 

publike miratohet nga personat e autorizuar, për të përfaqësuar shoqëritë administruese.  
2. Shoqëritë administruese mbajnë një kopje të çdo materiali promocional të publikuar, si 

dhe burimet e të dhënave, që mbështesin referencat e pasqyruara në këto publikime, të cilat duhet të 
jenë të disponueshme për inspektim nga AMF-ja. 

 

Neni 83 
Mënyra e promovimit 

 
Në rastin kur shpërndahet informacion promocional për sipërmarrjet e investimeve kolektive 

me ofertë publike dhe shoqëritë e tyre administruese: 
a) nuk duhet të fshihet ose të paraqitet në mënyrë false qëllimi i tyre promocional;  
b) duhet të jepet një përshkrim i saktë dhe i vërtetë i sipërmarrjes së investimeve kolektive 

me ofertë publike, që po promovohet, si dhe i detyrimeve të pritshme dhe i rreziqeve, që lidhen me 
to;  

c) duhet që faktet dhe citimet e dhëna të jenë të plota, të qarta, të vërteta dhe të kuptueshme, 
në datën në të cilën jepen, si dhe nuk duhet të jenë çorientuese dhe çdo fakt i dhënë të jetë i 
provueshëm;  

ç) duhet që çdo opinion i dhënë të jetë i plotë dhe i qartë dhe të përmendet se për përdorimin 
e mëtejshëm të tij është marrë miratimi nga shoqëria administruese;  

d) duhet që çdo krahasim i bërë të bazohet në fakte, të cilat janë të sakta dhe të përditësuara 
ose që përfundimet e tyre kryesore janë dhënë në mënyrë të qartë dhe se çdo krahasim i tillë është 
dhënë në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, i cili, në asnjë mënyrë, nuk është çorientues dhe 
bazohet në të gjithë faktorët kyç për një krahasim të këtij lloji;  

dh) nuk duhet të jepet asnjë shtrembërim, në veçanti, për sa i përket ekspertizës profesionale 
të personave përgjegjës, aseteve, qëllimit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe veprimtarisë 
tregtare të shoqërisë administruese e numrit të aksioneve apo të kuotave, që ajo zotëron në 
sipërmarrjen e investimeve kolektive; 
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e) duhet siguruar që paraqitja, përmbajtja ose forma e informacionit promocional nuk 
shtrembëron, fsheh ose pakëson rëndësinë e ndonjë deklarate, paralajmërimi ose reference, që duhet 
të jepet sipas këtij ligji apo akteve nënligjore të dala në zbatim të tij;  

ë) duhet siguruar që nuk mund të citohet asnjë licencë e dhënë nga organi përgjegjës, pa 
lejen e AMF-së ose të organit tjetër përgjegjës dhe se asnjë personi të tretë nuk do t’i lihet të besojë 
se licenca e dhënë nga AMF-ja ka një kuptim të ndryshëm nga vërtetimi, që provon se firma e dhënë 
ka përmbushur të gjitha kushtet për përfitimin e statusit ligjor të treguar në licencë;  

f) nuk mund të hiqet asnjë e dhënë, nëse kjo heqje do ta bënte informacionin promocional të 
pasaktë, të pavërtetë, të paqartë ose çorientues (që çon në gjykime të gabuara);  

g) duhet të jepet një përshkrim i saktë dhe i vërtetë i sipërmarrjes së investimit kolektiv me 
ofertë publike, detyrimet e parashikuara dhe rreziqet që lidhen me to.  

 
Neni 84 

Paraqitja e rezultateve 
 
Paraqitja e rezultateve të biznesit të sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike: 
a) nuk duhet të përbëjë garanci ose premtim;  
b) nuk duhet të bëhet në formën e vlerësimeve të përafërta;  
c) duhet të reflektojë performancën e veprimtarisë së investimit nga çasti i themelimit të tij 

deri në ditën e paraqitjes, ose performancën në pesë vitet e fundit, cilado nga të dy periudhat qoftë 
më e afërta;  

ç) duhet të bëhet në bazë të të dhënave më të fundit, të disponuara në çastin e paraqitjes së 
rezultateve;  

d) duhet të hartohet në mënyrë të normalizuar për sa i përket periudhave të mbuluara, me 
përfshirjen ose përjashtimin e faktorëve të caktuar, që prekin këto rezultate (si për shembull bazën 
për çmimin, kostot, taksat, dividendët);  

dh) nuk duhet të bëhet në një mënyrë që mund të interpretohet si parashikim për rezultatet e 
mundshme të veprimtarisë në të ardhmen. 

 
Neni 85 

Rregulloret e AMF-së 
 
AMF-ja miraton një rregullore për përmbajtjen dhe mënyrat e paraqitjes së rezultateve të 

biznesit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike. 
AMF-ja miraton një rregullore për përmbajtjen, kufijtë kohorë, dhënien dhe modifikimet e 

informacionit marketues për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike.  
 

Neni 86 
Përjashtime në zbatimin e kushteve të promovimit  

dhe publikimit të të dhënave 
 
Komunikimet, që përjashtohen nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji, për sa u përket 

kushteve të promovimit dhe të publikimit të informacionit promocional për fondet e investimit me 
ofertë publike, janë:  

a) komunikimet ndërmjet shoqërisë administruese dhe çdo subjekti tjetër të licencuar, për të 
kryer një veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë;  

b) njoftimet e shkurtra, ekskluzivisht faktike, në radio, televizion, shtyp ose media 
elektronike për sipërmarrjen dhe/ose shoqërinë administruese dhe të dhënat kryesore të kontaktit;  

c) letrat dhe materialet e shkruara, që u adresohen individualisht personave të tretë për 
kërkesat e tyre specifike, të cilat nuk bien në kategorinë e reklamimit masiv postar;  

ç) raportet vjetore të biznesit dhe raportet financiare të sipërmarrjes së investimeve kolektive 
ose të shoqërisë së tij administruese. 
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SEKSIONI 6  
POLITIKAT E INVESTIMIT PËR SIPËRMARRJEN E INVESTIMEVE KOLEKTIVE ME 

OFERTË PUBLIKE 
 

Neni 87 
Investimet e lejuara 

 
1. Në një sipërmarrje të investimeve kolektive me ofertë publike, të paktën, 90 për qind e 

portofolit duhet të përbëhet nga: 
a) tituj të transferueshëm dhe instrumente të tregut të parasë, që tregtohen në tregje të 

rregulluara ose në një bursë titujsh në Republikën e Shqipërisë, në një shtet të Bashkimit Europian 
apo në një shtet tjetër të lejuar nga AMF-ja;  

b) kuota e fondeve të investimit apo aksione të shoqërive të investimit, të licencuara sipas 
këtij ligji, si dhe nga kuota ose aksione të sipërmarrjeve kolektive të investimit, të licencuara në 
përputhje me standardet e Bashkimit Europian;  

c) depozita në institucione kreditimi, të regjistruara në Republikën e Shqipërisë, në një nga 
shtetet anëtare të BE-së ose në një shtet të lejuar nga AMF-ja, të cilat mund të tërhiqen menjëherë 
ose që kanë afat maturimi jo më shumë se 12 muaj;  

ç) instrumente financiare derivativë;  
d) instrumente të tregut të parasë, përveç atyre të tregtuara në një treg të rregulluar.  
2. Një sipërmarje e investimeve kolektive mund të investojë jo më shumë se 10 për qind të 

aseteve të veta në tituj të transferueshëm dhe në instrumente të tregut të parasë, të ndryshme nga ato 
të përmendura më sipër.  

3. Një sipërmarrje e investimeve kolektive me ofertë publike nuk duhet të zotërojë metale të 
çmuara ose certifikata, që përfaqësojnë këto metale.  

4. Një shoqëri investimi mund të zotërojë prona të luajtshme dhe të paluajtshme, që janë 
thelbësore për kryerjen e drejtpërdrejtë të veprimtarisë tregtare.  

5. Sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike mund të mbajnë asete likuide për 
qëllime dytësore.  

6. Një sipërmarrje e investimeve kolektive me ofertë publike, si pjesë të politikës së saj të 
investimit për administrim efektiv të portofolit, mund të përdorë instrumente financiare derivative. 
Megjithatë shoqëria administruese duhet të ketë një proces dhe teknika efektive të menaxhimit të 
riskut për administrimin efiçent të portofolit apo për t’u ruajtur nga ndryshimi i kursit të monedhës, 
të cilat ia komunikon rregullisht  AMF-së. AMF-ja mund të hartojë dhe të miratojë rregulla në lidhje 
me detyrimet e parashikuara në këtë pikë. 

 
Neni 88 

Kufizimet e investimit 
 
1. Sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike nuk mund të investojë më shumë 

se 5 për qind të aseteve të saj në tituj dhe instrumente të tregut të parasë të një emetuesi të vetëm.  
2. Sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike nuk mund të investojë më shumë 

se 20 për qind të aseteve të saj në depozita në të njëjtin institucion depozitues.  
3. Kufiri 5 për qind, sipas pikës 1 të këtij neni: 
a) mund të rritet deri në 10 për qind. Në këtë rast, vlera totale e titujve ose instrumenteve të 

tregut të parasë, që mban një sipërmarrje e investimeve kolektive me ofertë publike te disa emetues, 
ku për secilin ka investuar mbi 5 për qind të aseteve të fondit, nuk duhet të tejkalojë 40 për qind të 
vlerës totale të aseteve të fondit;  

b) mund të rritet deri në 35 për qind në rastin e titujve dhe të instrumenteve të tregut të 
parasë, të emetuara ose të garantuara nga qeveria dhe autoritetet vendore të Republikës së 
Shqipërisë, shteteve të Bashkimit Europian, shteteve të tjera të lejuara nga AMF-ja, ose nga 
organizma publikë ndërkombëtarë, në të cilët bëjnë pjesë një ose më shumë shtete të Bashkimit 
Europian; 
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c) kufizimi i parashikuar në shkronjën “b” të pikës 3 të këtij neni mund të rritet deri në 100 
për qind me miratimin e AMF-së, në rast se plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme: 

i) prospekti dhe rregullat e fondit përmendin shprehimisht shtetet, autoritetet qendrore a 
vendore ose organizmat publikë ndërkombëtarë, në të cilët sipërmarrja e investimeve kolektive ka 
qëllim të investojë më shumë se 35 për qind të aseteve të saj; 

ii) asetet e sipërmarrjes së investimeve kolektive përbëhen nga të paktën 6 tituj ose 
instrumente të tregut të parasë, të llojeve të ndryshme; 

iii) vlera e asnjë lloj titulli apo instrumenti të parasë, të përmendur në shkronjën “b” të pikës 
3 të këtij neni, nuk tejkalon 30 për qind të aseteve të SIK-së; 

ç) mund të rritet deri në 25 për qind në rastin e disa obligacioneve të veçanta, të emetuara 
nga institucionet kredituese të licencuara, të cilat e kanë selinë e regjistruar në Republikën e 
Shqipërisë, apo në një shtet të Bashkimit Europian apo të lejuara nga AMF-ja. Kur SIK-ja investon 
më shumë se 5 për qind të aseteve të saj në këto lloj obligacionesh të emetuara nga një emetues i 
vetëm, atëherë vlera totale e këtij investimi nuk tejkalon 80 për qind të vlerës totale të aseteve të 
sipërmarrjes kolektive me ofertë publike; 

d) për titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë, të parashikuara në 
shkronjat “b” dhe “ç” të kësaj pike, nuk aplikohet limiti prej 40 për qind, referuar në shkronjën “a” 
të kësaj pike. 

 4. Ekspozimi ndaj rreziqeve të palës tjetër i një sipërmarrjeje të investimeve kolektive në 
një transaksion me instrumente derivativ në një treg të rregulluar nuk tejkalon:  

a) 10 për qind të aseteve të tij, kur pala tjetër është një institucion i licencuar kreditimi;  
b) 5 për qind të aseteve të tij, në rastet e tjera.  
5. Kufiri i kombinuar i investimeve, depozitimeve dhe ekspozimeve që lindin nga derivativët 

me një emetues të vetëm, së bashku, të parashikuara në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni, nuk 
mund të tejkalojnë 20 për qind të aseteve.  

Titujt e transferueshëm dhe instrumentet e tregut të parasë, të emetuara nga një emetues i 
vetëm, si dhe depozitat e bëra në të njëjtin institucion (emetuesi), të parashikuara në pikat 1 e 2 dhe 
në shkronjat “a”, “b” dhe “ç” të pikës 3 të këtij neni, nuk tejkalojnë 35 për qind të vlerës totale të 
aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive. 

6. Nëse sipërmarrja e investimeve kolektive përpiqet që të replikojë një indeks aksionesh ose 
indeks instrumentesh borxhi, AMF-ja mund të lejojë që deri në 20 për qind të aseteve të fondit të 
investohet në aksione ose instrumente borxhi të një emetuesi të vetëm. Kufiri mund të lejohet nga 
AMF-ja deri në 35 për qind në një emetues të vetëm në kushte të jashtëzakonshme të tregut, 
veçanërisht kur tituj ose instrumente të caktuara të tregut të parasë janë me peshë të madhe në 
indeks. 

7. Sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike mund të marrë në zotërim kuota 
ose aksione të një sipërmarrjeje tjetër të investimeve kolektive, me kusht që jo më shumë se 10 për 
qind e aseteve të saj janë investuar te një SIK tjetër e vetme. 

a) Në total, një SIK mund të investojë deri në 30 për qind të aseteve të saj në kuota apo 
aksione të një forme tjetër të sipërmarrjeve të investimeve kolektive. Kur SIK-ja merr në zotërim 
kuota ose aksione të një SIK-je tjetër, asetet e tyre nuk bashkohen, me qëllim llogaritjen e limiteve 
të përcaktuara në pikat 1 - 6 të këtij neni. 

b) Sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike duhet ta pasqyrojë në prospektin 
ose rregullat e fondit faktin, kur ajo ka synim të investojë një pjesë thelbësore të aseteve të saj në 
tituj/aksione në një formë tjetër sipërmarrjeje të investimit kolektiv me ofertë publike.  

c) Kur sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike ka të përbashkët, drejtpërdrejt 
ose tërthorazi, një shoqëri administruese me një sipërmarrje tjetër të investimeve kolektive me ofertë 
publike, në të cilën ajo investon, shoqëria administruese nuk vendos tarifa hyrjeje ose largimi për 
mbajtësit e kuotave ose aksionarët për investimet në kuotat apo aksionet e sipërmarrjeve të tjera të 
investimeve kolektive me ofertë publike.  

8. Pikat 1 deri në 7 të këtij neni nuk zbatohen për fondin ombrellë, njësoj sikur ai të ishte 
fond i vetëm titujsh, por zbatohen për çdo fond të ndërvarur të fondit ombrellë, njësoj sikur çdo 
fond i veçantë të ishte një fond i vetëm investimi. 
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9. Kufizimi i pikës 8 të këtij neni nuk përfshin investimin total të përbashkët nga fondet e 
ndërvarura në çfarëdolloj klase të titujve të emetuar nga cilido emetues, nëse ai nuk tejkalon 10 për 
qind të vlerës së aseteve të të gjitha fondeve të ndërvarura, të marra si një e tërë. 

 
Neni 89 

Huamarrja dhe huadhënia 
 
1. AMF-ja, pas kërkesës së një sipërmarrjeje të investimeve kolektive, mund të japë 

miratimin për marrjen hua, përkohësisht:  
a) deri në 10 për qind të aseteve/kuotave të sipërmarrjes së investimeve kolektive; 
b) deri në 10 për qind të aseteve të shoqërisë së investimit, kur ajo merr hua për të bërë të 

mundur blerjen e pronës së paluajtshme për kryerjen e drejtpërdrejtë të biznesit.  
2. Për shoqërinë e investimit, huamarrja, për arsyet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” 

të pikës së mësipërme, nuk mund të kalojë në total 15 për qind të aseteve të saj. 
3. Ndalohet huadhënia për llogari të një sipërmarrjeje të investimeve kolektive, si dhe këto 

sipërmarrje nuk mund të përdoren për të siguruar apo garantuar ndonjë hua.  
 

Neni 90 
Kostot, që lidhen me fondin e investimit 

 
1. Tarifat, që u ngarkohen mbajtësve të kuotave e fondit të investimit, kufizohen në: 
a) tarifën e hyrjes, e cila i shtohet shumës së pagesës në kohën e shitjes së kuotave; 
b) tarifën e largimit, e cila zbritet nga vlera neto e aseteve të fondit, për çdo kuotë në kohën 

e shlyerjes;  
c) tarifa e administrimit, e cila llogaritet ditë për ditë, në bazë të vlerës neto të aseteve të 

fondit, sipas formulës së mëposhtme: 
1  

Tarifa vjetore e raportuar e administrimit × -------- .     
                365 
2. Kostot operative të shoqërisë administruese dhe të shërbimeve, të cilat ajo i siguron për 

fondet e investimit, përveç tarifave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, nuk duhet t’i faturohen 
fondit, ku përjashtim i vetëm është nënshkrimi i kuotave nga mbajtësit e kuotave, në rastin kur ky 
shërbim sigurohet nga shoqëria administruese. 

3. Nuk lejohet vendosja e tarifave për rezultatet e veprimtarisë së fondit. 
4. Kostot e tjera, që mund të regjistrohen drejtpërdrejt, duke debituar mbajtësit e kuotave 

janë si më poshtë:  
a) tarifat dhe kostot, që i paguhen depozitarit; 
b) kostot, komisionet ose shpërblimet për shitblerjen e aseteve; 
c) kostot e mbajtjes së regjistrit të kuotave, përfshirë dhe kostot e lëshimit të vërtetimeve të 

transaksioneve ose vërtetimet e balancës së kuotave, nëse është e nevojshme, si dhe kostot e 
shpërndarjes së fitimeve;  

 ç) kostot e auditimit vjetor; 
 d) kostot e përgatitjes, të shtypjes dhe tarifat postare për raportet gjashtëmujore dhe vjetore 

për mbajtësit e kuotave; 
dh) të gjitha tarifat dhe shpërblimet e parashikuara, që i paguhen AMF-së, për dhënien e 

licencës për fondin; 
e) taksat, që paguhen nga fondi për asetet ose fitimin e tij; 
ë) kostot e komunikimit të ndryshimeve në prospekt dhe komunikimet e tjera të 

parashikuara;  
f) kostot e tjera, siç është parashikuar nga ligje të veçanta. 
5. Asnjë kosto e vetme nuk paguhet nga asetet e fondit të investimit, përveç kur ajo është 

parashikuar si kosto në prospektin e fondit. 
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6. Asnjë tarifë ose shpërblim nuk i ngarkohet fondit të investimit, për reklamimin apo 
promocionin e kuotave të fondit dhe të shpërblimeve të përfaqësuesve të fondit për shitjet. Shoqëria 
administruese i paguan këto kosto nga të ardhurat e fituara, në bazë të tarifave të administrimit të 
hyrjes dhe largimit. 

7. Shuma totale e të gjitha kostove të pasqyruara në librat kontabël, duke debituar fondet e 
investimit, shprehet si raport i shpenzimeve totale dhe mënyra e llogaritjes është e përcaktuar dhe e 
specifikuar në rregullat dhe prospektin e fondit, si dhe publikohet në raportin vjetor financiar, të 
audituar.  

8. Raporti i shpenzimeve totale të fondit të investimit nuk duhet të tejkalojë 3,5 për qind të 
vlerës neto të aseteve të fondit. Me mbylljen e periudhës vjetore të kontabilitetit, AMF-ja publikon, 
çdo vit, një përmbledhje krahasimore të vlerave totale të shpenzimit, për të gjitha fondet e 
investimit. 

9. Të gjitha kostot, të cilat në një vit të veçantë tejkalojnë maksimumin e lejuar të vlerës 
totale të shpenzimeve prej 3,5 për qind, merren përsipër nga shoqëria administruese.  

 
Neni 91 

Llogaritja e tarifave dhe kostove 
 
Shuma totale e të gjitha kostove të pasqyruara në librat kontabël, duke debituar fondin e 

investimit, shprehet si raport i shpenzimeve totale dhe llogaritet për çdo vit paraardhës në mënyrën e 
mëposhtme: 

 
Tarifa totale e administrimit + shuma totale e të gjitha kostove të tjera,  

parashikuar në nenin 90 të këtij ligji, minus kostot e parashikuara 
në pikën 4, shkronjat “a”, “b”, “e” dhe “f” të nenit 90  

    _________________________________________________× 100 
Vlera mesatare neto e aseteve 

 
Kjo shumë publikohet në raportin financiar vjetor të audituar. 
 

KREU VI 
SHOQËRIA E INVESTIMIT ME OFERTË PRIVATE 

 
Neni 92 

Shoqëria e investimit me ofertë private 
 
Shoqëria e investimit me ofertë private është një shoqëri aksionare, me seli të regjistruar në 

Republikën e Shqipërisë, e cila themelohet në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare dhe vetëm 
pas miratimit të AMF-së. Objekti i veprimtarisë tregtare të kësaj shoqërie është investimi i fondeve, 
me qëllim shpërndarjen e riskut të investimit, duke u dhënë investitorëve të saj, të afruar përmes 
ofertës private, përfitimin e rezultateve të administrimit të atyre fondeve. Të drejtat e investitorëve 
përfaqësohen nga aksionet në atë shoqëri.  

 
Neni 93 

Themelimi i shoqërisë së investimit me ofertë private 
 
1. Shoqëria e investimit me ofertë private mund të themelohet për një periudhë të caktuar 

ose të pacaktuar kohe. 
2. Aksionet e shoqërisë së investimit me ofertë private emetohen nëpërmjet një oferte 

private vetëm në përputhje me përcaktimet e bëra në ligjin nr.9879, datë 21.2.2008 “Për titujt” dhe 
në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 

3. Në rregullat e fondit dhe prospektin e shoqërisë së investimit me ofertë private 
përcaktohen edhe objektivat e saj të investimit. 
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4. Shoqëria e investimit me ofertë private mund t’i ofrojë aksionet e veta vetëm pas 
regjistrimit në Regjistrin e Fondeve.  

5. AMF-ja miraton një rregullore për të përcaktuar kërkesat e sakta të aplikimit për 
miratimin e shoqërisë së investimit me ofertë private.  

 
Neni 94 

Prospekti i shoqërisë së investimit me ofertë private 
 
1. Prospekti i shoqërisë së investimit me ofertë private përbën një ftesë për blerje aksionesh, 

që i adresohet ekskluzivisht një personi të caktuar ose një grupi të kufizuar investitorësh, që 
përmbushin kërkesat e përcaktuara në ligjin nr.9879, datë 21.2.2008 “Për titujt” dhe në aktet 
nënligjore të dala në zbatim të tij. 

2. Informacioni i dhënë në prospekt duhet të jetë i saktë dhe i plotë.  
 

Neni 95 
Ndalimet për promovimin e shoqërisë së investimit me ofertë private 

 
1. Shoqëria e investimit me ofertë private nuk duhet të angazhohet në fushata publike për 

promovimin e investimit, që ajo administron. Shpërndarja publike e materialeve prezantuese, të 
cilat, përveç dhënies së informacionit për emërtimin dhe veprimtarinë e shoqërisë së investimit, 
orienton investitorët potencialë të përshtatshëm për këtë lloj shoqërie, në shoqërinë e investimit me 
ofertë private, nuk konsiderohet promocion publik. 

2. Të gjitha të dhënat për paraqitjen e shoqërisë së investimit me ofertë private duhet të 
autorizohen nga anëtarët e këshillit të administrimit dhe duhet të jenë të plota, të qarta, të vërteta dhe 
të sakta dhe nuk duhet të jenë çorientuese, në veçanti, për sa i përket risqeve dhe tarifave.  

 
Neni 96 

Kushtet e paraqitjes së rezultateve dhe publikimi i të dhënave 
 
Çdo paraqitje e rezultateve të biznesit të një shoqërie investimi me ofertë private: 
a) përbëhet nga të dhënat më të fundit, të disponueshme në çastin e paraqitjes së rezultateve 

të biznesit;  
b) hartohet në mënyrë të njëtrajtshme, për sa u përket periudhave të mbuluara, me 

përfshirjen ose përjashtimin e faktorëve të veçantë, të cilët ndikojnë në këto rezultate, p.sh. bazat 
për çmimin, kostot, taksat, dividentët etj.  

 
Neni 97 

Politika e investimit të një shoqërie investimi me ofertë private 
 
Kërkesat, ndalimet dhe kufizimet e sakta për politikën e investimit të një shoqërie investimi 

me ofertë private përcaktohen me rregullore të veçantë të AMF-së. 
 

KREU VII 
SHITJA E AKSIONEVE OSE E KUOTAVE NË SIPËRMARRJET  

E INVESTIMEVE KOLEKTIVE 
 

Neni 98 
Subjektet e lejuara 

 
1. Shitja e aksioneve ose e kuotave në sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë 

publike kryhet nga shoqëritë administruese. 
2. Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, shitja e aksioneve ose e kuotave në 

sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike mund të realizohet nga subjektet e 
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mëposhtme ligjore, të cilat kanë lidhur një kontratë me shoqërinë administruese dhe që janë të 
autorizuara për të vepruar në Republikën e Shqipërisë:  

a) bankat; 
b) shoqëritë e sigurimit; 
c) shoqëritë komisionere; 
ç) persona të tjerë juridikë, që kryejnë transanksione shitjeje për shoqërinë administruese, në 

bazë të një kontrate bashkëpunimi ndërmjet palëve. 
 

Neni 99 
Veprimtaria si agjent i shoqërisë administruese dhe investitorëve 

 
1. Në shitjen e aksioneve ose të kuotave në sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë 

publike, bankat ose shoqëritë e sigurimit dhe personat e tjerë juridikë, të parashikuar në shkronjën 
“ç” të pikës 2 të nenit 98 të këtij ligji, veprojnë si agjentë të shoqërisë administruese, në bazë të një 
kontrate me shkrim, të përfunduar me këtë shoqëri. 

2. Në shitjen e aksioneve ose kuotave në sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë 
publike, shoqëritë komisionere dhe bankat e licencuara, për të kryer veprime me titujt, veprojnë si 
agjentë të klientëve në blerjen e aksioneve ose të kuotave për llogari të tyre, bazuar në një kontratë 
të lidhur me ta.  

 
Neni 100 

Njoftimi i pezullimit të licencave 
 
1. Subjektet e përmendura në nenin 99 të këtij ligji nuk do të përfshihen në transaksionet e 

shitjeve, që përfshijnë kuota ose aksione në sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike, 
gjatë periudhës në të cilën autoriteti përgjegjës ka pezulluar përkohësisht licencat e tyre.  

2. Ata kanë detyrimin të njoftojnë menjëherë shoqëritë administruese, me të cilat kanë 
përfunduar një kontratë për kryerjen e transaksioneve të shitjeve, për çdo pezullim të licencës së 
tyre. 

3. AMF-ja miraton një rregullore të veçantë, që rregullon kushtet, mënyrën e marrjes së 
autorizimit për shitjen e aksioneve ose të kuotave në sipërmarrjet e investimeve kolektive për të 
gjithë individët e punësuar nga një person juridik dhe individët e tjerë, që kryejnë këto transaksione 
për shoqërinë administruese, sipas një kontrate të veçantë.  

 
Neni 101 

Mënyra dhe kushtet e shitjes 
 
Subjektet e parashikuara në nenin 99 të këtij ligji, të autorizuara për shitjen e aksioneve ose 

të kuotave në sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike, kanë detyrimin: 
a) t’u garantojnë investitorëve disponueshmërinë e të gjitha dokumenteve dhe të të dhënave 

përkatëse, kryesisht prospektin, raportet, çmimet etj.;  
b) të kontrollojnë, nëse kërkesat për blerjen dhe shlyerjen janë përfunduar në mënyrë të 

rregullt; 
c) t’i dërgojnë rregullisht shoqërisë administruese kërkesat për shitje dhe shlyerje;  
ç) në promovimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike ose dhënien e 

të dhënave për shoqëritë e investimit me ofertë private, të përdorin vetëm prospektin, raportet dhe 
materialet promocionale ose prezantuese, të miratuara nga një shoqëri e licencuar administruese;  

d) të mos japin ndonjë informacion të rremë ose informacion, që mund të jetë çorientues për 
investitorët për gjendjen e sipërmarrjes apo ndonjë deklaratë false rreth sipërmarrjes, objektivave të 
saj të investimit, risqet e lidhura me to, çmimet, rendimentin e investimit a ndonjë çështje ose 
informacion tjetër për sipërmarrjen apo shoqërinë administruese të licencuar, ose ndonjë deklaratë 
tjetër, e cila bie në kundërshtim me përmbajtjen e prospektit të fondit, rregullat e fondit ose raportet 
e tij;  
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dh) të mbajnë përgjegjësi para shoqërisë së administrimit për çdo gabim ose pakujdesi të 
punonjësve të tyre dhe për çdo mospërputhshmëri me këtë ligj dhe rregullore të tjera;  

e) t’i bëjnë të ditur investitorit potencial shumën e komisionit të paguar për angazhimin e 
tyre në shitjen e aksioneve ose kuotave, të llogaritura si përqindje e tarifës së hyrjes, tarifës vjetore 
të administrimit ose tarifës së largimit;  

ë) t’i bëjnë të ditur investitorit potencial faktin se cilën shoqëri administruese ai përfaqëson 
dhe nëse ai ofron për shitje vetëm produktet e asaj apo të më shumë shoqërive;  

f) të sigurohen se sipërmarrja apo sipërmarrjet e investimeve kolektive të propozuara 
plotësojnë nevojat e palës së interesuar;  

g) të veprojnë në çdo kohë në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret përkatëse.  
 

Neni 102 
Dhënia e rekomandimeve 

 
Në rastin kur shoqëritë komisionere japin rekomandime për blerje ose shitje të aksioneve ose 

të kuotave në një fond, ato janë të detyruara të zbatojnë dispozitat e nenit 101 të këtij ligji, me 
përjashtim të shkronjave “dh” dhe “e” të pikës 1 të atij neni.  

 
Neni 103 

Shpërblimi për shitjet 
 
Subjektet e parashikuara në nenin 99 të këtij ligji e marrin shpërblimin për punën e tyre 

vetëm nga shoqëria administruese, e cila e përballon nga tarifat hyrëse të administrimit ose të 
largimit, të arkëtuara nga investitorët.  

 
Neni 104 

Shitja e aksioneve në shoqëritë e investimit me ofertë private 
 
1. Shitja e aksioneve në shoqëritë e investimit me ofertë private kryhet vetëm nga shoqëria 

administruese. 
2. AMF-ja miraton rregullore, që përcakton personat e autorizuar për shitjen ose 

promovimin e shitjes së aksioneve, duke vendosur kushte për mënyrën e operimit të tyre, si dhe 
kërkesa për raportimin. 

 
KREU VIII 

BASHKIMI DHE MBYLLJA E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE 
 

Neni 105 
Bashkimi dhe mbyllja e shoqërive të investimit me ofertë publike dhe private 

 
Bashkimi dhe mbyllja e shoqërisë së investimit me ofertë publike dhe private realizohet në 

përputhje me dispozitat e ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.  
 

Neni 106 
Bashkimi dhe mbyllja e fondeve të investimit 

 
1. Dy fonde investimi mund të bashkohen vetëm në rast të miratimit paraprak nga AMF-ja. 

Procedura, kushtet dhe mënyra e bashkimit përshkruhen në një rregullore të nxjerrë nga AMF-ja për 
këtë qëllim.  

2. Mbyllja e një fondi investimi realizohet nga shoqëria administruese, që administron 
fondin, përveç rasteve kur kjo shoqëri i është nënshtruar procedurave të falimentimit ose kur AMF-
ja ka pezulluar përkohësisht ose ka hequr në mënyrë të përhershme licencën e shoqërisë 
administruese.  
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3. Në rastin kur nuk është e mundur mbyllja e fondit të investimit nga shoqëria 
administruese, për shkak të arsyeve të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, mbyllja realizohet nga 
depozitari i fondit. Nëse depozitari është duke iu nënshtruar procedurave të falimentimit ose kur 
licenca e tij si depozitar apo si bankë është pezulluar përkohësisht apo është hequr në mënyrë të 
përhershme, mbyllja e fondit realizohet nga një likuidues fondi, i caktuar nga AMF-ja.  

4. AMF-ja është e detyruar të caktojë pa vonesë likuiduesin e fondit të investimit, të 
parashikuar në pikën 3 të këtij neni dhe në caktimin e tij duhet të veprojë me kujdesin maksimal, 
duke u siguruar se ai do të marrë parasysh të drejtat dhe interesat e mbajtësve të kuotave në fondin e 
investimit. AMF-ja është përgjegjëse para mbajtësve të kuotave për çdo vonesë të pajustifikuar ose 
hezitim në caktimin e likuiduesit të fondit të investimit ose për çdo sjellje, e cila është në 
kundërshtim me parimin e kujdesit maksimal dhe që i ka shkaktuar ndonjë dëm mbajtësit të kuotave.  

 
Neni 107 

Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e likuiduesit 
 
1. Likuiduesi është i detyruar të informojë AMF-në dhe të gjithë investitorët e fondit për 

mbylljen e fondit, jo më vonë se 7 ditë nga data e marrjes së vendimit për mbylljen, ose nga data e 
emërimit të tij si likuidues. 

2. Pas marrjes së vendimit për mbyllje, çdo shitje e mëtejshme ose shlyerje e kuotave në 
fondin e investimit është e ndaluar, përveçse në rastet e kërkesave të marra pas përcaktimit më të 
fundit të çmimit dhe para marrjes së vendimit për mbyllje.  

3. Nga data e marrjes së vendimit për mbyllje, nuk ngarkohet asnjë tarifë mbi fondin e 
investimit përveç tarifave për depozitarin, kostot e lidhura me procedurën e mbylljes dhe shqyrtimin 
e saj, si dhe kostot për përgatitjen dhe paraqitjen tek investitorët e fondit të raporteve të audituara 
gjashtëmujore ose vjetore, gjatë procedurës së mbylljes së fondit të investimit.  

4. Likuiduesi është i detyruar t’i paraqesë AMF-së raportet për ecurinë dhe raporte 
përfundimtare të mbylljes, si dhe është përgjegjës për përgatitjen e raporteve të kërkuara.  

 
Neni 108 

Përfundimi i procedurës së mbylljes së fondit të investimit 
 

1. Gjatë procedurës së mbylljes shiten të gjitha asetet e fondit, si dhe paguhen detyrimet e 
fondit, të kërkueshme deri në datën e marrjes së vendimit për mbyllje. 

2. Pjesa e mbetur e vlerës neto të aseteve të fondit u shpërndahet mbajtësve të kuotave në 
përpjesëtim me pjesën e tyre në fond.  

3. AMF-ja miraton një rregullore për procedurën, kostot dhe kufijtë kohorë për prishjen e 
fondeve të investimit. 

 
KREU IX 

PËRCAKTIMI I VLERËS SË ASETEVE DHE I ÇMIMIT TË AKSIONEVE  
E TË KUOTAVE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE 
 

Neni 109 
Frekuenca e llogaritjes së vlerës 

 
Shoqëria administruese duhet të përcaktojë vlerën e aseteve të fondit të investimeve dhe të të 

gjitha detyrimeve e tarifave të saj, para se të llogarisë vlerën neto të aseteve për çdo kuotë apo 
çmimin për çdo kuotë. 

a) Vlera neto e aseteve të një fondi investimi llogaritet ditë për ditë, në kohën e treguar në 
prospekt. Shoqëria administruese njofton AMF-në ditën tjetër të punës për vlerën e aseteve të fondit 
të investimit, detyrimet dhe tarifat e tij, si dhe për çmimin e kuotave të fondit të investimit, siç janë 
në datën e llogaritjes.  

b) Vlera neto e aseteve të një shoqërie investimi llogaritet të paktën një herë në muaj, në 
kohën e treguar në prospekt.  
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c) AMF-ja miraton një rregullore të posaçme, duke specifikuar frekuenca të ndryshme, për 
përcaktimin e vlerës neto të aseteve.  

 
Neni 110 

Përgjegjësia për llogaritjen e vlerës së sipërmarrjes së investimeve kolektive  
dhe të çmimit të kuotave dhe aksioneve 

 
1. Vlera e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike dhe çmimi i 

kuotave në një fond investimi llogariten nga shoqëria administruese. 
2. Llogaritja e vlerave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni i nënshtrohet kontrollit dhe 

verifikimit nga depozitari, i cili, në këtë rast, është përgjegjës për saktësinë e llogaritjes. Depozitari 
nënshkruan dokumentin, që përmban përcaktimin e vlerës së aseteve dhe mban një kopje në dosjen e 
vet, e cila i vihet në dispozicion  AMF-së për inspektim, sipas kërkesës.  

3. Eksperti kontabël i jashtëm i sipërmarrjes së investimeve kolektive është i detyruar të bëjë 
kontrolle të rastësishme gjatë auditimit vjetor, për t’u siguruar se janë respektuar parimet e 
specifikuara në aktet nënligjore, për përcaktimin e vlerës, që çmimet e aksioneve ose të kuotave, të 
llogaritura në bazë të parimeve, janë të sakta dhe se tarifa e administrimit dhe tarifat apo kostot e 
tjera, të parashikuara në akte nënligjore, prospekt ose rregullat e fondit nuk tejkalojnë shumat e 
lejuara.  

 
Neni 111 

Parimet dhe mënyra e përcaktimit të vlerës së portofolit  
të sipërmarrjes së investimeve kolektive 

 
1. Llogaritja e vlerës së portofolit duhet të sigurojë trajtim të njëjtë për të gjithë investitorët 

në sipërmarrjen e investimeve kolektive, pavarësisht llojit të sipërmarrjes ose faktit nëse kjo është 
një sipërmarrje me ofertë publike apo private. 

2. Në rastin e titujve, përfshirë aksionet e shoqërive të investimit, përcaktimi i vlerës së 
aseteve bazohet në çmimin e tregut, që zbatohet në tregjet e organizuara dhe të rregulluara.  

3. Në rastin kur nuk kemi çmim tregu, sipas pikës 2 të këtij neni, çmimi i transaksionit të 
fundit, të përfunduar për atë titull, ose rendimenti nga transaksioni i fundit, në rastin e titujve të 
borxhit, përdoret si bazë për llogaritjen e vlerës së aseteve, përveç se kur AMF-ja miraton një 
rregu4.  

4. Në rastin e depozitave dhe llogarive rrjedhëse ose ekuivalentëve të tyre monetarë, 
pretendimeve dhe detyrimeve afatshkurtra dhe të të ardhurave e shpenzimeve të ardhshme, vlera 
nominale e përdorur zmadhohet me interesin e akumuluar, nëse nuk është parashikuar ndryshe nga 
AMF-ja.  

5. Për të përcaktuar vlerën e transaksioneve të kontratave të së ardhmes dhe të mundësisë e 
të derivativëve, për të cilat nuk është e mundur të përcaktohet çmimi i tregut, AMF-ja miraton një 
rregullore specifike, duke përcaktuar mënyrat e përllogaritjes së vlerës së këtyre aseteve.  

6. Në rastin e një fondi investimi përdoret çmimi i kuotës, nëse nuk është parashikuar 
ndryshe nga AMF-ja.  

7. Vlera e aseteve në monedhë të huaj llogaritet në monedhën e Republikës së Shqipërisë, 
duke përdorur kursin e fundit të disponueshëm të këmbimit përpara përcaktimit të vlerës së aseteve, 
në përputhje me rregulloret e nxjerra nga AMF-ja. 

8. Në rastin e formave të tjera të aseteve, të cilat nuk kanë çmim tregu, vlerësohet vlera e 
drejtë dhe e arsyeshme e këtyre aseteve. Procedurat për përcaktimin e vlerës së drejtë dhe të 
arsyeshme të aseteve përfshijnë vlerën kohore, duke skontuar rrjedhën e parave, krahasimet me 
asetet e ngjashme me çmim të njohur në treg, metodat e vlerësimit me opsione dhe mënyrat e tjera, 
të parashikuara nga AMF-ja.  

9. Baza për përcaktimin e vlerës së aseteve specifikohet në prospektin dhe rregullat e fondit 
dhe zbatohet në mënyrë të njëtrajtshme për çdo llogaritje të vlerës së aseteve të fondit. 
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10. AMF-ja miraton një rregullore për bazën e detyrueshme të llogaritjes për sipërmarrjet e 
investimeve kolektive, në lidhje me përcaktimin e vlerës së aseteve, përfshirë si titujt, edhe asetet 
likuide apo gatilikuide, monedhën vendase dhe atë të huaj, kontratat e së ardhmes (futures) dhe 
mundësive (opsionit), derivativët, pronën e paluajtshme, si dhe kriteret për tregjet e rregulluara e të 
organizuara sipas kushteve, të përcaktuara nga ky ligj, si dhe kërkesat e likuiditetit për përcaktimin e 
duhur të çmimeve të tregut dhe kërkesat për vendosjen në kohë të këtyre çmimeve, ndërsa mbahen 
parasysh mënyrat e ndryshme të vlerësimit, në varësi të specifikave të fondeve.  

 
Neni 112 

Vlera neto e aseteve dhe vlera për çdo aksion ose kuotë 
 
1. Në rastin e një fondi investimi, vlera neto e aseteve është vlera e aseteve të fondit, pra 

investimet afatgjata, të shtuara me asetet afatshkurtra, minus të gjitha detyrimet e tij. Vlera neto për 
kuotë është vlera neto e aseteve të fondit, e pjesëtuar me numrin e kuotave të fondit në çastin e 
llogaritjes së vlerës neto të aseteve të fondit.  

2. Vlera neto e aseteve të një shoqërie investimi është vlera e aseteve të shoqërisë së 
investimit, pra investimet afatgjata, të shtuara me asetet afatshkurtra, minus të gjitha detyrimet e saj. 
Vlera neto e aseteve për çdo aksion është vlera neto e aseteve të fondit, e shpërndarë në mënyrë të 
barabartë ndërmjet aksioneve të emetuara të fondit në çastin e llogaritjes së vlerës neto të aseteve të 
fondit.  

3. AMF-ja miraton një rregullore, që përcakton asetet dhe detyrimet e sipërmarrjeve 
kolektive të investimit, si dhe bazën, mënyrën dhe kufijtë kohorë për llogaritjen e vlerës neto të 
aseteve dhe të vlerës neto të aseteve për kuotë apo aksion.  

 
Neni 113 

Oferta fillestare dhe përcaktimi i çmimit të kuotave ose aksioneve të fondit 
 
1. Periudha për ofertën fillestare të kuotave në një fond investimi ose aksionet në një shoqëri 

investimi duhet të jetë jo më shumë se 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe kohore, shuma totale e aseteve 
monetare të mbledhura mbahet si depozitë dhe nuk investohet derisa fondi të ketë tejkaluar pragun 
ligjor më të ulët të vlerës së aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive.  

2. Asetet monetare të mbledhura nuk mund të investohen, përveç në formën e depozitës, 
para kalimit të periudhës së ofertës.  

3. Çmimi i emetimit fillestar ose të parë të shoqërisë së investimit është çmimi nominal i çdo 
aksioni. Çmimi i emetimeve të mëpasshme është çmimi i tregut i çdo aksioni dhe kjo nuk duhet të 
bjerë ndesh me të drejtën e aksionarëve ekzistues për të marrë oferta për aksione shtesë, në 
përpjesëtim me aksionet e tyre aktuale në shoqëri.  

4. Në ofertën fillestare ose ofertën e parë të fondit të investimit, çmimi i emetimit 
përcaktohet nga shoqëria administruese dhe pasqyrohet në prospektin e fondit. Pas ofertës fillestare, 
çmimi i kuotës së fondit të investimit është një çmim uniform, i barabartë me vlerën neto të aseteve 
për kuotë, i llogaritur në bazë të çmimit të tregut për të gjitha asetet e portofolit të fondit.  

 
Neni 114 

Çmimi i kuotave në fondin e investimit 
 
1. Shitja dhe shlyerja e kuotave në një fond investimi realizohet në një ditë të caktuar, me 

një çmim të llogaritur në përputhje me ligjin, rregulloret dhe prospektin e fondit, si dhe publikohet, 
sipas përcaktimeve të këtij ligji. Vetëm pas caktimit në këtë mënyrë të çmimit është e mundur 
llogaritja dhe vendosja e tarifave të hyrjes dhe largimit.  

2. Nuk lejohet shitja ose shlyerja e kuotave në një fond investimi me një çmim poshtë ose 
sipër çmimit uniform të zbatuar aktualisht (vlera neto e aseteve) për një kuotë. Çmimi i kuotës mund 
të luhatet në varësi të ndryshimeve në vlerën neto të aseteve, të llogaritur në përputhje me një 
formulë, që mund të ndryshohet nga AMF-ja.  
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3. Çmimi i kuotës në një fond investimi llogaritet në përputhje me formulën e mëposhtme: 
Vlera neto e aseteve të fondit e pjesëtuar me numrin e kuotave të emetuara, duke pasur 

parasysh që:  
a) vlera neto e aseteve llogaritet në përputhje me dispozitat e nenit 112 të këtij ligji;  
b) numri i kuotave të emetuara, i barabartë me numrin e kuotave në çastin e llogaritjes së 

çmimit, duke pasur parasysh çdo shitje ose shlyerje të bërë nga çasti i llogaritjes së fundit të çmimit 
deri në çastin e llogaritjes së re të çmimit.  

 
Neni 115 

Këmbimi dhe shitja e kuotave në fondet e investimit 
 
1. Mbajtësi i kuotave në një fond investimi mund të këmbejë kuotat e veta me kuota në një 

fond tjetër, të administruar nga e njëjta shoqëri administrimi.  
2. Shitja e kuotave në një fond investimi bëhet me çmimin e zbatueshëm, në përputhje me 

prospektin dhe rregulloret e fondit, në çastin e bërjes së pagesës për llogari të fondit, duke shtuar 
edhe shumën e tarifës së hyrjes, në rastin kur vendoset një tarifë e tillë. 

3. Çdo pagesë për fondin e investimit bëhet në asete monetare dhe, vetëm në rrethana të 
veçanta, të parashikuara nga një rregullore e AMF-së, në tituj apo asete të tjera, me një kusht që 
titujt apo asetet e tjera të jenë të tregtuara në tregje të organizuara ose të rregulluara, kur është i 
mundur të përcaktohet çmimi i tyre i saktë.  

 
Neni 116 

Shlyerja e kuotave në fondet e investimit 
 
1. Shlyerja e kuotave në një fond investimi bëhet me një çmim të zbatueshëm, në bazë të 

prospektit të fondit dhe rregulloreve të AMF-së, në kohën e marrjes së kërkesës së vlefshme për 
shitje, duke zbritur shumën e tarifës së largimit, në rast se është vendosur një tarifë e tillë.  

2. Shlyerja e kuotave, duke përdorur asete të fondit, ose shlyerja me anë të transferimit të 
një përqindjeje përkatëse të çdo lloji asetesh të fondit me një vlerë, e cila barazon vlerën e kuotave 
për t’u shlyer në këtë mënyrë, lejohet në rastet kur shitja e aseteve të fondit, e nevojshme për të 
plotësuar kërkesat për shlyerjen në vlera të mëdha, mund të komprometojë pozicionin e investitorëve 
të përhershëm në fond, me kusht që rregullat e fondit dhe prospekti i tij të përshkruajnë mënyrën e 
shlyerjes së kuotave në këtë formë. Shlyerja me asete mund të bëhet vetëm duke transferuar atë 
pjesë të çdo lloji asetesh të fondit, e cila është në përpjesëtim me numrin e kuotave të investitorëve, 
që kërkojnë shlyerjen dhe vlerën totale të aseteve të fondit. 

 
Neni 117 

Certifikata e blerjes së kuotave dhe kushtet e pagesës në rastin e shlyerjes 
 
1. Certifikata e blerjes së kuotave lëshohet pas kërkesës së bërë nga investitorët jo më vonë 

se 7 ditë kalendarike nga data e marrjes së pagesës së bërë në fond.  
2. Certifikata e blerjes së kuotave përmban:  
a) datën e blerjes së kuotave; 
b) emërtimin e fondit, emrin dhe selinë e regjistruar të shoqërisë administruese; 
c) numrin e kuotave të fondit, të cilat përfaqëson; 
ç) emrin dhe mbiemrin e mbajtësit të kuotave;  
d) vendin dhe datën e lëshimit të certifikatës; 
dh) nënshkrimin e personit të autorizuar të shoqërisë administruese. Nënshkrimet mund të 

fiksohen me mënyra mekanike shumëfishimi.  
3. Paratë e kuotave të shlyera të një fondi investimi i transferohen mbajtësit të kuotave të 

shlyera jo më vonë se 7 ditë kalendarike nga data e marrjes së një kërkese të vlefshme për shitje.  
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Neni 118 
Llogaritja e pasaktë e çmimit të kuotave në fondin e investimit 

 
Në rastin e llogaritjes së pasaktë të çmimit të një kuote në një fond investimi me mbi 1 për 

qind, krahasuar me vlerën e llogaritur nëpërmjet zbatimit të metodologjisë së përcaktuar në nenin 
111 të këtij ligji, AMF-ja është e autorizuar të instruktojë shoqërinë administruese dhe depozitarin 
përgjegjës për këtë llogaritje të pasaktë që: 

a)në rastin kur çmimi i llogaritur për kuotën është më i ulët se vlera korrekte, e përcaktuar 
sipas kësaj metodologjie: 

 i) të kompensojë çdo mbajtës të kuotave për çdo diferencë në shumën e marrë nga kuotat e 
shlyera;  

ii) të kompensojë dëmet, duke paguar diferencën e duhur në fond; 
b) në rastin kur çmimi i llogaritur për kuotën është më i lartë se vlera korrekte, e përcaktuar 

sipas kësaj metodologjie:  
i) të kompensojë, duke vlerësuar dhe caktuar një numër proporcional të kuotave shtesë, çdo 

dëm të shkaktuar secilit investitor, të cilit i është ngarkuar çmimi më i lartë në blerjen e kuotave;  
ii) të kompensojë dëmet, duke paguar diferencën në fond. 
 

Neni 119 
Tarifa e hyrjes dhe largimit të fondeve të investimit 

 
1.  Përveç çmimit të kuotave dhe tarifave të hyrjes dhe largimit, nuk ngarkohet asnjë tarifë 

tjetër për blerjen ose shlyerjen e kuotave në një fond investimi. 
2.  Tarifat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni janë të ndara nga çmimi i kuotave dhe 

mbahen nga shoqëria administruese, por ato mund të përfshihen edhe në të ardhurat e fondit. 
3. Nuk ngarkohet asnjë tarifë hyrjeje ose largimi, në rast të mbylljes së një fondi investimi, 

për mosarritje të shumës minimale të fondit gjatë periudhës së ofrimit fillestar ose të parë, në 
përputhje me rregulloret e zbatueshme të AMF-së ose prospektin e rregullat e fondit. 

 4. Nuk ngarkohet asnjë tarifë largimi në rast të mbylljes së fondit, cilido qoftë shkaku i 
mbylljes. 

5. Çdo rritje në tarifën e largimit hyn në fuqi vetëm pas miratimit nga AMF-ja të 
ndryshimeve përkatëse në prospekt.  

6. Nuk ngarkohet asnjë tarifë hyrjeje ose largimi gjatë transformimit të një fondi investimi.  
7. Nuk vendoset asnjë tarifë largimi gjatë shkrirjes ose bashkimit të fondit të investimit me 

një fond tjetër ose gjatë ndarjes së fondit.  
8. Vendimi i shoqërisë administruese për mospagesën e tarifave të hyrjes dhe/ose largimit 

pasqyrohet, në mënyrë të qartë, në prospektin e fondit, ku përshkruhen edhe rrethanat, në të cilat 
mund të bëhet kjo gjë. 

9. Tarifat e hyrjes ose të largimit në një fond investimi mund të zvogëlohen, krahasuar me 
tarifat e treguara në prospektin e fondit, vetëm në rastet e transaksioneve të mëdha dhe në përputhje 
me klasifikimin e përcaktuar në mënyrë të detyrueshme në prospektin e fondit, publikuar e 
shpërndarë agjentëve të shitjes së shoqërisë administruese, me një shënim për parashikimin, kur 
ndalohet zvogëlimi i tyre.  

 
Neni 120 

Pezullimi i shlyerjes së kuotave të fondit të investimit 
 
1. Shlyerja e kuotave në një fond investimi mund të pezullohet vetëm kur shoqëria 

administruese dhe depozitari vlerësojnë se në bazë të rrethanave të jashtëzakonshme nuk është i 
mundur të përcaktohet çmimi i saktë i aseteve në portofolin e fondit dhe se ka arsye të forta e të 
justifikuara, për pezullimin e shlyerjes, në interes të mbajtësve ekzistues të kuotave ose të mbajtësve 
potencialë.  
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2.  Çdo pezullim i shlyerjes duhet të njoftohet menjëherë në AMF. Informacioni për 
rrethanat që lidhen me pezullimin e shlyerjes së kuotave në një fond investimi publikohet në një 
gazetë të përditshme, me qarkullim në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. AMF-ja mund 
të urdhërojë shlyerjen e kuotave në një fond investimi me ofertë publike, nëse kjo është në interes të 
publikut ose në interes të investitorëve në fond.  

3.AMF-ja mund të udhëzojë shoqërinë administruese dhe depozitarin për të pezulluar 
përkohësisht shitjen dhe shlyerjen e kuotave, nëse beson, në mënyrë të arsyeshme, se investitorëve u 
është shkaktuar dëm, për shkak të llogaritjes së pasaktë të çmimit të kuotave të fondit.  

 4. Pezullimi i shlyerjes së kuotave të parashikuar në këtë nen duhet të mbarojë sa më shpejt 
që të jetë e mundur, pasi shoqëria administruese dhe depozitari të kenë vendosur se është e mundur 
të përcaktohet çmimi i saktë i aseteve në portofolin e fondit dhe jo më vonë se 28 ditë nga fillimi i 
pezullimit, përveçse nëse AMF-ja jep miratimin me shkrim për zgjatjen e kufirit të dhënë kohor. 
Rifillimi i veprimtarisë tregtare në një fond investimi publikohet në një gazetë të përditshme, në 
qarkullim në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  

5. Gjatë pezullimit të shlyerjes dhe shitjes së kuotave, shoqëria administruese dhe agjentët e 
saj të shitjes mund të vazhdojnë të marrin kërkesa për shitjen ose shlyerjen e kuotave, që do të 
ekzekutohen menjëherë pasi të jenë llogaritur çmimet e tjera të shlyerjes dhe shitjes, por palëve 
porositëse u bëhet e qartë se porositë e tyre nuk do të përmbushen brenda kufijve kohorë, të 
përshkruar në prospektin dhe rregullat e fondit.  

6. AMF-ja miraton një rregullore për bazën, përbërësit, mënyrën dhe kufijtë kohorë të 
llogaritjes, për përcaktimin e vlerës dhe të çmimit të fondeve të investimit, përbërësit, kufizimet, 
mënyrën e llogaritjes, mbledhjen dhe publikimin e tarifave për kuotat në fondin e investimeve, 
kohëzgjatjen dhe kushtet e periudhës së parashikuar të ofertës, procedurën, kufijtë kohorë dhe 
ekzekutimin e shitjes e të shlyerjes së kuotave, si dhe pezullimin e rifillimin e shitjes dhe të 
shlyerjes, shlyerjen në formën aktuale, si dhe zëvendësimin e kuotave në një fond me kuota në fonde 
të tjera, të administruara nga e njëjta shoqëri administrimi.  

 
KREU X 

MBIKËQYRJA NGA AMF-JA 
 

SEKSIONI 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 121 

Roli i AMF-së 
 
1. AMF-ja merr masa për të garantuar një mbikëqyrje efektive, në përputhje me ligjin nr. 

9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. 
2. AMF-ja mund të lidhë marrëveshje me mbikëqyrës të tjerë vendas, të huaj (përfshirë ata 

ndërkombëtarë), të sektorit financiar, agjenci të zbatimit të ligjit ose të luftës kundër pastrimit të 
parave, për të ndarë dhe shkëmbyer informacionin e nevojshëm të mbikëqyrjes apo për të 
bashkëpunuar për kryerjen e veprimtarisë së mbikëqyrjes, ashtu siç është përcaktuar në këtë ligj. 

3. AMF-ja mund të shkëmbejë me një mbikëqyrës tjetër, vendas ose të huaj:  
a) informacionin e nevojshëm të mbikëqyrjes, përfshirë dhe informacionin specifik, të 

kërkuar dhe të mbledhur nga një entitet i mbikëqyrur; 
b) të dhënat përkatëse financiare;  
c) informacionin për individët, që mbajnë pozicione me përgjegjësi në këto entitete. 
4. AMF-ja duhet të ndërmarrë masa të arsyeshme, për të garantuar se çdo informacion i 

dhënë te një mbikëqyrës tjetër do të trajtohet si konfidencial dhe do të përdoret vetëm për qëllime 
mbikëqyrjeje. 

5. AMF-ja duhet të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të garantuar se mbikëqyrësi, që 
merr informacionin, do të këshillohet me të para ndërmarrjes së veprimit, në bazë të evidencave e të 
informacionit të marrë nga AMF-ja. 
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Neni 122 
Imuniteti dhe dëmshpërblimi i personelit të AMF-së 

 
1. Bordi i AMF-së dhe punonjësit e saj nuk mund të paditen në gjykatë për asnjë veprim a 

mosveprim të kryer në ushtrimin apo realizimin e ndonjë kompetence ose detyre të dhënë a të 
vendosur nga ky ligj, përveç nëse ky veprim ose mosveprim provohet se është bërë në keqbesim.  

2. AMF-ja zhdëmton bordin dhe punonjësit e vet për çdo kosto ligjore, të ndeshur për 
mbrojtjen ndaj ndonjë procesi ligjor, të ndërmarrë kundër këtyre personave, në lidhje me kryerjen 
ose kryerjen e planifikuar të funksioneve zyrtare, brenda qëllimit të punësimit ose angazhimit të 
tyre, sipas këtij ligji, me kusht që ky person të ketë vepruar në mirëbesim.  
 

Neni 123 
Konfidencialiteti 

 
1.AMF-ja mund të shpjegojë publikisht objektivat e politikave që ndjek, të raportojë për 

veprimtaritë dhe efektivitetin në ndjekjen e objektivave, duke përfshirë edhe informacionin e 
siguruar publikisht, për problemet institucionale dhe veprimet e ndërmarra. 

2. Çdo informacion tjetër, i siguruar nga AMF-ja gjatë kryerjes së funksioneve të saj, nga i 
cili mund të identifikohet një person ose subjekt, nuk duhet të ekspozohet publikisht nga AMF-ja, 
nga anëtarët e këshillit ose punonjësit e saj. 

3. Informacioni i parashikuar në pikat e mësipërme mund të jepet publikisht, me miratimin e 
çdo personi dhe të çdo subjekti, që mund të identifikohet nga ai informacion. 

4. AMF-ja, kur e shikon të nevojshme, mund të japë informacion pa lejen e personit ose të 
subjektit, që preket nga informacioni në fjalë, në rastet e mëposhtme: 

a) kur i mundëson AMF-së realizimin e ndonjë prej funksioneve të saj;  
b) për qëllime të parandalimit ose zbulimit të një krimi;  
c) për plotësimin e ndonjë detyrimi ndërkombëtar;  
ç) për të asistuar ndonjë autoritet mbikëqyrës, vendas ose të huaj, që ushtron funksione, që 

korrespondojnë me ndonjë nga funksionet e AMF-së. 
5. AMF-ja nuk duhet ta japë informacionin e marrë nga autoritetet mbikëqyrëse të huaja dhe 

kujdeset që informacioni konfidencial të ruhet gjatë të gjithë kohës, që konsiderohet i tillë. 
 

SEKSIONI 2 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 124 

Qëllimi i mbikëqyrjes 
 
1. AMF-ja është përgjegjëse për mbikëqyrjen e veprimtarisë së sipërmarrjeve të investimeve 

kolektive, shoqërive administruese, depozitarëve, si dhe çdo subjekti tjetër, që vepron si i tillë pa 
miratimin e shprehur të AMF-së dhe të dhënë në përputhje me kërkesat e këtij ligji. 

2. Veprimtaria mbikëqyrëse e ndërmarrë nga AMF-ja realizohet me anë të: 
a) inspektimeve në vend të çdo dokumenti, që lidhet me objektin e veprimtarisë të subjektit. 

Ky inspektim realizohet me ose pa njoftimin paraprak të subjektit të mbikëqyrur; 
b) marrjes dhe analizimit të raportimeve, siç është parashikuar në këtë ligj; 
c) zbatimit të masave të ndërmarra, siç është parashikuar në këtë ligj. 

 
Neni 125 

Inspektimi në vend 
 
1.  AMF-ja mund të kryejë inspektime në vend për çdo shoqëri administruese ose depozitar, 

për përcaktimin nëse i licencuari ka respektuar dispozitat e këtij ligji, aktet nënligjore të dala në 
zbatim të tij dhe rregullat e fondit apo kërkesat, sipas licencës së dhënë.  
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2.  Për qëllime inspektimi, përveç dispozitës përkatëse të ligjit nr.9572, datë 3.7.2006 “Për 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, AMF-ja mund t’i kërkojë shoqërisë administruese ose 
depozitarit: 

a) të sigurojë informacione të tilla, përgjigje ndaj pyetjeve dhe akses në dokumente, libra, 
regjistra, dëftesa, arkë, tituj dhe çdo informacion tjetër të një subjekti të licencuar, ashtu siç e 
vlerëson të nevojshme AMF-ja, për të përcaktuar nëse ky subjekt e ka respektuar këtë ligj dhe aktet 
nënligjore të dala në zbatim të tij; 

b) të paraqitet para autoritetit në vendin dhe orën e caktuar dhe t’u përgjigjet pyetjeve ose të 
japë informacionin, që AMF-së i duket me rëndësi për hetimin. 

3. Inspektimi në vend realizohet vetëm gjatë orëve të punës dhe në ndonjërin nga mjediset e 
shoqërisë, që i nënshtrohet inspektimit. 

4. Shoqëria administruese dhe/ose depozitari garantojnë se punonjësit dhe përfaqësuesit e 
caktuar prej tyre i lejojnë autoritetit akses në mjediset e biznesit.  

5. Inspektimet në vend mund të realizohen në ndonjë ose në të gjitha mjediset, ku kryhet 
veprimtaria ose ku mbahen regjistrat nga shoqëria administruese dhe depozitari. 

 
Neni 126 

Autoriteti për të emëruar ekspertë 
 
Për qëllime të inspektimit në vend, AMF-ja mund të emërojë një ose disa specialistë apo një 

a disa ekspertë të jashtëm, të cilët veprojnë në përputhje me kompetencat e përcaktuara në aktin e 
emërimit. Këta persona duhet të jenë të kualifikuar profesionalisht për të ekzaminuar, shqyrtuar dhe 
raportuar, në përgjithësi ose në lidhje me një çështje specifike, asetet dhe detyrimet e shoqërisë 
administruese dhe/ose depozitarit, librat e tyre kontabël, llogaritë dhe dokumentet e tjera të 
evidencave për paratë, titujt ose llojet e tjera të pasurive, të mbajtura për llogari të një personi tjetër, 
ose çdo çështje tjetër, që AMF-së i duket e rëndësishme për funksionet e subjektit të licencuar.  

 
Neni 127 

Detyrimi për të dhënë informacion 
 

1. Shoqëria administruese dhe depozitari janë të detyruar t’i japin menjëherë autoritetit çdo 
informacion që kanë në posedim, në rastin kur shoqëria administruese ose depozitari janë në dijeni 
apo kanë arsye të besojnë se:  

a) informacioni është i rëndësishëm për ushtrimin, sipas këtij ligji, të funksioneve të AMF-
së për shoqërinë administruese ose depozitarin;  

b) mosdhënia e informacionit ka të ngjarë të sjellë si pasojë mashtrimin e AMF-së për 
ndonjë çështje, e cila është me rëndësi thelbësore për ushtrimin e atyre funksioneve, që lidhen me 
shoqërinë administruese ose depozitarin. 

2. Shoqëria e administrimit dhe eksperti kontabël i jashtëm i shoqërisë administruese kanë 
detyrimin të informojnë menjëherë AMF-në për çdo çështje, kur ata kanë shkaqe të arsyeshme të 
besojnë se: 

a) shoqëria administruese nuk është në gjendje ose ekziston rreziku që ajo të mos përmbushë 
detyrimet financiare në kohën e duhur ose që detyrimet e saj kapërcejnë asetet;  

b) shoqëria administruese nuk është në gjendje të përmbushë kërkesën për mjaftueshmërinë e 
kapitalit, të përcaktuara në këtë ligj ose në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; 

c) gjendja ekzistuese e punëve ose ajo e propozuar mund të rrezikojë thelbësisht të drejtat e 
mbajtësve të kuotave/aksionarëve të sipërmarrjeve të administruara nga shoqëria administruese. 

ç) eksperti kontabël i jashtëm, në lidhje me auditimin, ka për qëllim të bëjë një kualifikim 
thelbësor në raportin e tij, drejtuar mbajtësve të kuotave/aksionarëve për sipërmarrjen e investimeve 
kolektive ose shoqërinë administruese.  
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Neni 128 
Raportimet 

 
1. Shoqëria administruese dhe depozitari janë të detyruar t’i paraqesin rregullisht AMF-së 

raportime për veprimtarinë e tyre. Shoqëritë administruese paraqesin raporte për veprimtarinë e tyre 
të brendshme, si dhe për administrimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive.  

2. AMF-ja miraton një rregullore, ku përcaktohen përmbajtja e raportimeve dhe kufiri 
kohor, brenda të cilit duhet t’u paraqiten raportimet për sipërmarrjet e investimeve kolektive, 
shoqërive administruese dhe depozitarëve.  

3. Raportimet e veprimtarisë së shoqërisë administruese dhe depozitarit, referuar në pikën 1 
të këtij neni, janë tremujore, gjashtëmujore, vjetore dhe më të shpeshta, nëse konsiderohen të 
nevojshme nga AMF-ja. 

 
Neni 129 

Likuidimi dhe falimentimi i shoqërisë administruese 
 
1. Likuidimi i shoqërisë administruese rregullohet nga dispozitat e ligjit “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”. 
2. Falimentimi i shoqërive administruese rregullohet nga ligji nr.8901, datë 23.5.2002 “Për 

procedurat e falimentimit”.  
3. Në rastin e falimentimit, asetet e sipërmarrjes së investimeve kolektive, të cilat zotërohen 

nga mbajtësit e kuotave/aksionarët, trajtohen si çdo pasuri tjetër, që është objekt i së drejtës së 
ndarjes, siç parashikohet në ligjin nr.8901, datë 23.5.2002 “Për procedurat e falimentimit”.  

 
KREU XI 

KUNDËRVAJTJET PENALE DHE MASAT NDËSHKIMORE 
 

SEKSIONI 1 
 SHKELJET DHE MASAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 130 

Shkeljet dhe masat ndëshkimore 
 
1. Nëse ndodh ndonjë nga rastet e mëposhtme: 
a) shkelje e rëndë dhe/ose sistematike e dispozitave të këtij ligji nga shoqëria administruese 

ose depozitari;  
b) shoqëria e administron sipërmarrjen e investimeve kolektive në kundërshtim me rregullat 

e fondit, prospektin e tij ose kontratën për administrimin, të lidhur me sipërmarrjen e investimeve 
kolektive;  

c) banka, që shërben si depozitar për sipërmarrjen e investimeve kolektive, vepron në 
kundërshtim me kontratën e lidhur me shoqërinë administruese;  

ç) shoqëria e administrimit ka paraqitur të dhëna false për themelimin e sipërmarrjes së 
investimeve kolektive;  

d) shoqëria ka paraqitur të dhëna false për themelimin e saj si shoqëri administruese;  
dh) banka ka paraqitur të dhëna false për licencimin si depozitar;  
 e) shoqëria nuk arrin t’i paraqesë AMF-së raportimet, brenda kufirit kohor të parashikuar 

nga ligji, aktet nënligjore dhe me përmbajtjen e kërkuar;  
AMF-ja merr, të paktën, njërën nga masat e mëposhtme: 
i) udhëzon shoqërinë administruese dhe/ose depozitarin të marrin masa të veçanta për të 

ndrequr shkeljen, në mënyrë që administrimi i sipërmarrjeve të investimit kolektiv/shërbimi si 
depozitar të përputhet me kërkesat ligjore dhe/ose rregullat e fondit;  

ii) vendos gjoba, sipas dispozitave të këtij ligji;  
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iii) pezullon ose heq licencën e sipërmarrjes së investimeve kolektive, të shoqërisë 
administruese dhe/ose depozitarit;  

iv) urdhëron pagimin e shpenzimeve të arsyeshme, që kryhen nga ekspertë të caktuar nga 
AMF-ja, për hetimin e shkeljeve, prej subjekteve që hetohen, kur hetimi provon këto shkelje; 

v) urdhëron subjektet e licencuara për të shkarkuar punonjësit me funksione ekzekutive, 
përfshirë kontrollorin e brendshëm, ose urdhëron marrjen e masave disiplinore për punonjësit e 
tjerë; 

vi) urdhëron organet përkatëse të subjekteve të licencuara të thërrasin mbledhjen e organeve 
më të larta vendimore, për të diskutuar çështje të rendit të ditës, të përcaktuara nga AMF-ja; 

vii) urdhëron një emetues, ofertues ose aksionar, me pjesëmarrje të paktën 5 për qind, të 
japë informacion specifik; 

viii) urdhëron shoqërinë administruese t’ia kalojë detyrimet kontraktore të papërmbushura 
një subjekti tjetër, të përcaktuar nga AMF-ja; 

ix) cakton një përfaqësues të AMF-së të ndjekë nga afër veprimtarinë e përditshme të 
shoqërisë administruese; 

x) ndalon, kufizon, cakton kushte për shoqëritë administruese për: 
- çdo pagesë dividenti të bërë; 
- çdo pagesë të bërë për një punonjës me detyrë ekzekutive; 
- dhënien e çdo kredie ose transaksioni të ngjashëm për shoqëri, në të cilat secili nga 

aksionarët ose punonjësit në detyra ekzekutive ka një interes;  
- zgjatjen e afatit të marrëveshjeve të huave ose kredive të nënshkruara; 
- hapjen e degëve të reja, të cilat ushtrojnë shërbime dhe veprimtari të reja; 
xi) urdhëron shoqëritë administruese që: 
- të hartojnë rregullore të reja të brendshme ose të rishikojnë apo të aplikojnë rregulloret 

ekzistuese, sipas udhëzimeve specifike; 
- të sigurojnë trajnime për punonjësit në detyra ekzekutive ose të punësojnë punonjës në 

detyra ekzekutive me përvojë dhe njohuritë e duhura; 
- të pakësojnë shpenzimet operacionale; 
- të mbajnë mënjanë rezervat e duhura. 
2. Në rastet e parashikuara në shkronjën “ç” të pikës 1 të këtij neni, AMF-ja shpall ftesën 

për paraqitjen e ofertave dhe të aplikimeve për administrimin/shërbimin si depozitar të një 
sipërmarrjeje të caktuar të investimeve kolektive te shoqëri të tjera administrimi të sipërmarrjeve të 
investimeve kolektive dhe/ose depozitarë të tjerë. 

 
Neni 131 

Themelimi i paautorizuar dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive 
 
1. Çdo person, i cili me dashje angazhohet në një themelim dhe/ose administrim të 

sipërmarrjes së investimeve kolektive, pa u licencuar nga AMF-ja, ndëshkohet me gjobë nga 250 
000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) deri në 800 000 (tetëqind mijë) në lekë. Personi përgjegjës për këtë 
vepër dënohet me burgim deri në një vit.  

2. Nëse, si rezultat i veprës së parashikuar në pikën 1 të këtij neni, subjekti i veprës ka 
përvetësuar fitime të konsiderueshme ekonomike, ai ndëshkohet me gjobë nga 500 000 (pesëqind 
mijë) deri në 2 000 000 (dy milionë) lekë. Personi përgjegjës për këtë vepër dënohet me burgim deri 
në dy vjet.  

 
Neni 132 

Veprimtaria e palicencuar si depozitar i një sipërmarrjeje të investimeve kolektive 
 
1. Çdo person, që kryen veprimtarinë e një depozitari të një sipërmarrjeje të investimeve 

kolektive, i palicencuar nga autoriteti, ndëshkohet me gjobë nga 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) 
deri në 800 000 (tetëqind mijë) lekë. Personi përgjegjës për këtë vepër dënohet me burgim deri në 
një vit.  
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2. Nëse, si rezultat i veprës së parashikuar në pikën 1 të këtij neni, subjekti i veprës ka 
përfituar vlera të konsiderueshme ekonomike, ai ndëshkohet me gjobë nga 500 000 (pesëqind mijë) 
deri në 2 000 000 (dy milionë) lekë. Personi përgjegjës për këtë vepër dënohet me burgim deri në dy 
vjet. 

 
SEKSIONI 2 

 MASAT PARANDALUESE 
 

Neni 133 
Ndalimi i kryerjes së veprimtarisë tregtare ose transaksioneve  

për shoqërinë administruese 
 
1. Ndaj shoqërisë administruese ose depozitarit, që kryen një shkelje sipas këtij ligji, përveç 

sanksioneve të tjera, të vendosura për të, mund të merret dhe një masë parandaluese, për ta ndaluar 
atë të përfshihet në veprimtaritë e themelimit dhe të administrimit/depozitarit të sipërmarrjeve të 
investimeve kolektive për një periudhë deri në 2 vjet.  

2. Për çdo përsëritje të së njëjtës shkelje, të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, autoriteti 
vendos një masë parandaluese në ngarkim të shoqërisë, për t’i ndaluar asaj kryerjen e veprimtarive 
të themelimit dhe administrimit ose të depozitarit të një sipërmarrjeje të investimeve kolektive, për 
një periudhë deri në 5 vjet.  

 
Neni 134 

Ndalimi për të kryer veprimtarinë tregtare ose transaksionet për personin përgjegjës në 
shoqërinë administruese 

 
1. Kundër personit përgjegjës të shoqërisë administruese, i cili ka kryer njërën nga veprat e 

parashikuara në nenet 131 e 132 të këtij ligji, mund të merret një masë parandaluese, për ta ndaluar 
të veprojë si person përgjegjës në një shoqëri administrimi të sipërmarrjes së investimeve kolektive, 
për një periudhë deri në 1 vit.  

2. Për çdo përsëritje të shkeljes së përmendur në pikën 1 të këtij neni, AMF-ja vendos një 
masë parandaluese në ngarkim të personit përgjegjës të shoqërive të administrimit të sipërmarrjeve 
të investimeve kolektive, që e ndalon atë të ushtrojë detyrën si person përgjegjës, për një periudhë 
prej 5 vjetësh.  

 
KREU XII 

ANKIMI ADMINISTRATIV DHE GJYQËSOR 
 

Neni 135 
Parashkrimi 

 
Afati i parashkrimit për shkeljet e përcaktuara në këtë ligj është 5 vjet nga data e kryerjes së 

shkeljes.  
Neni 136 
Ankimi 

 
Vendimet e autoritetit janë objekt ankimimi në gjykatë. Ankimi në rrugë gjyqësore nuk e 

pengon ekzekutimin e vendimeve të marra nga autoriteti, në zbatim të këtij ligji. 
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KREU XIII 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 137 

Dispozita kalimtare 
 
1. Personat juridikë, të krijuar sipas ligjit nr.7979, datë 26.7.1995 “Për fondet e 

investimit”, brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet t’i paraqesin AMF-së një 
aplikim për rilicencim, një deklaratë të hollësishme për numrin e investitorëve të përfshirë, një 
deklaratë për administrimin, marrëveshjet më të rëndësishme, një deklaratë për investimet e kryera, 
vlerat e tyre përkatëse, objektivat e investimit dhe informacione të tjera, që mund të kërkojë AMF-
ja.  

2. Ligji nr.7979, datë 26.7.1995 “Për fondet e investimit”, shfuqizohet. 
3. AMF-ja nxjerr aktet nënligjore për fondet e investimeve, të krijuara në përputhje me 

dispozitat e ligjit nr.7979, datë 26.7.1995 “Për fondet e investimeve”. 
4. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjitha bonot e privatizimit të investuara në fondet e 

investimit, të krijuara me ligjin nr.7979, datë 26.7.1995 “Për fondet e investimeve”, u 
rishpërndahen individëve. Ministri i Financave me udhëzim rregullon procedurat dhe afatet e 
rishpërndarjes. 

 
Neni 138 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
Shpallur me dekretin nr.6368, datë 29.12.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.186, datë 31.12.2009, faqe 8225 
 
 

VENDIM 
Nr.81, datë 10.2.2010 

 
PËR MIRATIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË, NDËRMJET KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË 
KROACISË, PËR NDRYSHIMET NË MARRËVESHJEN “PËR NXITJEN DHE 

MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE” 
  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr.8371, datë 

9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e 
Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave 
  

VENDOSI: 
 
            Miratimin e protokollit shtesë, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 
dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë, për ndryshimet në marrëveshjen “Për nxitjen dhe mbrojtjen 
e ndërsjellë të investimeve”. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.24, datë 19.3.2010, faqe 732 
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PROTOKOLL SHTESË 
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KROACISË MBI NDRYSHIMET E MARRËVESHJES 
NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS 

SË KROACISË PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE 
  
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës së Kroacisë (këtu 

quhen “Palët kontraktuese”), 
në lidhje me Marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës së Kroacisë për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve të lidhur në Zagreb, më 
10 maj 1993 (këtu quhet “Marrëveshja”), 

kanë rënë dakord si më poshtë: 
 

Neni 1 
  
Neni 1 i Marrëveshjes ndryshohet duke i shtuar paragrafët e rinj, 5 dhe 6, pas paragrafit 4, 

dhe kanë formulimin e mëposhtëm: 
“5. Termi “pa vonesë” është një periudhë e tillë që normalisht kërkohet për përfundimin e 

formaliteteve të nevojshme për transferimin e pagesave. 
6. Termi “Monedhë lirisht e konvertueshme” është monedha që Fondi Monetar 

Ndërkombëtar, herë pas here, i përcakton si monedha lirisht të përdorshme në pajtim me nenet e 
Marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe çdo ndryshim të saj.”. 

  
Neni 2 

  
Neni 2 i Marrëveshjes ndryshohet duke shtuar paragrafët e rinj, 4 dhe 5, pas paragrafit 3, që 

kanë formulimin e mëposhtëm: 
“4. Secila palë kontraktuese nuk cenon, nëpërmjet masave të paarsyeshme, arbitrare ose 

diskriminuese, menaxhimin, mirëmbajtjen, përdorimin, gëzimin, përfitimin ose disponimin e 
investimeve në territorin e tij të investitorëve të palës tjetër kontraktuese. 

5. Investimeve dhe të ardhurave të investitorëve të secilës palë kontraktuese në territorin e 
palës tjetër kontraktuese u jepet një trajtim i drejtë dhe i barabartë në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare dhe dispozitat e kësaj Marrëveshjeje dhe gëzon mbrojtje dhe garanci të plotë 
ligjore.”. 

  
Neni 3 

  
Neni 3 i Marrëveshjes ndryshohet si më poshtë: 
  

“Neni 3 
Dispozitat e trajtimit kombëtar dhe trajtimit të kombit më të favorizuar 

  
1. Asnjë palë kontraktuese nuk ia nënshtron investimet e investitorëve të palës tjetër 

kontraktuese një trajtimi më pak të favorshëm se ai që u jep investimeve të investitorëve të vet ose 
investimeve të investitorëve të një shteti të tretë. 

2. Asnjë palë kontraktuese nuk ia nënshtron investitorët e palës tjetër kontraktuese në lidhje 
me aktivitetin e tyre për investimet në territorin e tij, një trajtimi më pak të favorshëm se ai që u jep 
investitorëve të vet ose investitorëve të një shteti të tretë. 

3. Dispozitat e trajtimit kombëtar dhe trajtimit të kombit më të favorizuar të këtij neni nuk 
zbatohen në lidhje me avantazhet e dhëna nga një palë kontraktuese në pajtim me detyrimet e veta si 
anëtar i një bashkimi doganor, ekonomik ose monetar, një treg të përbashkët ose një zonë e lirë 
tregtare. 
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4. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk interpretohen sikur detyrojnë një palë kontraktuese 
t’u japë investitorëve të palës tjetër kontraktuese përfitimet e një trajtimi, preference ose privilegji që 
u jepet investitorëve të një shteti të tretë në sajë të detyrimeve të asaj pale kontraktuese si anëtar i 
një bashkimi doganor, ekonomik ose monetar, një tregu të përbashkët ose një zone të lirë tregtare, 
që rrjedhin nga një marrëveshje ndërkombëtare ose masë reciprociteti i atij bashkimi doganor, 
ekonomik, monetar, tregu të përbashkët ose zone të lirë ekonomike. 

5. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk interpretohen sikur detyrojnë një palë kontraktuese 
t’u japë investitorëve të palës tjetër kontraktuese ose investimeve apo të ardhurave të këtyre 
investitorëve përfitimin e një trajtimi, preference ose privilegji që mund të jepet nga një palë 
kontraktuese në sajë të një marrëveshjeje ndërkombëtare ose mase në lidhje të plotë ose të pjesshme 
me tatimin.”. 

  
Neni 4 

  
Neni 6 i Marrëveshjes ndryshohet duke shtuar paragrafin e ri 3 pas paragrafit 2, me 

formulimin e mëposhtëm: 
“3. Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni zbatohen pa cenuar masat e miratuara nga 

Komuniteti Europian.”. 
  

Neni 5 
  
Pas nenit 7 të Marrëveshjes shtohet neni i ri 8, me formulimin e mëposhtëm: 
  

“Neni 8 
Mjetet thelbësore të sigurisë 

 
Kjo Marrëveshje nuk përjashton zbatimin nga secila palë kontraktuese të masave të 

nevojshme për ruajtjen e rendit publik, përmbushjen e detyrimeve në lidhje me ruajtjen ose 
rivendosjen e paqes ose sigurisë ndërkombëtare, ose mbrojtjen e interesave të veta thelbësore, të 
sigurisë që mund të përfshijnë interesa që rrjedhin nga anëtarësia në një bashkim doganor, ekonomik 
ose monetar, treg të përbashkët ose zonë të lirë ekonomike.”. 

  
Neni 6 

  
Nenet 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13 të Marrëveshjes bëhen nenet 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14. 
  

Neni 7 
  
Protokolli shtesë përbën një pjesë përbërëse të Marrëveshjes. 
Protokolli shtesë hyn në fuqi në ditën e tridhjetë pas datës së marrjes së njoftimit të fundit, 

nëpërmjet të cilit palët kontraktuese kanë njoftuar njëra-tjetrën, nëpërmjet kanaleve diplomatike për 
përmbushjen e procedurave të brendshme ligjore të nevojshme për hyrjen e tij në fuqi. 

Bërë në Zagreb, më 10 shkurt 2009, në dy kopje origjinale, secila në kroatisht, shqip dhe 
anglisht, ku të gjitha tekstet janë njëlloj autentike. Në rastin e një mospërputhjeje në interpretim, 
mbizotëron teksti në anglisht. 
 
 
 


