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LIGJ 
Nr.8678, datë 14.5.2001 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË 

(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003) 
I përditësuar 

 
Në mbështetje të  neneve 78, 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 përcakton rregullat e organizimit, të funksionimit, si dhe fushat e veprimtarisë së Ministrisë të 

Drejtësisë. 
 

Neni 2 
Baza juridike e organizimit dhe e funksionimit të  Ministrisë së Drejtësisë 

 
Ministria e Drejtësisë organizohet dhe funksionon në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 

Shqipërisë, me ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, me dispozitat ligjore për 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të  Ministrave, si dhe me dispozita të  tjera ligjore që parashikojnë 
rregulla të organizimit, funksionimit dhe kompetencave për Ministrinë e Drejtësisë. 

 
Neni 3 

Akte nënligjore për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë 
 
Në këtë ligj parashikohen çështjet me të  rëndësishme të  strukturës, organizimit dhe të funksionimit të  

Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa rregullimi i hollësishëm i këtyre çështjeve përcaktohet në Rregulloren e 
Ministrisë së Drejtësisë dhe në urdhrat e udhëzimet e Ministrit të  Drejtësisë. 

  
Neni 4 

Statusi i funksionarëve politikë dhe i nëpunësve civilë 
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 1) 

 
1. Funksionarët politikë të Ministrisë së Drejtësisë gëzojnë të drejtat dhe përmbushin detyrimet e 

parashikuara për ta në dispozitat ligjore përkatëse. 
2. Nëpunësit civilë të  Ministrisë së Drejtësisë gëzojnë të drejtat dhe përmbushin detyrimet e 

parashikuara në ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, ndërsa për punonjësit e tjerë 
zbatohen ato të  parashikuara në Kodin e Punës. 

3. Gjyqtarët dhe prokurorët mund të shërbejnë si këshilltarë ligjorë dhe në nivele drejtuese ose 
ekzekutive të strukturave juridiko-profesionale të Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Pranimi dhe emërimi i gjyqtarëve a prokurorëve bëhet pasi të jetë dhënë pëlqimi, përkatësisht, nga 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë ose Prokurori i Përgjithshëm, sipas kërkesës së Ministrit të  Drejtësisë. Për vendet 
vakante në nivelet drejtuese dhe ekzekutive të strukturave juridiko-profesionale të  Ministrisë së Drejtësisë, 
pranimi dhe emërimi bëhet pa konkurs. 

5. Periudha e ushtrimit të funksionit politik a të  shërbimit civil në strukturat e përmendura në pikën 3 të 
këtij neni, njihet si periudhë vjetërsie në punë si gjyqtar a prokuror për efekt të  kërkesave të karrierës 
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profesionale, të parashikuara në dispozitat ligjore për organizimin e pushtetit gjyqësor, Gjykatën e Lartë, 
Gjykatën Kushtetuese dhe prokurorinë. 

6. Gjyqtarët a prokurorët që shërbejnë në strukturat e përmendura në pikën 3 të këtij neni, me kërkesë të 
tyre, riemërohen gjyqtarë a prokurorë pa konkurs. 

 
KREU II 

FUSHA E VEPRIMTARISË 
 

Neni 5 
Misioni i Ministrisë së Drejtësisë 

 
1. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe ka në 

kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e 
shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale a civile, 
sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, 
fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si dhe për bashkërendimin, harmonizimin dhe 
reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi.  

2. Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të  kërkojë respektimin e 
Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të  të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si 
dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit 
demokratik dhe të integrimit europian të  Republikës së Shqipërisë.  

3. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin, mbështet, bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë 
e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe 
të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të  prokurorisë.  

 
Neni 6 

Fusha e veprimtarisë 
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 2) 

 
Ministria e Drejtësisë ushtron veprimtarinë e vet në fushat: 
1. Ndjek dhe përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e drejtësisë. 
2. Harton projektet e akteve ligjore e nënligjore në fushën e drejtësisë. 
3. Jep mendim të specializuar për projektet e akteve ligjore dhe të akteve nënligjore normative të 

Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të drejtuesve të institucioneve të tjera qendrore, si dhe për realizimin 
e reformimit të legjislacionit në përgjithësi. 

4. Jep mendim të specializuar për përmbajtjen e projekteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, që lidhen 
në emër të Republikës së Shqipërisë ose të  Këshillit të  Ministrave. 

5. Përgatit dhe ndjek zbatimin e metodologjise së unifikuar shqiptare për procesin ligjvënës, hartimin e 
akteve normative dhe terminologjinë juridike. 

6. Ndjek dhe realizon politikat dhe veprimtaritë, që lidhen me çështjet e përqasjes dhe të integrimit të 
sistemit të drejtësisë në nismat dhe strukturat ndërkombëtare përkatëse, si dhe bashkërendon punën me 
institucionet e tjera, në funksion të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Komunitetit Europian dhe të 
shteteve anëtare të tij.   

7. Kujdeset për organizimin dhe funksionimin e shërbimeve, që lidhen me sistemin gjyqësor dhe atë të 
drejtësisë, në përgjithësi. 

8. Kujdeset dhe kontrollon veprimtarinë e administratës gjyqësore. 
9. Kryen inspektime dhe bën procedimin disiplinor të gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të  

apelit sipas ligjit. 
10. Kontrollon sipas ligjit organin e prokurorisë dhe raporton te Presidenti i Republikës dhe në Kuvend.  
11. Mbështet dhe merr pjesë, sipas ligjit, në realizimin e funksioneve të  Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
12. Drejton sistemin e paraburgimit dhe të  ekzekutimit të  vendimeve penale. 
13. Drejton sistemin e ekzekutimit të vendimeve civile dhe të  titujve ekzekutivë. 
14. Drejton veprimtarinë e Qendrës së Publikimeve Zyrtare. 
15. Drejton shërbimin e unifikuar statistikor në fushën e Drejtësisë. 
16. Mban regjistrin e gjendjes gjyqësore dhe lëshon certifikatat në bazë të  atij regjistrimi. 
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17. Kujdeset, drejton dhe kontrollon, sipas ligjit, shërbimet juridiko-administrative, që kanë lidhje ose 
realizohen në sistemin e drejtësisë. 

18. Kujdeset dhe mbështet, sipas ligjit, ushtrimin, organizimin dhe funksionimin e profesionit të 
avokatit, noterit, arbitrit, ndërmjetësit, administratorit të falimentimit dhe profesioneve të tjera të lira, të 
lidhura me sistemin e drejtësisë. 

19. Mbështet dhe merr pjesë në bashkërendimin e veprimtarive me organet shtetërore, gjykatat dhe 
prokurorinë, lidhur me njohjen, studimin dhe masat për parandalimin dhe luftën kundër kriminalitetit dhe 
shkeljeve të  ligjit. 

20. Kujdeset për realizimin dhe bashkërendimin e veprimtarive në fushën e drejtësisë për të miturit, për 
mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të ligjshëm të tyre, edukimin ligjor dhe parandalimin e shkeljeve të 
ligjit nga ana e tyre, si dhe për ushtrimin e shërbimeve ndaj të miturve, nga strukturat përkatëse të sistemit të 
drejtësisë. 

21. Drejton shërbimet e ekspertimit ligjor.  
22. Kryen drejtimin metodik të shërbimeve të  gjendjes civile.  
23. Kryen drejtimin metodik të shërbimeve dhe të regjistrimit të  pasurive të  paluajtshme. 
24. Kryen drejtimin metodik të zyrave juridike të  ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore. 
25. Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë për përgatitjen profesionale, aftësimin dhe specializimin e 

gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve dhe juristëve të administratës publike.  
26. Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë shkencore në fushën e drejtësisë dhe përhapjen e edukatës 

juridike. 
27. Kujdeset për ndjekjen dhe bashkërendimin e marrëdhënieve me shoqërinë civile për fushën e 

drejtësisë. 
28. Ndjek bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën penale dhe civile dhe, në përputhje me marrëveshjet 

ndërkombëtare, ku shteti shqiptar është palë, realizimin e marrëdhënieve juridiksionale me autoritetet 
kompetente të shteteve të tjera, si dhe me organizma ndërkombëtarë. 

29. Kryen funksione të tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare ku shteti shqiptar është palë.  
30. Kryen funksione dhe veprimtari të tjera në përputhje me ligjin. 
 

KREU III 
ORGANIZIMI I MINISTRISË SË DREJTËSISË 

 
Neni 7 

Funksionarët politikë 
 
1. Ministri i Drejtësisë ka në kompetencë dhe drejton nën përgjegjësinë e tij të gjithë fushat e 

veprimtarisë së Ministrisë të Drejtësisë. 
2. Ministri i Drejtësisë, në zbatim të  kompetencave të  tij, nxjerr urdhra dhe udhëzime. 
3. Ministri i Drejtësisë, në ushtrimin e kompetencave të tij, ndihmohet nga zëvendësministrat. 
4. Ministri i Drejtësisë, në ushtrimin e kompetencave të tij, mbëshetet nga Kabineti i Ministrit. 
 

Neni 8 
Shërbimi civil 

 
Në përputhje me fushat e veprimtarisë, shërbimet civile të Ministrisë së Drejtësisë ushtrohen nga: 
1. Sekretari i Përgjithshëm 
 2. Drejtoritë e Përgjithshme 
 3. Drejtoritë 
 4. Sektorët 
 5. Zyrat 
 

Neni 9 
Marrëdhëniet ndërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë 

 
1. Të drejtat, detyrimet dhe marrëdhëniet ndërmjet Ministrit, Zëvendësministrit, Kabinetit të Ministrit, 

Sekretarit të  Përgjithshëm dhe të strukturave të  tjera të  shërbimit civil të Ministrisë së Drejtësisë 
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organizohen dhe funksionojnë në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet e tjera normative në fushën e 
shërbimit civil dhe ato për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave.  

2. Ministri i Drejtësisë, në përputhje me ligjin dhe aktet normative të Këshillit të Ministrave, për 
përmbushjen e veprimtarive që ka në kompetencë, cakton a propozon për miratim rregulla të hollësishme për 
organizimin, funksionimin, strukturën dhe organikën e Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me ndarjen dhe 
realizimin e detyrave ndërmjet funksionarëve politikë, nëpunësve civilë të niveleve drejtuese dhe atyre 
ekzekutuese, kriteret e veçanta për punësimin në strukturat e Ministrisë, disiplinën dhe rregullin e brendshëm 
në institucion, si dhe për drejtimin dhe administrimin e përditshëm të veprimtarisë së Ministrisë.  

 
Neni 10 

Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit 
(Ndryshuar  me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 3) 

 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit ushtron funksione dhe detyra që lidhen me fushat e 

veprimtarisë së Ministrisë së Drejtësisë, të parashikuara në nenin 6 pikat 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 
27, 29 dhe 30 të këtij ligji. Për realizimin e funksioneve të saj, sipas fushave përkatëse, krijohen dhe 
funksionojnë drejtoritë vijuese: 

a) Drejtoria e Legjislacionit dhe e Asistencës Ligjore; 
b) Drejtoria e Integrimit dhe e Zhvillimit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare; 
c) Drejtoria e Drejtësisë për të Miturit dhe e Shërbimeve Juridiko-Administrative. 
2. Drejtoria e Legjislacionit dhe Asistencës Ligjore ushtron veprimtaritë si vijon: 
 a) harton projektet e ligjeve dhe të akteve nënligjore në fushën e drejtësisë ose në kompetencë të 

Ministrisë së Drejtësisë;  
b) organizon dhe ndjek veprimtarinë e grupeve të posaçme të punës për përgatitjen e projektakteve; 
c) ndjek procesin e shqyrtimit, të miratimit dhe publikimit të  akteve ligjore dhe nënligjore normative; 
ç) jep mendime juridike dhe opinione ligjore në rastet dhe mënyrën e përcaktuar me ligj dhe në 

marrëveshjet ndërkombëtare;  
d) realizon drejtimin dhe udhëheqjen metodike të  shërbimeve dhe të veprimtarive, sipas kompetencës së 

caktuar me ligj; 
dh) përgatit mendimet juridike për projektligjet dhe projektaktet e tjera normative të  Këshillit të  

Ministrave, të ministrave dhe institucioneve qendrore, si dhe për marrëveshjet ndërkombëtare që lidhen në 
emër të  Republikës së Shqipërisë dhe  të Këshillit të Ministrave, 

e) organizon dhe kryen studime shkencore për fushën e drejtësisë dhe të legjislacionit, për strategjinë e 
reformave legjislative dhe të procesit legjislativ, për metodologjinë e hartimit të  projektakteve, terminologjinë 
e unifikuar juridike, përgjithësimin e praktikës së zbatimit të  legjislacionit dhe të dhënies së drejtësisë, si dhe 
mbështet, në përgjithësi, veprimtarinë shkencore në fushën e drejtësisë. 

3. Drejtoria e Integrimit dhe e Zhvillimit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ushtron këto veprimtari: 
a) përgatit, ndjek dhe bashkërendon punët për realizimin e politikave, të programeve dhe raportimeve për 

integrimin e sistemit të drejtësisë në nismat dhe strukturat ndërkombëtare përkatëse, si dhe për zhvillimin e 
marrëdhënieve ndërkombëtare në fushën e drejtësisë; 

b) kujdeset dhe bashkërendon punën me institucione të tjera për realizimin e përafrimit të legjislacionit 
shqiptar me atë të Komunitetit Europian dhe të shteteve anëtare të tij për fushën e drejtësisë; 

c) përgatit materiale dhe studime krahasuese për zhvillimet në fushën e së drejtës ndërkombëtare dhe në 
atë të së drejtës shqiptare; 

ç) ndjek dhe realizon procesin e studimit, të negociimit, nënshkrimit, miratimit dhe zbatimit të 
marrëveshjeve ndërkombëtare, që i përkasin fushës së kompetencës të Ministrit të Drejtësisë; 

d) kujdeset për zhvillimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të kontakteve të Ministrisë së Drejtësisë 
me institucionet ndërkombëtare, institucionet homologe të shteteve të tjera, autoritetet gjyqësore të huaja, si 
dhe organizatat e tjera publike ose private të huaja; 

dh) kujdeset dhe merr masa për organizimin, pjesëmarrjen dhe realizimin e shërbimeve të nevojshme për 
veprimtaritë ndërkombëtare në fushën e drejtësisë, brenda ose jashtë shtetit. 

4. Drejtoria e Drejtësisë për të Miturit dhe e Shërbimeve Juridiko-Administrative ushtron këto 
veprimtari: 
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a) përgatit, ndjek dhe bashkërendon realizimin e politikave, të programeve dhe veprimtarive që lidhen 
me fushën e drejtësisë për të miturit, edukimin ligjor, luftën dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit dhe 
kriminalitetit te të miturit; 

b) kujdeset dhe bashkërendon punën me institucionet e ngarkuara me detyra ligjore për realizimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të ligjshëm të të miturve në fushën e drejtësisë, veçanërisht lidhur me 
birësimet dhe kujdestarinë e tyre; 

c) kujdeset për zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit, që ngarkon Ministria e Drejtësisë dhe, në tërësi, 
organet e drejtësisë, me përmbushjen e shërbimeve të ndryshme juridiko-administrative. 

 
Neni 11 

Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të  Drejtësisë 
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 4) 

 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të Drejtësisë ushtron funksione dhe detyra që lidhen me fushat e 

veprimtarisë së Ministrisë së Drejtësisë, të parashikuara në nenin 6, pikat 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 25, 
28 dhe 30 të këtij ligji. Për realizimin e funksioneve, sipas fushave përkatëse, krijohen dhe funksionojnë 
drejtoritë vijuese: 

- Drejtoria e Organizimit Gjyqësor  
- Drejtoria e Inspektimit 
- Drejtoria e Profesioneve të Lira 
2. Drejtoria e Organizimit Gjyqësor ushtron veprimtaritë si vijon: 
a) përgatit rekomandime lidhur me masat ligjore dhe organizative për funksionimin e pushtetit gjyqësor, 

numrin e gjykatave, vendndodhjen dhe kompetencën territoriale të tyre, seksionet e gjykatave, organikën dhe 
numrin e gjyqtarëve të tyre, si dhe çështje të tjera të organizimit gjyqësor; 

b) përgatit rekomandime lidhur me masat ligjore dhe organizative për funksionimin e administratës 
gjyqësore, organikën dhe numrin e personelit të administratës gjyqësore; 

c) mbështet, bashkëpunon dhe bashkërendon punën e saj me Fakultetin e Drejtësisë, Shkollën e 
Magjistraturës dhe institucione të  tjera vendase e të huaja, lidhur me çështje të përgatitjes profesionale, 
aftësimit dhe specializimit  të  gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve dhe juristëve të  administratës 
publike, si dhe të  personelit të  administratës gjyqësore; 

ç) kujdeset për grumbullimin, përpunimin dhe mbajtjen e të dhënave statistikore të  unifikuara 
procedurale, administrative, hetimore dhe gjyqësore, si dhe për metodikën dhe mënyrën e mbajtjes së 
statistikave gjyqësore penale dhe civile; 

d) kujdeset për realizimin e shërbimive të tekonologjisë së informacionit lidhur me grumbullimin, 
përpunimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave në fushat e veprimtarisë së Ministrisë të Drejtësisë. 

3. Drejtoria e Inspektimit ushtron veprimtaritë si vijon: 
a) kryen inspektimin e gjykatave të  shkallës së parë dhe të apelit lidhur me organizimin dhe punën e 

shërbimeve gjyqësore dhe administrimin gjyqësor në përgjithësi, si dhe përgatit rekomandime për Ministrin e 
Drejtësisë lidhur me marrjen e masave të  nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe për shkeljet e 
konstatuara; 

b) kryen inspektime në gjykata dhe gjyqtarë të veçantë, sipas ligjit dhe përgatit rekomandime për 
Ministrin e Drejtësisë lidhur me marrjen e masave të  nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe për shkeljet e 
konstatuara; 

c) kontrollon organin e prokurorisë dhe përgatit rekomandime për Ministrin e Drejtësisë, lidhur me 
çështjet objekt të  inspektimit; 

ç) kryen inspektimin e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve civile dhe penale, si dhe të  
institucioneve të tjera në varësi të  Ministrisë së Drejtësisë ose që ushtrojnë veprimtari në kompetencë të  saj, 
si dhe përgatit rekomandime për Ministrin e Drejtësisë, lidhur me marrjen e masave të  nevojshme për 
zgjidhjen e problemeve dhe për shkeljet e konstatuara.  

4. Drejtoria e Profesioneve të Lira ushtron këto veprimtari: 
a) ndjek dhe mbështet, sipas ligjit, ushtrimin e profesionit të avokatit, të noterit, arbitrit, ndërmjetësit, 

administratorit të falimentimit dhe profesioneve të tjera të lira, të lidhura me sistemin e drejtësisë, si dhe 
organizimin dhe funksionimin e këtyre profesioneve; 
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b) kujdeset dhe mbështet funksionimin e veprimtarisë dhe të shërbimeve të ekspertimeve ligjore, si dhe 
ndjek çështje të tjera, në përputhje me dispozitat përkatëse të akteve ligjore, që rregullojnë veprimtarinë e 
tyre; 

c) kujdeset për grumbullimin, përpunimin dhe ruajtjen e skedave dhe të regjistrit të gjendjes gjyqësore, si 
dhe për lëshimin e dëshmive përkatëse, në bazë të këtij regjistri. 

 
Neni 12 

Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar 
(Ndryshuar  me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 5) 

 
Drejtoria e Marrëveshjeve Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve Juridiksionale ushtron veprimtaritë si 

vijon: 
a) realizon dhe ndjek marrëdhëniet e Ministrisë së Drejtësisë me organet e sistemit të drejtësisë, në 

funksion të përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga instrumentet e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar; 
b) në përputhje me ligjin dhe marrëveshjet ndërkombëtare ndjek dhe realizon ushtrimin e kompetencave 

të  Ministrit të  Drejtësisë lidhur me zhvillimin dhe realizimin e marrëdhënieve juridiksionale dhe procedurave 
të  tjera të  bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën penale dhe civile; 

c) siguron dhe realizon përkthimin zyrtar, nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj dhe anasjelltas, të  
legjislacionit shqiptar, të legjislacionit të  shteteve të  tjera dhe të akteve të së drejtës ndërkombëtare;  

ç) në rastet dhe mënyrat e parashikuara nga ligji, marrëveshjet ndërkombëtare dhe praktikat përkatëse të 
gjithëpranuara, realizon përkthimet e dokumenteve dhe shkresave të tjera zyrtare; 

d) realizon edhe shërbimin e përkthimit zyrtar, si dhe të përkthimit të projekteve të ligjeve dhe të akteve 
normative që dërgohen zyrtarisht në shtete të tjera dhe në institucione ndërkombëtare.  

Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Financave caktojnë kriteret dhe rregullat për përzgjedhjen e 
përkthyesve të jashtëm, tarifat e shpërblimit të tyre, si dhe rastet e tarifat e shërbimit të përkthimit zyrtar që 
duhet të paguajnë të tretët, sipas shkronjave “c”, “ç” dhe “d” të pikës 1 të këtij neni. 

 
Neni 13 

Drejtoria e Kontrollit Ekonomiko-Financiar 
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 6) 

 
Drejtoria e Kontrollit Ekonomiko-Financiar ushtron veprimtaritë e mëposhtme: 
a) realizon kontrollin ekonomiko-financiar të strukturave të Ministrisë së Drejtësisë dhe të institucioneve 

në varësi të saj; 
b) rekomandon masa ligjore dhe institucionale për përmirësimin e gjendjes dhe të praktikave, ekonomike 

dhe financiare, të veprimtarisë së Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve në varësi të saj; 
c) ushtron kontrolle në veprimtarinë e strukturave të administratës gjyqësore për përmbushjen e 

detyrimeve ligjore, për të cilat ligji ngarkon me përgjegjësi Ministrinë e Drejtësisë; 
ç) propozon, sipas ligjit, marrjen e masave disiplinore ndaj personave përgjegjës për shkeljen e 

dispozitave ligjore, që lidhen me disiplinën ekonomiko-financiare; 
d) bashkërendon veprimtarinë e saj me strukturat e tjera të specializuara të ekzekutivit në fushën e 

kontrollit të brendshëm administrativ dhe ekonomiko-financiar. 
 

Neni 14 
Drejtoria e  Personelit, Organizimit dhe Shërbimeve 

(Shfuqizuar shkronja “ë” me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 7) 
 
Drejtoria e Personelit, Organizimit dhe Shërbimeve ushtron veprimtaritë si vijon: 
a) studion dhe merr masa për plotësimin e nevojave të  Ministrisë lidhur me burimet njerëzore, për 

përzgjedhjen dhe aftësimin profesional të  specialistëve dhe punonjësve të thjeshtë të Ministrisë, si dhe 
administron dokumentacionin e personelit; 

b) kontrollon respektimin e ligjit dhe të rregullave të  funksionimit të brendshëm të  Ministrisë, si dhe 
ndjek procedurat lidhur me marrjen e masave disiplinore ndaj nëpunësve civilë dhe punonjësve në kompetencë 
të  Ministrit; 
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c) kujdeset për administrimin, inventarizimin dhe mirëmbajtjen e pasurive të luajtshme dhe të  
paluajtshme të  Ministrisë; 

ç) kujdeset për planifikimin dhe zbatimin e programit vjetor për investimet dhe furnizimin e Ministrisë 
me pajisje dhe materiale të çdo lloji për mbajtjen e inventarëve dhe administrimin e magazinës; 

d) kujdeset për funksionimin mjeteve të  komunikimit, për shpërndarjen dhe lëvizjen e automjeteve, për 
pastërtinë dhe rregullin në mjediset e punës, për ruajtjen dhe sigurinë e tyre, si dhe përmbush shërbimet e tjera 
të  nevojshme për veprimtarinë e strukturave të  Ministrisë;  

dh) ndjek dhe realizon të  gjitha veprimtaritë që lidhen me lëvizjen e korrespondencës brenda dhe jashtë 
Ministrisë, arkivën, protokollin, daktilografimin dhe riprodhimin e shkresave dhe formularëve;  

e) kujdeset, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse, për mbajtjen, ruajtjen dhe përdorimin 
e arkivave në sistemin e drejtësisë; 

ë) Shfuqizuar.  
f) ndjek dhe merr masa për mjetet e komunikimit dhe marrëdhëniet me publikun për qartësimin, sqarimin 

dhe thjeshtëzimin e veprimeve dhe të  shkresave administrative të Ministrisë, si dhe për pritjen, informimin 
dhe shqyrtimin korrekt të ankesave dhe kërkesave të  publikut; 

g) ndjek dhe merr masa për kërkimin, përpunimin, ruajtjen, përdorimin dhe shkëmbimin e informacionit 
brenda dhe jashtë Ministrisë, si dhe merr masa për komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me organet 
e shtypit dhe të masmediave; 

gj) ndjek dhe realizon veprimet për mbajtjen e llogarisë, të  librave kontabël dhe të arkës. 
 

Neni 15 
Drejtoria Ekonomike 

(Ndryshuar  me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 8) 
 
Drejtoria Ekonomike ushtron veprimtaritë e mëposhtme: 
a) ndjek dhe bashkërendon veprimtaritë e studimit dhe të përmbushjes së procedurave për hartimin e 

kërkesave buxhetore të Ministrisë së Drejtësisë dhe të institucioneve në varësi të saj; 
b) merr masa, ndjek dhe raporton, sipas ligjit, për planifikimin, sigurimin dhe zbatimin e buxhetit të 

miratuar, për realizimin e fondeve financiare dhe të investimeve në fushat e veprimtarisë së Ministrisë së 
Drejtësisë dhe të institucioneve në varësi të saj. 

 
Neni 16 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është institucion në varësi të  Ministrisë së Drejtësisë që, sipas ligjit, 

ndjek e realizon organizimin dhe funksionimin e sistemit të  paraburgimit, të ekzekutimit të  vendimeve 
penale, të vuajtjes së dënimit dhe të  trajtimit të  të ndaluarve, të arrestuarve dhe të  dënuarve me burgim. 

 
Neni 17 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Përmbarimor 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Përmbarimor është institucion në varësi të  Ministrisë së Drejtësisë 

që, sipas ligjit, ndjek dhe realizon organizimin dhe funksionimin e sistemit të ekzekutimit të vendimeve civile 
dhe të titujve ekzekutivë. 

 
Neni 18 

Qendra e Publikimeve Zyrtare 
 
Qendra e Publikimeve Zyrtare është institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë që, sipas ligjit, 

ushtron veprimtarinë e publikimeve dhe botimeve zyrtare juridike, të teksteve juridiko-profesionale, si dhe 
veprimtari të tjera për publikimin dhe njohjen e legjislacionit. 
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Neni 18/1 
Komiteti Shqiptar i Birësimeve 

(Shtuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 9) 
 
Komiteti Shqiptar i Birësimeve është institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, i cili, sipas ligjit, 

ndjek dhe realizon organizimin dhe funksionimin e veprimtarive që lidhen me birësimet, për interesin e 
ligjshëm në mbrojtje të të drejtave të të miturve. 

 
KREU  IV 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 19 
 
Ligji nr.7381, datë 8.5.1990 “Për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë”, me ndryshimet e mëvonshme dhe 

çdo dispozitë që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen 
 

Neni 20 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligji nr.8678, datë 14.5.2001 shpallur me dekretin nr.3026, datë 24.5.2001 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.27, faqe 817  
       
Ligji nr.9112, datë 24.7.2003 shpallur me dekretin nr.3938, datë 19.8.2003 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Alfred Moisiu. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.78, faqe 3492  
 
 

LIGJ 
Nr.8730, datë 18.1.2001 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT 

 TË PËRMBARIMIT GJYQËSOR 
 
 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 përcakton: 
 a) rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor; 
 b) kriteret që duhet të përmbushin shtetasit që të emërohen përmbarues gjyqësorë; 
 c) statusin dhe procedimin disiplinor të përmbaruesit gjyqësor; 
 ç) marrëdhëniet me institucionet shtetërore dhe me subjektet e tjera publike dhe private. 
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Neni 2 
Objekti i veprimtarisë 

 
1. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka për mision ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë, në 

rastet e përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile. 
2. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor i ushtron funksionet nëpërmjet përmbaruesve gjyqësorë. 
 

Neni 3 
Organizimi 

 
Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka organizim unik dhe të centralizuar, me shtrirje në të gjithë territorin 

e Republikës së Shqipërisë. 
 

Neni 4 
Parimet e veprimtarisë 

 
Ligjshmëria dhe objektiviteti, si dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të garantuara me ligj subjekteve që 

marrin pjesë në ekzekutim, janë parimet bazë të punës së Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor. 
Neni 5 

Përmbaruesi gjyqësor 
 
1. Përmbaruesi gjyqësor është personi i ngarkuar me ligj për kryerjen e veprimtarisë së vënies në 

ekzekutim të titujve ekzekutivë, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile. 
2. Në ushtrimin e veprimtarisë së tij përmbaruesi gjyqësor duhet të karakterizohet nga ndershmëria, 

paanësia dhe profesionalizmi. 
3. Përmbaruesi gjyqësor në ushtrimin e veprimtarisë së tij përfaqëson autoritetin shtetëror. 
 

KREU II 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I  SHËRBIMIT TË PËRMBARIMIT GJYQËSOR 

 
Neni 6 

Nivelet e organizimit 
 
Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor varet nga ministri i Drejtësisë dhe organizohet në nivel qendror dhe 

vendor, si vijon: 
a) Drejtoria e Përgjithshme përbën nivelin qendror të organizimit. 
b) Zyrat përmbarimore, brenda juridiksionit të çdo rrethi gjyqësor të shkallës së parë, përbëjnë nivelin 

vendor të organizimit dhe varen administrativisht nga Drejtoria e Përgjithshme. 
 

Neni 7 
Drejtori i Përgjithshëm 

 
1. Drejtori i përgjithshëm përgjigjet për drejtimin, bashkërendimin dhe kontrollin e Shërbimit të 

Përmbarimit Gjyqësor. 
2. Drejtori i përgjithshëm emërohet dhe shkarkohet nga Kryeministri, me propozimin e ministrit të 

Drejtësisë. 
Neni 8 

Përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm 
 
Drejtori i përgjithshëm ka këto përgjegjësi: 
a) Drejton dhe kontrollon veprimtarinë e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor. 
b) Siguron zbatimin e njëjtë të akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe të praktikave në fushën e 

veprimtarisë procedurale të ekzekutimit. 
c) Përgatit dhe nxjerr urdhra, udhëzime të brendshme dhe metodika për trajtimin në përgjithësi të 

çështjeve në ekzekutim. 
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ç) I  propozon Ministrit të Drejtësisë emërimin dhe shkarkimin e kryetarëve të zyrave përmbarimore. 
d) Kontrollon dokumentimin e veprimtarisë përmbarimore. 
dh) Organizon dhe ndjek edukimin profesional dhe trajnimin e përmbaruesve gjyqësorë. 
e) Ndjek zbatimin e etikës profesionale gjatë veprimtarisë përmbarimore. 
ë) Përfaqëson Shërbimin e Përmbarimit Gjyqësor në marrëdhënie me të tretët. 
f) Ushtron përgjegjësi të tjera të përcaktuara me ligj. 
 

Neni 9 
Organizimi i zyrave përmbarimore 

 
1. Zyrat përmbarimore pranë çdo rrethi gjyqësor përbëhen nga: 
a) kryetari i zyrës; 
b) përmbaruesit gjyqësorë; 
c) personeli administrativ dhe teknik. 
2. Çdo zyrë përmbarimore është person juridik dhe ka vulën e vet. 
 

Neni 10 
Organika 

 
1. Numri i përgjithshëm i përmbaruesve gjyqësorë të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor caktohet nga 

kryeministri, me propozimin e ministrit të Drejtësisë. 
2. Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme dhe e zyrave përmbarimore, organikat e tyre, si dhe rregullat e 

hollësishme për funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor përcaktohen nga ministri i Drejtësisë, me 
propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm. 

 
Neni 11 

Burimet financiare 
 
1. Për realizimin e detyrave, Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka buxhetin e vet, si pjesë të veçantë 

brenda buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë. 
2. Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor ka të drejtë të përdorë të ardhura të tjera që lejohen me ligj. 
 

Neni 12 
Sigurimi i të ardhurave nga veprimtaria përmbarimore 

 
1. Çdo veprim përmbarimor kryhet vetëm kundrejt pagimit të tarifave përkatëse. 
2. Tarifat përmbarimore përcaktohen me akt normativ të ministrit të Drejtësisë. 
3. Ndarja e të ardhurave, kriteret e procedurat e administrimit dhe të shpërndarjes së të ardhurave 

përcaktohen me urdhër të përbashkët të ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave. 
 

KREU III 
KËSHILLI I  PËRMBARIMIT 

 
Neni 13 
Përbërja 

 
1. Këshilli i Përmbarimit përbëhet nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, drejtori i 

përgjithshëm i Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, drejtori i Drejtorisë së Personelit, Organizimit dhe 
Shërbimeve në Ministri, kryetari i Zyrës Përmbarimore të Tiranës dhe një këshilltar i ministrit të Drejtësisë. 

2. Rregullat për funksionimin e Këshillit të Përmbarimit dhe procedurat që ndjek ai përcaktohen nga 
ministri i Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin e këtij Këshilli. 
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Neni 14 
Përgjegjësitë e Këshillit të Përmbarimit 

 
1. Këshilli i Përmbarimit zhvillon konkurs për emërimin e përmbaruesve gjyqësorë dhe shqyrton shkeljet 

disiplinore të kryera prej tyre. 
2. Këshilli i Përmbarimit bën çdo vit vlerësimin e aftësive profesionale të përmbaruesve gjyqësorë, 

bazuar në kriteret e cilësisë, të vëllimit të punës, të shpejtësisë dhe të figurës së tyre morale, si më poshtë: 
 - shumë mirë 
 - mirë 
 - pranueshëm 
 - i paaftë 
Sistemi i vlerësimit të punës së përmbaruesve gjyqësorë përcaktohet nga ministri i Drejtësisë, me 

propozimin e drejtorit të përgjithshëm të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, pasi të jetë marrë mendimi i 
Këshillit të Përmbarimit. 

3. Këshilli i Përmbarimit ka funksion këshillimor dhe ia paraqet, në çdo rast, mendimin e vet ministrit të 
Drejtësisë, i cili duhet të shprehet brenda 30 ditëve nga kjo paraqitje. 

 
KREU IV 

STATUSI I  PËRMBARUESIT GJYQËSOR 
 

Neni 15 
Emërimi i përmbaruesit gjyqësor 

 
1. Emërohet përmbarues gjyqësor shtetasi shqiptar që plotëson këto kushte: 
a) Ka zotësi të plotë për të vepruar. 
b) Ka kryer arsimin e lartë juridik. 
c) Gëzon figurë të pastër morale. 
ç) Nuk është i dënuar për kryerjen e një vepre penale me vendim gjyqësor të formës së prerë. 
d) Nuk është larguar nga administrata publike për shkelje disiplinore brenda një afati prej 3 vjetësh nga 

data e depozitimit të kërkesës; kur shkelja disiplinore është kryer gjatë ushtrimit të funksionit si gjyqtar, 
prokuror, oficer i policisë gjyqësore, noter ose avokat, afati është 5 vjet. 

2. Pranimi në Shërbimin e Përmbarimit Gjyqësor bëhet me konkurs. Këshilli i Përmbarimit ndjek 
procedurat e paraqitjes, të përzgjedhjes dhe të vlerësimit të kandidaturave dhe mendimin e vet ia paraqet 
ministrit të Drejtësisë brenda 15 ditëve. 

3. Konkurruesi fitues emërohet përkohësisht përmbarues gjyqësor nga ministri i Drejtësisë, për një 
periudhë prove 3-mujore. 

 
Neni 16 

Periudha e provës 
 
1. Gjatë periudhës së provës, përmbaruesi gjyqësor është nën kujdesin e një përmbaruesi të vjetër në 

detyrë dhe vlerësohet nga eprori i tij. Veprimtaritë e trajnimit janë të detyrueshme për përmbaruesin gjyqësor 
në periudhën e provës. 

2. Në fund të periudhës së provës, Ministri i Drejtësisë, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm, 
vendos: 

a) emërimin përfundimtar si përmbarues gjyqësor; 
b) largimin nga Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor. 
3. Në rastin e pikës 2 shkronja “b” të këtij neni, personi përkatës gëzon të drejtat e përmbaruesit 

gjyqësor vetëm për periudhën e kohës së provës. 
     

Neni 17 
Papajtueshmëritë 

 
1. Përmbaruesi gjyqësor nuk mund të ushtrojë asnjë detyrë ose veprimtari tjetër publike, me përjashtim 

të atyre edukative e të mësimdhënies. 
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2. Ai nuk duhet të jetë në marrëdhënie pune ose të kryejë veprimtari të tjera, të cilat paraqesin konflikt 
interesash me detyrën që ka ose pengojnë përmbushjen e saj. 

3. Përmbaruesi gjyqësor nuk duhet të jetë anëtar i organeve qendrore ose ekzekutive të partive politike. 
 

Neni 18 
Përjashtimi i përmbaruesit gjyqësor 

 
1. Përmbaruesi gjyqësor është i detyruar të heqë dorë nga ekzekutimi i çështjes kur: 
a) ka interes në çështje ose në një mosmarrëveshje tjetër që ka lidhje me atë në ekzekutim; 
b) ai vetë ose bashkëshortja është i afërt deri në shkallë të katërt, ose ka krushqi, deri në shkallë të dytë, 

ose është i lidhur me detyrime birësimi ose bashkëjeton, në mënyrë të përhershme me njërën nga palët ose nga 
mbrojtësit; 

c) ai vetë ose bashkëshortja është në konflikt gjyqësor ose në armiqësi, ose në marrëdhënie kredie ose 
huaje me njërën prej palëve, ose me njërin prej përfaqësuesve; 

ç) është kujdestar, punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka një detyrë tjetër në një ent, 
shoqatë, shoqëri ose institucion tjetër, që kanë interesa për çështjen në ekzekutim; 

d) vërtetohen, në çdo rast tjetër, sipas rrethanave konkrete, arsye serioze njëanshmërie. 
2. Kërkesa për heqjen dorë i paraqitet për vendim kryetarit të zyrës përkatëse përmbarimore. Në rastin e 

heqjes dorë nga kryetari i zyrës përmbarimore, kërkesa i paraqitet për vendim drejtorit të përgjithshëm të 
Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor. Përmbajtja e kërkesës u njoftohet palëve. 

 
Neni 19 

Heqja dorë e përmbaruesit gjyqësor 
 
1. Përmbaruesi gjyqësor, i cili vlerëson me ndërgjegje se ka arsye për të mos marrë pjesë në ekzekutimin 

e një çështjeje, i kërkon të zëvendësohet kryetarit të zyrës përmbarimore. Kryetari i zyrës përmbarimore, kur 
e sheh me vend kërkesën, urdhëron zëvendësimin e tij me një tjetër përmbarues gjyqësor të asaj zyre.  

2. Për kryetarin e zyrës përmbarimore zëvendësimi urdhërohet nga drejtori i përgjithshëm. 
 

Neni 20 
Të drejtat 

 
Përmbaruesit gjyqësorë gëzojnë edhe këto të drejta: 
a) Marrin pjesë në sindikata ose shoqata profesionale. 
b) Përfitojnë trajtim shëndetësor dhe sigurime shoqërore për vete dhe për pjesëtarët e familjes që kanë në 

ngarkim, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
c) U paguhen shpenzimet për udhëtime pune, sipas kritereve dhe masës së parashikuar me vendim të 

Këshillit të Ministrave. 
ç) Trajnohen nga shteti për ngritjen e nivelit të tyre profesional. 

 
Neni 21 
Detyrat 

 
Përmbaruesit gjyqësorë janë të detyruar: 
a) të njohin, të respektojnë dhe të zbatojnë Kushtetutën, Kodin e Procedurës Civile, Kodin Civil dhe akte 

të tjera ligjore e nënligjore, që lidhen me veprimtarinë përmbarimore, si dhe urdhrat, udhëzimet dhe metodikat 
e drejtorit të përgjithshëm të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor; 

b) të përsosin aftësitë profesionale dhe të marrin pjesë në veprimtaritë trajnuese të organizuara për këtë 
qëllim. 

 
Neni 22 

Paga dhe shpërblimet 
 
1. Paga e përmbaruesit gjyqësor përbëhet nga paga bazë, shtesa mbi pagë dhe shpërblimi i posaçëm. 
2. Pagat e punonjësve të përmbarimit gjyqësor përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
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3. Përmbaruesi gjyqësor, në varësi të rezultateve të punës, mund të përfitojë një shpërblim, i cili 
përballohet nga të ardhurat që realizohen, administrohen dhe shpërndahen sipas pikës 3 të nenit 12 të këtij 
ligji. 

4. Përmbaruesi gjyqësor, në varësi të rezultateve në punë, mund të përfitojë një shpërblim, i cili 
përballohet nga të ardhurat që i mbeten Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, në përputhje me nenin 12 të këtij 
ligji. Shpërblimi i posaçëm caktohet, në çdo rast, me urdhër të ministrit të Drejtësisë. 

 
Neni 23 

Koha e punës 
 
1. Kohëzgjatja javore e punës dhe orari, si rregull, janë të njëjta me ato të administratës publike. 
2. Për nevoja pune, me urdhër të eprorit të drejtpërdrejtë, përmbaruesi gjyqësor është i detyruar të 

punojë edhe jashtë orarit të punës, në ditët e pushimit javor, në ditët e festave ose edhe kur është me lejen 
vjetore. 

3. Kriteret dhe masa e pagesës për punën jashtë kohëzgjatjes javore dhe orarit të zakonshëm caktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 24 
Lejet 

 
1. Përmbaruesit gjyqësorë gëzojnë të drejtën e një lejeje vjetore të pagueshme prej 4 javësh kalendarike. 

Leja vjetore bëhet në muajt korrik-gusht. Në rastet kur përmbaruesi gjyqësor në periudhën korrik-gusht 
ngarkohet me kryerjen e detyrave të ngutshme ose kur ndërpret lejen për nevoja pune, përveç ditëve të 
pushimit të mbetura, përmbaruesi gjyqësor përfiton deri në 5 ditë pushimi shtesë. 

2. Për nevoja të veçanta vetjake ose familjare, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtë të përfitojë leje të 
papaguar deri në 20 ditë në muaj, por jo më tepër se 30 ditë në vit. 

3. Në raste martesash ose vdekjesh brenda familjes, kur është konsumuar koha e parashikuar në pikën 2 
të këtij neni, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtë të përfitojë deri në 10 ditë leje. 

 
Neni 25 

Identifikimi 
 
1. Përmbaruesi gjyqësor ka dokument identifikues, të cilin e paraqet në çdo rast të kryerjes së detyrës. 

Dokumenti përdoret vetëm gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të saj. 
2. Përcaktimi i dokumentit identifikues bëhet me urdhër të ministrit të Drejtësisë. 
 

Neni 26 
Mbledhja dhe administrimi i të dhënave 

 
1. Përmbaruesi gjyqësor ka të drejtë dhe merr masa për mbledhjen, administrimin dhe ruajtjen e të 

dhënave që lidhen ngushtë me nevojat e ushtrimit të funksioneve e të detyrave të ngarkuara, duke respektuar 
garancitë kushtetuese dhe ligjore për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. 

2. Organet e administratës publike dhe të sistemit të drejtësisë, entet publike, si dhe personat fizikë e 
juridikë që kanë dokumente dhe të dhëna që lidhen me ekzekutimin, janë të detyruar t’i paraqesin kur u 
kërkohen nga përmbaruesit gjyqësorë. 

3. Të dhënat e marra në përputhje me këtë nen grumbullohen, administrohen, ruhen dhe/ose asgjësohen, 
në përputhje me dispozitat përkatëse në fuqi. 

 
Neni 27 

Mbrojtja e veçantë e përmbaruesit gjyqësor 
 
Kur përmbaruesit gjyqësor, gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të saj, i rrezikohet jeta, familja ose i 

dëmtohet prona, shteti i garanton mbrojtje të veçantë, kushtet dhe mënyrat e përfitimit të së cilës përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave. 
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Neni 28 
Komandimi 

 
1. Për nevoja të punës, pranë një zyre përmbarimore, mund të caktohet një përmbarues gjyqësor i zyrës 

përmbarimore më të afërt me të për ekzekutimin e një numri titujsh ekzekutivë. 
2. Përmbaruesit gjyqësor mund t’i kërkohet të lëvizë në një zyrë tjetër të afërt përmbarimore jo më 

shumë se 2 periudha në vit, deri në 3 muaj secila. Në fund të këtij afati, përmbaruesi gjyqësor kthehet përsëri 
në vendin e tij të mëparshëm. 

3. Caktimi dhe lëvizja urdhërohen nga drejtori i përgjithshëm i Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, pasi 
të ketë dëgjuar përmbaruesin gjyqësor. 

 
Neni 29 

Pezullimi dhe ruajtja e vendit të punës 
 
1. Përmbaruesi gjyqësor mund të pezullohet nga detyra me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor, kur ndaj tij fillon ndjekje penale, deri në marrjen e një vendimi 
përfundimtar. 

2. Përmbaruesit gjyqësor i ruhet vendi i punës: 
a) gjatë periudhës së thirrjes nën armë; 
b) për periudha studimi, kur drejtori i përgjithshëm jep miratimin. 
3. Përmbaruesi gjyqësor nuk paguhet gjatë periudhës së parashikuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni. Në 

rastin e parashikuar në pikën 1, kur çështja penale pushohet ose kur me vendim gjykate të formës së prerë 
deklarohet i pafajshëm, përmbaruesit gjyqësor i jepet paga bazë që nga çasti i pezullimit. 

4. Periudha e parashikuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni mbahet parasysh për llogaritjen e vjetërsisë në 
shërbim. 

 
Neni 30 

Bashkëpunimi me organet e tjera 
 
1. Përmbaruesi gjyqësor, për kryerjen e detyrave të ngarkuara, bashkëpunon me Policinë e Shtetit, me 

Policinë Ndërtimore dhe policitë e tjera, me organet e pushtetit vendor dhe prefekturat. 
2. Organet shtetërore ose publike janë të detyruara të ndihmojnë përmbaruesin gjyqësor në ushtrimin e 

funksioneve, sipas ligjit, sa herë që kërkohet ndihma e tyre. 
3. Policia e Shtetit dhe ajo Ndërtimore vë në dispozicion të përmbaruesit gjyqësor mjete dhe forca të 

mjaftueshme për ushtrimin e funksioneve të tij, sipas ligjit. Rregulla të hollësishme për përmbushjen e 
detyrave sipas kësaj pike caktohen me akte të përbashkëta të ministrit të Drejtësisë me titullarët e 
institucioneve përkatëse. 

4. Kërkesa për dhënien e ndihmës pranë këtyre organeve bëhet nga kryetari i zyrës përmbarimore në 
rrethin gjyqësor dhe shpenzimet e kryera trajtohen sipas procedurave ligjore për ekzekutimin e detyrueshëm. 

 
KREU V 

DISIPLINA DHE LARGIMI 
 

Neni 31 
Masat disiplinore 

 
1. Përmbaruesi gjyqësor, që shkel rregullat e parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore që lidhen me 

detyrën e tij ose nuk i zbaton ato, kur nuk ka vend për përgjegjësi penale, ndëshkohet me njërën nga këto 
masa disiplinore: 

a) Vërejtje me shkrim 
b) Vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra 
c) Shkarkim nga detyra. 
2. Procedimi disiplinor fillon jo më vonë se 30 ditë nga çasti i vënies re të shkeljes dhe jo më vonë se 1 

vit nga çasti i kryerjes së saj. 
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3. Nismën për fillimin e procedimit disiplinor e ndërmerr drejtori i përgjithshëm i Shërbimit të 
Përmbarimit Gjyqësor. Këshilli i Përmbarimit jep mendimin e tij brenda 15 ditëve nga fillimi i procedimit. 

 
Neni 32 

Dhënia e masës disiplinore dhe shlyerja e saj 
 
1. Masat disiplinore jepen me urdhër të ministrit të Drejtësisë dhe shënohen në dosjen vetjake. Masat 

disiplinore jepen në mënyrë të shkallëzuar ose në bazë të rëndësisë së shkeljes dhe të pasojave. Për çdo shkelje 
jepet vetëm një masë disiplinore.  

2. Përmbaruesi gjyqësor detyrohet të zhdëmtojë dëmin e shkaktuar, sipas dispozitave në fuqi. 
3. Masat e mësipërme jepen sipas një procedure administrative që garanton të drejtën për të marrë të 

dhëna, për t’u dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar. Vendimi për marrjen e masës disiplinore i 
komunikohet me shkrim të interesuarit. 

4. Masat e përcaktuara në nenin 31, me përjashtim të shkronjës “c”, mund të shlyhen nëse brenda një 
viti nga data e dhënies së tyre, ndaj përmbaruesit gjyqësor nuk është marrë ndonjë masë tjetër disiplinore. 
Masat disiplinore të shlyera hiqen nga dosja vetjake. 

 
Neni 33 
Ankimi 

 
Kundër dhënies së masave disiplinore të parashikuara në pikën 1 të nenit 31 mund të bëhet ankim në 

gjykatë, sipas rregullave të parashikuara në nenin 328 të Kodit të Procedurës Civile. 
 

Neni 34 
Largimi 

 

1. Përmbaruesi gjyqësor largohet nga detyra në këto raste: 
a) kur mbush moshën për pension; 
b) kur bëhet i paaftë nga ana shëndetësore për një periudhë kohe mbi një vit; 
c) kur humbet zotësinë për të vepruar; 
ç) kur kërkon ai vetë; 
d) kur shkurtohet funksioni organik; 
dh) kur është pranuar në kundërshtim me kriteret e vendosura në këtë ligj. 
2. Largimi i përmbaruesit gjyqësor bëhet nga ministri i Drejtësisë. 
 

Neni 35 
Shkarkimi 

 
1. Përmbaruesi gjyqësor shkarkohet nga detyra në këto raste: 
a) kur dënohet për kryerjen e një vepre penale; 
b) kur kryen shkelje të rënda të disiplinës në punë;  
c)  kur kryen në mënyrë të përsëritur thyerje të disiplinës dhe nuk i është hequr masa e dhënë më parë; 
ç) kur provohet se ka përdorur funksionin e tij në shërbim të interesave vetjake ose të personave me të 

cilët ka lidhje familjare; 
d) kur provohet se me veprimet ose mosveprimet e tij ka krijuar favore të padrejta për persona të tjerë; 
dh) kur nuk përmbush veprimet përmbarimore të parashikuara në ligj; 
e)  kur është vlerësuar “i paaftë” në përputhje me pikën 2 të nenit 14 të këtij ligji. 
2. Shkarkimi i përmbaruesit gjyqësor bëhet nga ministri i Drejtësisë. 
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KREU VI 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 36 

Riorganizimi i Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor 
 

 Brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji duhet të përfundojë riorganizimi i Shërbimit të 
Përmbarimit Gjyqësor, në përputhje me rregullat e caktuara në këtë ligj. 

 
Neni 37 

Dispozitë kalimtare 
 
 Për përmbaruesin gjyqësor, që në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji është duke vazhduar studimet në 

fakultetin juridik, kriteret e vendosura në shkronjën “b” të pikës 1 të nenit 15 dhe në shkronjën “dh” të pikës 
1 të nenit 34 të këtij ligji zbatohen pas mbarimit të periudhës kohore që përfshin vitet që i kanë mbetur  për 
përfundimin e studimeve në fakultetin juridik, plus një vit. Deri në përfundim të kësaj periudhe ai është 
përmbarues gjyqësor në periudhë prove dhe për të zbatohen rregullat e nenit 16 të këtij ligji. 

 
Neni 38 

Hyrja në fuqi 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.2877, datë 30.1.2001 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 

Meidani 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.1, faqe 10  
 

 
LIGJ 

Nr.10 031, datë 11.12.2008 
 

PËR  SHËRBIMIN  PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT 
 

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 ka si objekt të përcaktojë mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Shërbimit 

Përmbarimor Gjyqësor Privat, kriteret që duhet të përmbushin shtetasit për të ushtruar detyrën e përmbaruesit 
gjyqësor privat, statusin, masat disiplinore, detyrat, përgjegjësitë, tarifat, si dhe marrëdhëniet me institucionet 
shtetërore dhe me subjektet e tjera publike dhe private.  

 
Neni 2 

Fusha e zbatimit 
 

Ky ligj zbatohet për përmbaruesit gjyqësorë privatë, që kryejnë veprimet e tyre procedurale për 
ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, Kodit Civil, 
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akteve të tjera ligjore dhe nënligjore, si dhe për subjektet e tjera private dhe shtetërore, që përfshihen në 
procesin e ekzekutimit. 

Neni 3 
Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor 

 
Shërbimi Përmbarimor në Republikën e Shqipërisë organizohet në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor 

Shtetëror, sipas ligjit nr.8730, datë 18.1.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit 
Gjyqësor”  dhe në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat.  

Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat rregullohet sipas këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e 
nënligjore. 
 

KREU II 
SHËRBIMI PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT 

 
Neni 4 

Subjektet që ushtrojnë Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat 
 
Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat ushtrohet nga persona fizikë, të licencuar sipas dispozitave të 

këtij ligji.  
Një ose më shumë përmbarues gjyqësorë privatë, për të ushtruar veprimtarinë e tyre, mund të 

organizohen në një shoqëri tregtare, parashikuar nga legjislacioni në fuqi.  
Vetëm përmbaruesit gjyqësorë të licencuar mund të jenë ortakë, aksionarë ose administratorë të një 

shoqërie përmbaruese private. 
Përmbaruesit gjyqësorë privatë dhe shoqëritë përmbaruese private duhet të regjistrohen në Ministrinë 

e Drejtësisë, siç parashikohet në këtë ligj.  
 

Neni 5 
Funksioni publik i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Privat 

 
Për efekt të këtij ligji, Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat është një funksion i pavarur me 

karakter publik, i cili ushtrohet nga përmbaruesit gjyqësorë privatë dhe shoqëritë përmbaruese private. 
Përmbaruesit gjyqësorë privatë ose shoqëritë përmbaruese private, në ushtrimin e funksioneve të tyre, 

i nënshtrohen zbatimit të dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, Kodit Civil dhe ligjeve të tjera për 
ekzekutimin e titujve ekzekutivë.  

 
Neni 6 

Statusi ligjor i përmbaruesit gjyqësor privat  
 
Përmbaruesi gjyqësor privat kryen dhe mban detyrën në emër të tij dhe nën përgjegjësinë vetjake. 

Vetëm personat e licencuar, sipas kritereve dhe rregullave të përcaktuara në këtë ligj mund të kryejnë 
procedura ekzekutimi brenda funksionit të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Privat. 

 
Neni 7 

Juridiksioni territorial i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Privat 
 
Përmbaruesi gjyqësor privat ose shoqëritë përmbaruese private ushtrojnë funksionet e tyre 

procedurale përmbarimore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.  
 

Neni 8 
Papajtueshmëritë 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat nuk mund të ushtrojë funksione publike, të praktikojë profesionin e 

noterit, avokatit ose çdo profesion tjetër, i cili është i papajtueshëm me ushtrimin e paanshëm të profesionit të 
tij. 

Shoqëritë përmbaruese private duhet të kenë si objekt të veprimtarisë së tyre tregtare vetëm 
ekzekutimin e titujve ekzekutivë. 
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Neni 9 
Konflikti i interesit 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat është i detyruar të mos pranojë kërkesën ose të heqë dorë nga ekzekutimi 

kur ky ka filluar, nëse ai ka marrë dijeni ose duhet të kishte marrë dijeni për ekzistencën e një shkaku, që 
tregon një konflikt interesi, kur: 

a) ka një interes personal, të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me të apo të afërmit e tij, në çështjen 
për të cilën kërkohet ose ka filluar ekzekutimi; 

b) përmbaruesi gjyqësor privat është kujdestar apo përfaqësues i njërës prej palëve në proces 
ekzekutimi; 

c) ai vetë, bashkëshortja ose të afërmit e tij deri në shkallën e dytë janë në konflikt gjyqësor, në 
marrëdhënie kredie ose huaje me njërën prej palëve në proces ekzekutimi; 

ç) përmbaruesi gjyqësor privat është ortak ose aksionar  në një shoqëri tjetër, e cila është palë në 
proces ekzekutimi; 

d) ekziston një arsye serioze dhe e mjaftueshme që tregon një situatë konflikti interesi. 
Nëse rrethana të tilla vërtetohen te një ortak, aksionar apo administrator i një shoqërie përmbaruese 

private, kjo shoqëri është e detyruar që të mos pranojë kërkesën apo të heqë dorë nga ekzekutimi, kur ky ka 
filluar. 
 

Neni 10 
Përgjegjësitë e Ministrit të Drejtësisë 

 
Ministri i Drejtësisë ushtron përgjegjësitë e mëposhtme: 
a) jep, pezullon ose heq licencat e përmbaruesve gjyqësorë privatë;  
b) kontrollon, nëpërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të 

tjera ligjore e nënligjore, lidhur me veprimtarinë e përmbaruesve gjyqësorë privatë;  
c) miraton Kodin e Etikës së përmbaruesve gjyqësorë privatë; 
ç) fillon procedimin disiplinor ndaj përmbaruesve gjyqësorë privatë dhe, kur është rasti, merr masa 

disiplinore; 
d) miraton komisionin vlerësues për provimin e kualifikimit të përmbaruesve gjyqësorë privatë; 
dh) miraton modelin e kontratës, që do të lidhet midis përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së 

interesuar;  
e) përcakton, në bashkëpunim me Ministrin e Financave, tarifat përkatëse për kryerjen e shërbimit të 

përmbarimit gjyqësor privat; 
ë) përcakton një të deleguar në mbledhjet e Këshillit Drejtues pa të drejtë vote; 
f) organizon provimin e kualifikimit për përmbarues gjyqësor privat.  
 

KREU III 
LICENCIMI DHE REGJISTRIMI 

 
Neni 11 

Organi licencues 
 
Ministri i Drejtësisë është autoriteti shtetëror, i cili i jep licencën personave që kërkojnë të ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre si përmbarues gjyqësorë privatë, në përputhje me rregullat funksionale dhe organizative të 
këtij ligji.  

Asnjë person nuk mund të fitojë titullin dhe të ushtrojë funksionin e përmbaruesit gjyqësor privat, pa 
u pajisur më parë me licencën përkatëse nga Ministri i Drejtësisë. 

  
Neni 12 

Kushtet për licencimin e përmbaruesit gjyqësor privat 
 
Një person, që kërkon të licencohet si përmbarues gjyqësor privat, duhet të plotësojë kushtet e 

mëposhtme: 
a) të jetë shtetas shqiptar; 
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
c) të ketë arsimin e lartë juridik; 
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ç) të ketë eksperiencë pune 3 vjet si jurist; 
d) të ketë  kaluar me sukses provimin e kualifikimit si përmbarues gjyqësor privat;  
dh) të mos të jetë i dënuar për kryerjen e një vepre penale, me vendim të formës së  prerë. 
 

Neni 13 
Provimi i kualifikimit 

 
Provimi i kualifikimit, për ushtrimin e veprimtarisë si përmbarues gjyqësor privat, zhvillohet para një 

komisioni të caktuar nga Ministri i Drejtësisë. 
Përbërja e komisionit, rregullat për funksionimin e tij, modalitetet, procedurat dhe mënyra e 

zhvillimit të provimit, si dhe tematika e provimit përcaktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 
 

Neni 14 
Përjashtimi nga detyrimi i dhënies së provimit të kualifikimit 

 
Përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provimin e kualifikimit  ata persona, që u është pezulluar 

licenca e ushtrimit të veprimtarisë, në bazë të nenit 22 të këtij ligji.  
 

Neni 15 
Marrja e licencës dhe regjistrimi 

 
Pas zhvillimit të provimit të kualifikimit, lista e kandidatëve fitues shpallet publikisht në mjediset e 

Ministrisë së Drejtësisë. 
Pas shpalljes së listës, kandidatët fitues regjistrohen, me kërkesën e tyre, në regjistrin e përmbaruesve 

gjyqësorë privatë dhe pajisen me licencën përkatëse. 
 

Neni 16 
Regjistrimi i shoqërive përmbaruese private 

 
Kur një apo më shumë përmbarues gjyqësorë privatë të licencuar krijojnë një shoqëri tregtare, në 

përputhje me legjislacionin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, personi juridik regjistrohet pranë Ministrisë së 
Drejtësisë. 

 
Neni  17 

Njoftimi i ndryshimit të vendit të ushtrimit të veprimtarisë 
 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat apo shoqëritë përmbaruese private ndryshojnë të dhënat, sipas nenit 

19 të këtij ligji, duhet të njoftojnë menjëherë shkresërisht  Ministrinë e Drejtësisë. 
Struktura përgjegjëse pranë Ministrisë së Drejtësisë duhet të pasqyrojë ndryshimet përkatëse në 

regjistër. 
 

Neni 18 
Betimi i përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat, para se të fillojë detyrën e tij, betohet përpara Ministrit të Drejtësisë apo 

personit të autorizuar prej tij, sipas formulës:  
“Betohem se detyrat e përmbaruesit gjyqësor privat do t'i kryej në përputhje me ligjin, duke i 

qëndruar besnik Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe gjatë 
veprimtarisë sime do të udhëhiqem nga parimet e profesionalizmit, paanësisë dhe respektimit të të 
drejtave të njeriut”. 

 
Neni 19 

Regjistri i përmbaruesve gjyqësorë privatë 
 
Regjistri i përmbaruesve gjyqësorë privatë krijohet pranë Ministrisë së Drejtësisë. 
Ky regjistër ndahet në dy pjesë. 
Në pjesën e parë regjistrohen të dhënat e personave fizikë si më poshtë: 
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a) identiteti; 
b) vendbanimi; 
c) numri i licencës; 
ç) data e fillimit të veprimtarisë përmbarimore; 
d) adresa e vendit, ku zhvillon veprimtarinë përmbarimore. 
Në pjesën e dytë regjistrohen të dhënat e personave juridikë si më poshtë: 
a) emërtimi i shoqërisë; 
b) lloji i shoqërisë; 
c) selia e shoqërisë; 
ç) emri/emrat e administratorit/administratorëve; 
d) emrat e përmbaruesve gjyqësorë privatë, të punësuar në shoqëri. 
Kur një përmbarues gjyqësor privat fillon ose shkëput marrëdhëniet e punës me personin juridik, ky i 

fundit njofton me shkrim strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Drejtësisë. Struktura përgjegjëse është e 
detyruar të bëjë shënimet përkatëse në regjistër. 

 
Neni 20 

Punësimi i përmbaruesve gjyqësorë të palicencuar 
 
Shoqëritë përmbaruese private dhe përmbaruesit gjyqësorë privatë nuk do të caktojnë apo autorizojnë 

asnjë person, që të veprojë në emër të tyre në një procedurë ekzekutimi, në rast se ky nuk është i licencuar 
sipas këtij ligji, apo i është hequr licenca. 

 
KREU IV 

ÇREGJISTRIMI 
 

Neni 21 
Çregjistrimi nga regjistri i profesionit të përmbaruesit gjyqësor privat  

 
Përmbaruesit gjyqësor i hiqet licenca dhe çregjistrohet nga regjistri në rastet kur: 
a) heq dorë me kërkesën e tij nga ushtrimi i profesionit të përmbaruesit gjyqësor privat; 
b) humbet apo i kufizohet zotësia për të vepruar; 
c) dënohet penalisht me një vendim të formës së prerë të gjykatës;  
ç) i nënshtrohet procedurës së falimentimit; 
d) ndaj tij jepet masa disiplinore e heqjes së licencës; 
dh) nuk paraqet kërkesë për rifillimin e veprimtarisë, në rast se licenca është pezulluar. 
 

Neni 22 
Pezullimi i veprimtarisë përmbarimore  

 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat emërohet apo zgjidhet në detyra shtetërore, administrative, publike, 

me kërkesën e tij, apo me nismën e Ministrit të Drejtësisë, licenca për ushtrimin e veprimtarisë pezullohet për 
aq kohë sa zgjat detyra.  

Për rifillimin e veprimtarisë përmbarimore, subjekti fizik i drejtohet Zyrës së Regjistrit të 
përmbaruesve gjyqësorë privatë, e cila, me miratimin e Ministrit të Drejtësisë, brenda 5 ditëve kryen veprimet 
përkatëse.  

Kur me kalimin e një viti nga mbarimi i detyrës, subjekti fizik nuk paraqet kërkesë për rifillimin e 
veprimtarisë, ai çregjistrohet nga regjistri i profesionit të përmbaruesit gjyqësor privat. 
 

KREU V 
ORGANET DREJTUESE DHE KOMPETENCAT E DHOMËS KOMBËTARE  

TË PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË 
 

Neni 23 
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë 

 
Përmbaruesit gjyqësorë privatë organizohen në shkallë vendi, nëpërmjet përfaqësimit profesional në 

Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë. 



29 
 

Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë është person juridik,  që ushtron veprimtarinë e 
saj në mënyrë të pavarur nga shteti.  

 
 Neni 24 

Anëtarësimi 
 
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë përbëhet nga përmbaruesit gjyqësorë, të cilët 

janë pajisur me licencë nga Ministri i Drejtësisë. 
 

Neni 25 
Detyrat e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë 

 
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë ka kompetencat e mëposhtme: 
a) siguron zbatimin e kritereve profesionale dhe etike, me të cilat duhet të veprojnë përmbaruesit 

gjyqësorë privatë, gjatë ushtrimit të funksionit të tyre; 
b) nxjerr direktiva, lidhur me funksionimin e veprimtarisë së përmbaruesve gjyqësorë privatë; 
c) mbikëqyr ushtrimin e profesionit të përmbaruesit gjyqësor privatë;  
ç) zgjedh organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë; 
d) harton modelin e kontratës, që do të lidhet midis përmbaruesit gjyqësor privatë dhe palës së 

interesuar, përpara fillimit të procedurave të ekzekutimit; 
dh) cakton kuotat, që duhet të derdhin përmbaruesit gjyqësorë privatë në llogarinë e Dhomës 

Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë;  
e) përfaqëson Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat në marrëdhënie me Ministrinë e Drejtësisë, 

organet e tjera të administratës shtetërore, organizmat ndërkombëtarë dhe palët e treta. 
 

Neni 26 
Organet drejtuese të Dhomës Kombëtare  

të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë 
 
Organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë janë asambleja e 

përgjithshme dhe këshilli drejtues. 
Neni 27 

Asambleja e përgjithshme 
 
Organi më i lartë i përfaqësimit dhe vendimmarrjes së Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve 

Gjyqësorë Privatë është asambleja e përgjithshme. 
Asambleja e përgjithshme përbëhet nga të gjithë përmbaruesit gjyqësorë privat, që janë të pajisur me 

licencë.  
Mbledhjet e asamblesë së përgjithshme organizohen kur janë të pranishëm jo më pak se 1/2 e 

përmbaruesve gjyqësorë privatë.  
 

Neni 28 
Kompetencat e asamblesë së përgjithshme 

 
Asambleja e përgjithshme ka këto kompetenca: 
a) zgjedh këshillin drejtues të përmbaruesve gjyqësorë privatë, kryetarin, nënkryetarin dhe sekretarin 

e përgjithshëm; 
b) miraton çdo vit buxhetin e Dhomës së Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë; 
c) miraton statutin e ushtrimit të veprimtarisë së përmbaruesit gjyqësor privat; 
ç) miraton rregulloren e organizimit të mbledhjeve dhe rregulloren e zgjedhjes së anëtarëve të 

këshillit drejtues; 
d) miraton Statutin e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë; 
dh) çdo akt tjetër që është i nevojshëm për mbarëvajtjen e veprimtarisë së Shërbimit Përmbarimor 

Gjyqësor Privat. 
Vendimet e asamblesë së përgjithshme merren me shumicë votash. 
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Neni 29 
Këshilli drejtues 

 
Këshilli drejtues përbëhet nga 7 përfaqësues të zgjedhur nga asambleja e përgjithshme. 
 

Neni 30 
Kompetencat e këshillit drejtues 

 
Këshilli drejtues ka këto kompetenca: 
a) harton Statutin e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë; 
b) miraton programet e trajnimit vazhdues të përmbaruesve gjyqësorë privatë; 
c) kujdeset për funksionimin normal të përmbaruesve gjyqësorë privatë si person juridik apo ortakëri 

ose shoqëri tregtare; 
ç) jep mendime, kur i kërkohet, për projektligje dhe rregullore, që kanë të bëjnë me profesionin e 

përmbaruesit gjyqësor privat; 
d) miraton rregulloren për trajtimin e ankesave dhe për çdo çështje në kompetencë të tij;  
dh) bashkërendon dhe përkrah nismat, që kanë si qëllim përmirësimin dhe ngritjen profesionale;  
e) thërret mbledhjen e asamblesë së përgjithshme; 
ë) bashkëpunon me strukturat drejtuese të Dhomës së Avokatisë dhe Dhomës së Noterisë për 

probleme, që kanë të bëjnë me çështjet e ekzekutimit. 
 

KREU VI 
TE DREJTAT, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE MBROJTJA  

E VEÇANTË E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË TË LICENCUAR 
 

Neni 31 
Të drejtat e përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat ka të drejtat e mëposhtme: 
a) të pranojë lirisht kërkesat e subjekteve fizike apo juridike për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, me 

përjashtim të rastit kur konstaton se është në situatën e konfliktit të interesit;  
b) të kërkojë, kur e konsideron të nevojshme për veprimtarinë e tij procedurale, çdo informacion, që 

ka të bëjë me gjendjen pasurore të debitorit apo vendndodhjen e tij, të nevojshëm për procedurat e 
ekzekutimit, nga institucione shtetërore, persona juridikë apo fizikë, në përputhje me ligjin; 

c) të ketë mbështetjen e forcave të rendit, kur e çmon të domosdoshme, gjatë procedurave të 
ekzekutimit; 

ç)  të zgjidhë në mënyrë të njëanshme kontratën e lidhur me palën  kreditore, kur kjo e fundit nuk 
përmbush detyrimet e veta;  

d) të aplikojë sanksionet e parashikuara në ligj, ndaj subjekteve fizike apo juridike, që pengojnë në 
mënyrë të paligjshme procedurën e ekzekutimit, në përputhje me nenin 46 të këtij ligji.  

 
Neni 32  

Detyrat e përmbaruesit gjyqësor privat 
 
Përmbaruesi gjyqësor privat ka këto detyra:    
a) të veprojë me ndershmëri, paanësi, profesionalizëm dhe kurdoherë në interes të palës kërkuese, pa 

cenuar në mënyrë të paligjshme të drejtat dhe interesat e palës tjetër; 
b) të zbatojë me përpikëri dispozitat e Kodit të Procedurës Civile dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore; 
c) të kryejë për subjektet fizike ose juridike veprimet e nevojshme, që synojnë realizimin e së drejtës 

së tyre dhe mbrojtjen e interesave të tyre të ligjshëm; 
ç) të informojë për çdo veprim procedural palët në proces ekzekutimi, si dhe të japë sqarimet e 

nevojshme për veprimet e kryera; 
d) të këshillojë palën kreditore për pasojat juridike, që rrjedhin nga veprimet procedurale, me qëllim 

që të mos dëmtohen interesat e tyre;  
dh) të ruajë sekretin profesional dhe të mos zbulojë të dhëna, që i kanë mësuar gjatë veprimtarisë së 

tyre profesionale ose nga dokumentet, që i janë vënë në dispozicion nga palët në proces ekzekutimi, përveç 
kur dhënia e këtij informacioni është detyrim ligjor; 
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e) të sigurojë pranë një shoqërie sigurimi veprimtarinë e tij profesionale; 
ë) të mbajë regjistrin, në përputhje me dokumentacionin standard, të miratuar nga Këshilli Drejtues i 

Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, ku evidentohen të gjitha aktet dhe veprimet 
procedurale të kryera gjatë veprimtarisë së ekzekutimit; 

f) të derdhë në mënyrë të rregullt detyrimet tatimore; 
g) të marrë masat dhe veprimet e nevojshme për ekzekutimin e titullit ekzekutiv, në respekt të 

dinjitetit njerëzor, duke vënë në balancë nevojat e debitorëve dhe interesat e kreditorëve. 
 

Neni 33 
Praktika të ndaluara të përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, nuk duhet të kryejë veprime që 

cenojnë, shqetësojnë apo abuzojnë me subjektet, që u nënshtrohen procedurave të ekzekutimit. 
 
Veçanërisht është e ndaluar: 
a) përdorimi i paligjshëm i forcës ndaj subjekteve fizike, që i nënshtrohen ekzekutimit të detyruar apo 

pasurisë  së tyre; 
b) kërcënimi fizik apo presioni psikologjik ndaj subjektit, palë në procedurë   ekzekutimi; 
c) përdorimi i fjalëve të pahijshme, që cenojnë reputacionin apo dinjitetin e subjekteve, që i 

nënshtrohen ekzekutimit të detyruar; 
ç) angazhimi në ndonjë praktikë të ndaluar, ose përdorimi i ndonjë metode të pandershme në 

mbledhjen e detyrimeve, në kundërshtim me dispozitat ligjore; 
d) çdo veprim tjetër me karakter mashtrues, i cili do të komprometonte rëndë besimin e palëve dhe 

figurën morale të përmbaruesit gjyqësor privat. 
 

Neni 34 
Mbrojtja e veçantë e përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat, gjatë ushtrimit të detyrës së tij ose për shkak të saj i rrezikohet jeta, 

familja apo prona, shteti i garanton mbrojtje të veçantë. Kushtet dhe mënyra e përfitimit të kësaj mbrojtjeje 
përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 35 

Publiciteti i veprimtarisë 
 
Përmbaruesi gjyqësor privat mund të reklamojë publikisht veprimtarinë e tij, por pa cenuar 

konkurrencën e ndershme dhe praktikat e ligjshme tregtare. 
 

Neni 36 
Konfidencialiteti 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat, i cili merr informacionet gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, ruan 

fshehtësinë e tyre dhe nuk duhet t’ua japë këto informacione të tretëve,  përveç: 
a) organeve të rendit publik, prokurorisë ose gjykatës; 
b) strukturave të tjera shtetërore, lidhur me çështjet pasurore të debitorëve; 
c) përmbaruesve të tjerë, vetëm nëse informacioni është i nevojshëm për procedurat e ekzekutimit;     
ç) kreditorit, i cili ka depozituar për ekzekutim një titull ekzekutiv; 
d) kur personi, për të cilin kërkohet informacioni, jep pëlqimin. 
 

Neni 37 
Llogaria bankare e përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Përmbaruesi gjyqësor privat duhet të hapë llogari rrjedhëse bankare, të deklaruar dhe të kryejë, gjatë 

punës së tij, në këtë llogari të gjitha veprimet financiare, që kanë të bëjnë me procedurat e ekzekutimit. 
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Neni 38 
Dorëzimi i dokumentacionit pas çregjistrimit të përmbaruesit gjyqësor privat 

 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat çregjistrohet dhe ka në proces ekzekutimi çështje përmbarimore të 

papërfunduara, ai detyrohet t'i kthejë gjithë dokumentacionin palës së interesuar, si dhe tarifën e parapaguar 
për veprimet procedurale të papërfunduara prej tij. 

Përmbaruesi gjyqësor privat, pas çregjistrimit detyrohet të dorëzojë në Ministrinë e Drejtësisë 
dokumentacionin e krijuar për çdo veprim procedural, si dhe vulën e tij. 

Rregulla të hollësishme për procedurën dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit përcaktohen me 
udhëzim të Ministrit të Drejtësisë. 

 
Neni 39 

Vula dhe dokumenti i identifikimit 
 
Përmbaruesi gjyqësor privat ka vulën e vet personale, që përmban emrin e tij ose të shoqërisë dhe 

vendoset në çdo dokument që ai krijon gjatë veprimtarisë së tij profesionale. 
Përmbaruesi gjyqësor privat pajiset me dokument identifikues, të cilin e paraqet në çdo rast të 

ushtrimit të detyrës.  
Dokumenti përdoret vetëm gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të saj.  
Dokumenti i identifikimit duhet të përmbajë emrin, mbiemrin e përmbaruesit gjyqësor privat, stemën 

e Republikës së Shqipërisë, logon e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, selinë ku do të 
ushtrojë veprimtarinë përmbaruesi gjyqësor privat, institucionin që e lëshon dhe NIPT-in. 

Forma dhe përmbajtja e vulës përcaktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 
 

KREU VII 
MARRËDHËNIET ME PALËT NË PROCES EKZEKUTIMI  

DHE ME TË TRETËT 
 

Neni 40 
Marrëdhëniet me palën kreditore 

 
Marrëdhëniet ndërmjet përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës kreditore rregullohen mbi bazën e 

kontratës së lidhur mes tyre. Hollësitë, në lidhje me detyrimet reciproke, përcaktohen në kontratën e lidhur 
mes përmbaruesit gjyqësor privat dhe kreditorit. 

Pala kreditore ka të drejtë të kërkojë nga përmbaruesi gjyqësor privat çdo informacion, lidhur me 
veprimet procedurale dhe ecurinë e procesit të ekzekutimit. 

 
Neni 41 

Marrëdhënia kontraktore 
 
Kur marrëdhëniet kontraktore ndërmjet përmbaruesit gjyqësor privatë dhe palës kreditore zgjidhen 

nga përmbaruesi, ai i kthen palës kreditore dokumentacionin ligjor, si dhe pjesën e shumës së marrë si 
parapagim për procedurën e ekzekutimit.  

Kur pala kreditore vendos të zgjidhë kontratën, pa shkaqe të arsyeshme, përpara përfundimit të 
procedurës së ekzekutimit, përmbaruesi gjyqësor i kthen dokumentacionin ligjor palës kreditore, vetëm në rast 
të përmbushjes së detyrimit për çdo shpenzim të kryer deri në atë çast.  

 
Neni 42 

Vlefshmëria e akteve dhe veprimeve procedurale 
 
Aktet dhe veprimet procedurale të kryera nga përmbaruesi gjyqësor privat, përpara çastit të zgjidhjes 

së kontratës, konsiderohen ligjërisht të vlefshme dhe procesi i mëtejshëm i ekzekutimit nga një përmbarues 
tjetër gjyqësor privat fillon nga veprimi procedural  i mbetur në kohën e ndërprerjes së procesit të ekzekutimit. 
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Neni 43 
Heqja dorë nga procedura e ekzekutimit 

 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat vendos të heqë dorë nga vazhdimi i veprimeve procedurale, për 

shkak të konfliktit të interesit, ai detyrohet të njoftojë 15 ditë përpara palën kreditore. Gjatë kësaj periudhe 
përmbaruesi gjyqësor privat është i detyruar që të kryejë veprimet procedurale eventuale. Pas kalimit të afatit 
të sipërpërmendur, përmbaruesi gjyqësor privat i kthen palës kreditore dokumentacionin e lidhur me çështjen, 
si dhe, kur është rasti, tarifën e parapaguar për procedurën e ekzekutimit.  

 
Neni 44 

Marrëdhëniet me palën debitore  dhe personin e tretë 
 
Pala debitore, personat e barazuar me të ose personi i tretë detyrohet të lejojë përmbaruesin gjyqësor 

privat të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme, të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile, për ekzekutimin 
e detyrueshëm.  

Me fillimin e veprimeve procedurale debitori, me kërkesën e përmbaruesit gjyqësor privat, është i 
detyruar të deklarojë  mbi pasuritë e tij dhe saktësinë e të dhënave të tyre. Ndaj debitorit, që  fsheh apo i jep  
fiktive të dhënat mbi pasuritë e tij, përmbaruesi gjyqësor privat, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi, 
zbaton sanksionet e parashikuara në ligj. 

Pala debitore, personat e barazuar me të ose personi i tretë ka të drejtë të kundërshtojë veprimet e 
përmbaruesit gjyqësor privat në gjykatë, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile. Në këtë rast, 
përmbaruesi gjyqësor privat thirret në gjykim me cilësinë e palës së paditur. 

 
Neni 45 

Përgjegjësitë ndaj palëve në proces ekzekutimi dhe  të tretëve 
 
Kur përmbaruesi gjyqësor privat e zhvillon veprimtarinë e tij në kundërshtim me ligjin, mban 

përgjegjësi për dëmin që u shkakton palëve në proces ekzekutimi, si dhe për dëmin ndaj të tretëve. 
 

Neni 46 
Marrëdhëniet me të tretët  

 
Personat fizikë dhe juridikë, privatë dhe shtetërorë, janë të detyruar që t'i japin përmbaruesit gjyqësor 

privatë të gjithë informacionin e nevojshëm të kërkuar prej tij, lidhur me gjendjen pasurore të debitorit. Ndaj 
subjekteve fizike apo juridike, që fshehin në mënyrë të qëllimshme të dhënat e kërkuara nga përmbaruesi 
gjyqësor, ky i fundit është i detyruar të bëjë kallëzim penal, në përputhje me nenin 320 të Kodit Penal. 

Në raste të veçanta, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtë që të kërkojë ndihmën e Policisë së Shtetit, të 
institucioneve të tjera shtetërore apo subjekteve private, për të mundësuar procedurat e ekzekutimit. Organet 
shtetërore ose publike janë të detyruara të ndihmojnë përmbaruesit gjyqësorë privatë në ushtrimin e 
funksioneve, sipas ligjit, sa herë që kërkohet ndihma e tyre. Ndaj subjekteve fizike ose juridike që, sipas ligjit, 
janë të detyruara të kryejnë veprime të caktuara, përmbaruesi gjyqësor privat ka të drejtën e zbatimit të 
sanksioneve të parashikuara në nenin 606 të Kodit të Procedurës Civile. 

 
KREU VIII 
TARIFAT 

 
Neni 47 

Përcaktimi i tarifave 
 
Masa e tarifës dhe llojet e shërbimeve përmbarimore të tarifuara përcaktohen me udhëzim të 

përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave, pasi merret dhe mendimi i Dhomës Kombëtare 
të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë. 

Për fillimin e procedurave të ekzekutimit dhe kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale nga 
Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat, paguhen tarifat përkatëse, të miratuara me udhëzim të përbashkët të 
Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave. 
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Neni 48 
Tarifa shtesë 

 
Për veprime përmbarimore teknikisht dhe ligjërisht specifike, komplekse, apo që kërkojnë kohë, 

përmbaruesi gjyqësor privat ka të drejtë të kërkojë pagimin e një tarife shtesë. Kjo tarifë paguhet, sipas rastit, 
me një këst të vetëm ose me disa këste. Masa e tarifës shtesë dhe llojet e shërbimeve përmbarimore të 
tarifuara përcaktohen me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave, pasi 
merret dhe mendimi i Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë. 

 
Neni 49 

Rastet e pakthyeshmërisë së tarifës 
 
Në rastet e ekzekutimeve të pasuksesshme, kur nga përmbaruesi gjyqësor privat janë kryer në mënyrë 

të rregullt dhe të ligjshme të gjitha veprimet procedurale, tarifat e parapaguara janë të pakthyeshme. 
Kur pala kreditore ka paguar vetëm tarifën e fillimit të procedurës përmbarimore dhe detyrimi 

përmbushet në mënyrë vullnetare nga pala debitore, brenda afateve ligjore, tarifa e fillimit të procedurës është 
e pakthyeshme. 

 
KREU IX 

PROCEDIMI DISIPLINOR 
 

Neni 50 
Fillimi i procedimit  

 
Të drejtën për të nisur procedimin disiplinor ndaj përmbaruesit gjyqësor privatë e ka Ministri i 

Drejtësisë, me nismën e vet  ose sipas ankesës së paraqitur nga palët në proces ekzekutimi. 
Procedimi disiplinor kundër përmbaruesit gjyqësor privat mund të fillojë kur konstatohen shkelje të 

detyrës apo veprime të parregullta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së përmbaruesit gjyqësor privat.  
Ankimi administrativ te Ministri i Drejtësisë nuk i heq të drejtën ankuesit që të ndjekë rrugën 

gjyqësore për të rivendosur të drejtën e tij. 
 

Neni 51 
Procedura 

 
Për shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj përmbaruesit gjyqësor privat, Ministri i Drejtësisë krijon 

komisionin disiplinor të përmbaruesve gjyqësorë privatë.  
Komisioni disiplinor përbëhet nga: 
a) Kryetari i Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, ose një përfaqësues i autorizuar 

prej tij, në cilësinë e kryetarit; 
b) Kryetari i Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Privatë, në cilësinë e anëtarit; 
c) 1 avokat i caktuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve, në cilësinë e anëtarit. 
Komisioni  disiplinor i përmbaruesve gjyqësorë privatë, brenda dhjetë ditëve pune nga dita e 

konstatimit të shkeljes, fillon procedimin disiplinor dhe njofton përmbaruesin gjyqësor privat që ka kryer 
shkeljen, për t’u paraqitur në seancën dëgjimore në ngarkim të tij. 

Komisioni disiplinor i përmbaruesve gjyqësorë privatë, pasi ka përfunduar hetimin administrativ dhe 
vërteton shkeljen e kryer, i paraqet Ministrit të Drejtësisë raportin përfundimtar, së bashku me propozimin për 
masën disiplinore.  

 
Mënyra e organizimit, funksionimi dhe masa e shpërblimit për anëtarët e komisionit disiplinor, 

përcaktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë.  
Ministri i Drejtësisë, brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes së raportit përfundimtar dhe propozimit 

për masën disiplinore, merr një nga masat disiplinore, të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji. 
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KREU  X 
SHKELJET DHE MASAT DISIPLINORE 

 
Neni 52 

Shkeljet disiplinore 
 
Shkeljet e dispozitave të këtij ligji, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë shkelje disiplinore.  
Konsiderohen shkelje nga përmbaruesi gjyqësor privat veprimet ose mosveprimet e mëposhtme: 
a) shkelja në mënyrë të përsëritur e rregullave ligjore e nënligjore, që lidhen me ushtrimin e 

veprimtarisë së tij; 
b) mospërmbushja me faj e veprimeve përmbarimore, që kanë cenuar të drejtën e palëve në proces 

ekzekutimi; 
c) mosrespektimi i dispozitave të kodit të etikës së përmbaruesit gjyqësor privat; 
ç) shkelja e besimit të palës kontraktuese, nëpërmjet kryerjes së veprimeve korruptive me palën tjetër, 

për të mos ekzekutuar apo vonuar ekzekutimin e titullit ekzekutiv; 
d) konflikti i interesit në një procedurë ekzekutive; 
dh) mosevidentimi në mënyrë të rregullt i të gjitha akteve dhe veprimeve procedurale të kryera gjatë 

veprimtarisë së ekzekutimit; 
e) shkelja e kërkesave të këtij ligji për konfidencialitetin, sigurinë dhe mbrojtjen e të  dhënave që 

merr, si rezultat i ushtrimit të veprimtarisë së vet gjatë procedurës së ekzekutimit; 
ë) refuzimi për të mos lejuar strukturat përgjegjëse shtetërore për të ushtruar kontroll ndaj 

veprimtarisë procedurale të tij. 
 

Neni 53 
Njoftimi i masës disiplinore 

 

Urdhri për dhënien e masës disiplinore duhet të jetë i arsyetuar dhe i njoftohet të interesuarit me 
shkrim jo më vonë se 15 ditë nga data e daljes së urdhrit të Ministrit të Drejtësisë. 

 

Neni 54 
Masat disiplinore 

 

Për kryerjen e shkeljeve të parashikuara në nenin 52 të këtij ligji, Ministri i Drejtësisë jep masat 
disiplinore si më poshtë: 

a) për shkeljen e përcaktuar në shkronjat “a”,  “b” dhe “ç” heqje të licencës dhe çregjistrimin nga 
regjistri; 

b) për shkeljen e përcaktuar në shkronjat “c”, “d” dhe “dh”  me gjobë nga 30 000 deri 50 000 lekë; 
c) për shkeljen e përcaktuar në shkronjat “e” dhe “ë” me pezullim të licencës nga tre muaj deri në dy 

vjet.  
Masat disiplinore jepen brenda 6 muajve nga data e konstatimit të shkeljes, por jo më vonë se 3 vjet 

nga çasti i kryerjes së saj. Në këtë rast parashkrimi i masës fillon pas afateve të përcaktuara. 
Masat disiplinore jepen sipas një procedure, e cila garanton të drejtën për t'u informuar, dëgjuar dhe 

mbrojtur.  
 

Neni 55 
E drejta e ankimit 

 

Kundër vendimit të Ministrit të Drejtësisë përmbaruesi gjyqësor privat mund të bëjë ankim në 
Gjykatën Administrative brenda 45 ditëve nga data e njoftimit të vendimit.  

Vendimi i Ministrit të Drejtësisë, pas kalimit të afatit të ankimit, ose kur lihet në fuqi nga gjykata, 
evidentohet në regjistrin e përmbaruesve gjyqësorë privatë. 

 

Neni 56 
Shlyerja e gjobave 

 

Në rastin e masës disiplinore me gjobë, përmbaruesi gjyqësor privat, brenda 2 muajve, duhet të 
shlyej masën e gjobës, në të kundërt, ndaj tij zbatohet masa disiplinore e pezullimit të licencës, deri në çastin e 
shlyerjes së saj.  

Përmbaruesi gjyqësor privat, nëse nuk është dakord me masën e gjobës, ka të drejtën e ankimit 
gjyqësor.  
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Neni 57 
Derdhja e gjobës në Buxhetin e Shtetit 

 
Gjoba e vendosur kundër subjekteve që pengojnë ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë 

derdhet në Buxhetin e Shtetit. 
 

Neni 58 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.5982, datë 29.12.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.190, faqe 9409 
 
 

URDHËR 
Nr.3847, datë 8.5.2009 

 
PËR DELEGIMIN E KOMPETENCAVE DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË SHËRBIMIT TË 

PËRMBARIMIT GJYQËSOR 
 
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, të pikës 2 të nenit 7 të ligjit “Për 

organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.8730, datë 18.1.2001 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, të neneve 27, 29, 30, 31, 32 dhe nenit të 
124 të Kodit të Procedurave Administrative, dhe propozimit nr.591, datë 27.4.2009 të Drejtorit të 
Përgjithshëm të Përmbarimit, 

 
URDHËROJ: 

 
1. Delegimin e kompetencës për emërimin, largimin dhe shkarkimin e personelit tekniko-

administrativ të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor në nivel qendror dhe vendor, Drejtorit të Përgjithshëm të 
Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor. 

2. Çdo urdhër i mëparshëm, i nxjerrë me të njëjtin objekt, revokohet. 
3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Përmbarimit 

Gjyqësor. 
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe një kopje e tij dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I DREJTËSISË 
Enkelejd Alibeaj 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.57, faqe 2660 
 

 
UDHËZIM 

Nr.1240/5, datë 15.9.2009 
 

PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA SHËRBIMI PËRMBARIMOR 
GJYQËSOR PRIVAT 

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës dhe paragrafit të dytë të nenit 47 dhe nenit 48 të 
ligjit nr.10031, datë 11.12.2009 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, Ministri i Financave dhe 
Ministri i Drejtësisë 

 

UDHËZOJNË: 
 

I. Shpërblimi i subjekteve përmbaruese 
1. Tarifa vihet për një veprim procedural të një subjekti përmbarues. 
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2. Subjekti përmbarues ka të drejtë të vendosë një tarifë në masën dhe sipas procedurës së 
parashikuar në këtë akt. 

II. Parime për përcaktimin e tarifës përmbarimore 
1. Tarifa i një subjekti përmbarimor përbëhet nga një tarifë normale, përveç tarifës shtesë që mund të 

vihet sipas kushteve të nenit 48 të ligjit nr.10031, datë 11.12.2009 “Për shërbimin përmbarimor privat” dhe 
shpenzimeve, sipas nenit 525 të Kodit të Procedurës Civile. Norma e tarifës bazë të subjektit përmbarimor 
përcaktohet si një shumë fikse, bazuar në vlerën e tarifës dhe shpenzimeve të nevojshme për kryerjen e një 
veprimi përmbarimor. 

2. Në rastet e parashikuara me ligj, një subjekt përmbarimor ka të drejtë të kërkojë tarifë shtesë për 
kryerjen e veprimeve përmbarimore. 

III. Shpenzimet sipas nenit 525 të Kodit të Procedurës Civile 
Shpenzimet sipas nenit 525 të Kodit të Procedurës Civile përbëhen nga shpenzimet e nevojshme për 

kryerjen e procedurës përmbarimore për ekzekutimin e një titulli ekzekutiv, duke përfshirë: 
1. shpenzimet për administrimin e të dhënave të nevojshme për kryerjen e procedurave të 

ekzekutimit; 
2. shpenzimet për korrespondencën në lidhje me procedurën përmbarimore; 
3. shpenzimet në lidhje me transportin, magazinimin, ruajtjen e sendeve të sekuestruara dhe 

shpenzime të tjera në lidhje me ruajtjen e pasurisë; 
4. shpenzimet në lidhje me hapjen, inventarizimin, mbylljen, lëvizjen, prishjen dhe pastrimin e 

ambienteve ose subjekteve të tjera në proces ekzekutimi; 
5. shpenzimet në lidhje me praninë e detyruar të debitorit; 
6. shpenzimet e organizimit të ankandit, duke përfshirë shpenzimet në lidhje me pagesën e çmimit të 

blerjes. 
Shpenzimet e ndihmës ligjore të përdorura nga subjekti përmbarimor ose paditësi, me qëllim 

zgjidhjen e çështjeve ligjore, që kanë dalë me fillimin e procedurës përmbarimore ose gjatë gjykimit, nuk janë 
konsideruar të jenë shpenzime të nevojshme. Shpenzimet e menaxhimit të zyrës së subjektit përmbarimor nuk 
konsiderohen të jenë shpenzime të nevojshme. 

IV. Personat që duhet të paguajnë tarifën e subjektit përmbarues 
1. Debitori, ndaj të cilit ka filluar procedura e ekzekutimit të urdhrit të ekzekutimit, detyrohet t’i 

paguajë tarifën subjektit përmbarimor në përfundim të procesit të ekzekutimit. Në rastet e ekzekutimeve të 
pasuksesshme, personi përgjegjës për pagimin e tarifës është kreditori. 

2. Debitori solidar është në mënyrë solidare përgjegjës për pagesën e tarifës së subjektit përmbarues. 
3. Me kërkesë të një debitori ose kërkuesi, një subjekt përmbarues paraqet provë dokumentuese për 

kostot e përmbarimit. 
V. Mbledhja e tarifave përmbarimore 
1. Në rast të përmbushjes së detyrimeve financiare ose përmbushjes së detyrimeve jo financiare, 

tarifat mblidhen me përfundimin e veprimeve përmbarimore, përveç rasteve të parashikuara në ligj. 
2. Në rast të përmbushjes së detyrimit përpara përfundimit të afatit të ekzekutimit vullnetar, tarifa 

bazë e subjektit përmbarues, që është paguar nga debitori, kthehet në masën e gjysmës së shumës të 
parashikuar në këtë udhëzim. 

3. Nëse ky detyrim financiar, që i nënshtrohet ekzekutimit të detyrueshën mblidhet pjesërisht, 
subjekti përmbarues mund të mbledhë, si tarifë të tij/saj, vetëm një shumë proporcionale me vlerën e 
mbledhur të detyrimit. 

4. Tarifa shtesë për një veprim përmbarimor specifik mblidhet menjëherë pas kryerjes së veprimit 
përmbarimor, siç është parashikuar në nenin 48 të ligjit. 

VI. Parapagimi i tarifës përmbarimore 
1. Një subjekt përmbarues është i detyruar të marrë parapagim nga kreditori kërkuesi përpara 

procedurës së ekzekutimit, siç parashikohet në ligj. Nëse kreditori kërkuesi nuk parapaguan, një subjekti 
përmbarues nuk i lejohet të fillojë procedurën e ekzekutimit. Në këtë rast, subjekti përmbarues i kthen 
kreditorit (kërkuesit) menjëherë dokumentet ligjore të paraqitura prej tij. 

2. Parapagimi nuk kërkohet nga: 
a) një person fizik që paraqet për ekzekutim një vendim të marrë gjatë procedimit gjyqësor, ku 

personi fizik ka qenë plotësisht ose pjesërisht i çliruar nga pagesa për ndihmë juridike ose pagesa e një tarife 
shtetërore, për shkak të paaftësisë paguese; 

b) një person fizik që paraqet për ekzekutim një vendim të marrë gjatë procedimit penal me të cilin 
shlyhet një detyrim për kompensim të një dëmi të shkaktuar personit fizik në një vepër penale; 

c) një person fizik që paraqet për ekzekutim një pretendim për detyrim ushqimor. 
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3. Nëse ka kreditorë të ndryshëm për vënien në ekzekutim të një urdhri ekzekutimi, ata parapaguajnë 
sipas marrëveshjes reciproke. 

VII. Procedura për marrjen dhe kthimin e parapagesës të tarifës për subjektin përmbarues 
1. Parapagimi i në tarife të subjektit përmbarues bëhet në llogarinë bankare zyrtare të një subjekti 

përmbarues. Një subjekt përmbarues i lëshon kreditorit një faturë për parapagesën, që përcakton të dhënat e 
dokumentit të ekzekutimit dhe emrin e debitorit. 

2. Nëse një tarifë e subjektit përmbarues mblidhet nga debitori plotësisht, subjekti përmbarues i kthen 
kreditorit parapagesën brenda dhjetë ditë pune pas marrjes së tarifës nga debitori. 

3. Nëse procedura e ekzekutimit përfundon pa shlyerjen e detyrimit ose debitori ka përmbushur 
pretendimin në lidhje me kreditorin në përputhje me kërkesat përpara se ai të paraqesë një ankesë te subjekti 
përmbarues, parapagesa nuk i kthehet kreditorit dhe subjekti përmbarues mban tarifën për mbulimin e kostove 
të procedurës së ekzekutimit. Kreditori informohet me shkrim nga subjekti përmbarues për refuzimin e kthimit 
të parapagesës. 

VIII. Tatimi mbi vlerën e shtuar 
1. Tatimi mbi vlerën e shtuar i shtohet tarifës së mbledhur nga një subjekt përmbarues privat. 
2. Tarifat përmbarimore i nënshtrohen ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”. 
IX. Normat e tarifave që duhen paguar bazuar në vlerën e padisë 
1. Nëse urdhri i ekzekutimit për pagesën nga debitori të një shume deri në 500 000 lekë për kreditorin 

dorëzohet për ekzekutim, parapagesa e tarifës të subjektit përmbarues llogaritet sipas vlerës së detyrimit dhe 
normës së tarifës së subjektit përmbarues, të përcaktuar në tabelën e mëposhtme: 

 
 

Vlera e padisë për pagesë deri 
në…lekë 

Norma e tarifës së subjektit 
përmbarues në lekë.  

Tarifa bazë 

Parapagesa e tarifës së subjektit 
përmbarues në lekë. 

Tarifa për veprime procedurale 
10 000 6000 5000 
20 000 7000 5200 
30 000 8000 5300 
40 000 9000 5400 
50 000 10 000 5500 
60 000 11 000 5600 
70 000 12 000 5700 
80 000 13 000 5800 
90 000 14 000 5900 
100 000 15 000 6000 
150 000 17 000 6500 
200 000 18 000 7000 
250 000 20 000 7500 
300 000 22 000 8000 
350 000 24 000 8500 
400 000 26 000 9000 
450 000 28 000 9500 
500 000 30 000 10 000 

 
2. Nëse paraqiten për ekzekutim nga kërkuesi dokumentet ligjore për pagimin e detyrimit nga debitori 

të një shume që kalon 500 000 lekë, tarifa e subjektit përmbarues llogaritet si më poshtë: 
a) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 500 001 deri në 600 000 lekë, është 5.8% e 

vlerës së padisë; 
b) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 600 001 deri në 700 000 lekë është 5.6% e 

vlerës së padisë; 
c) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 700 001 deri në 800 000 lekë është 5.4% e 

vlerës së padisë; 
d) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 800 001 deri në 900 000 lekë është 5.2% e 

vlerës së padisë; 
e) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 900 001 deri në 1 000 000 lekë është 5.0% e 

vlerës së padisë; 
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f) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë 1 000 001 deri në 2 000 000 lekë është 4.8% e vlerës së 
padisë; 

g) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 2 000 001 deri në 4 000 000 lekë është 4.6% 
e vlerës së padisë; 

h) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 4 000 001 deri në 6 000 000 lekë është 4.4% 
e vlerës së padisë; 

i) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 6 000 001 deri në 8 000 000 lekë është 4.2% e 
vlerës së padisë; 

j) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë prej 8 000 001 deri në 10 000 000 lekë është 4.0% e 
vlerës së padisë; 

k) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 10 000 001 deri në 20 000 000 lekë është 
3.8% e vlerës së padisë; 

l. Tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 20 000 001 deri në 30 000 000 lekë është 
3.6% e vlerës së padisë; 

m) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 30 000 001 deri në 40 000 000 lekë është 
3.4% e vlerës së padisë; 

n) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 40 000 001 deri në 50 000 000 lekë është 
3.2% e vlerës së padisë; 

s) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë prej 50 000 001 deri në 60 000 000 lekë është 3.0% e 
vlerës së padisë; 

t) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë prej 60 000 001 deri në 70 000 000 lekë është 2.8% e 
vlerës së padisë; 

v) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë prej 70 000 001 deri në 80 000 000 lekë është 2.6% e 
vlerës së padisë; 

x) tarifa e subjektit përmbarues për një vlerë padie prej 80 000 001 deri në 90 000 000 lekë është 
2.4% e vlerës së padisë. 

3. Norma e tarifës së subjektit përmbarues për një padi, vlera e së cilës është më e madhe se 90 000 
000 lekë është 2 160 000 lekë+0.1% për një vlerë që kalon 90 000 000 lekë. 

4. Parapagimi i një tarife të subjektit përmbarues është 20 000 lekë për vlerat e padisë, të specifikuara 
në nënndarjen 2 të këtij seksioni dhe 30 000 lekë për vlera të padisë të specifikuara në nënndarjen 3 të këtij 
seksioni. 

X. Veprimet përmbarimore me norma tarifë për objekte të pavlerësueshme 
1. Tarifa e subjektit të përmbarimit paguhet mbi bazën e një norme fikse për veprimet e mëposhtme 

përmbarimore: 
a) reklamimin e një sendi të luajtshëm; 
b) lirim sendi të paluajtshëm; 
c) marrje fëmije dhe lejimi i së drejtës së vizitës; 
d) organizimi i ankandit; 
e) zbatimi i një vendimi gjykate, nëpërmjet të cilit debitori duhet të përmbushë një detyrim të caktuar. 
2. Për një veprim të përcaktuar në pikat 1,a,c, dhe e të këtij seksioni, tarifa e subjektit përmbarimor 

është një shumë e barabartë me gjysmën e minimumit zyrtar të pagës mujore dhe parapagimi i një tarife të 
subjektit përmbarimor është një shumë e barabartë me një të tretën e pagës minimale zyrtare mujore. 

3. Në rastin e një ankandi, tarifa e subjektit përmbarimor do të jetë një shumë e barabartë me pagën 
minimale mujore zyrtare. 

Tarifa do të paguhet nga bashkëpronari që bën ofertën më të mirë. 
4. Tarifa për lirimin e sendit të paluajtshëm është e barabartë me shumën e dy pagave minimale 

zyrtare mujore. 
XI. Tarifa që kërkohet për paditë me objekt detyrimi ushqimor 
1.Tarifa bazë që paguhet për një padi me objekt detyrim ushqimor është një shumë e plotë që 

përputhet me normën minimale të detyrimit ushqimor të përcaktuar me ligj. Kjo tarifë arkëtohet së bashku me 
pagesën e parë mujore. Nëse debitori paguan vetëm një pjesë të pagesës së detyrimit ushqimor, subjekti i 
përmbarimit arkëton një tarifë që është në raport me shumën e pretenduar. 

2. Nëse debitori i pezullon pagesat e detyrimit ushqimor, si rezultat i të cilave kryhen veprime 
përmbarimore shtesë, me qëllim që të sigurohet përmbushja e mëtejshme e pretendimit, subjekti i përmbarimit 
ka të drejtë të kërkojë një tarifë shtesë në një shumë që përputhet me gjysmën e normës minimale të detyrimit 
ushqimor të parashikuar me ligj. 
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3. Nëse ka vonesa në pagesat e detyrimit ushqimor dhe është përcaktuar shuma e këtyre 
prapambetjeve, tarifa për arkëtimin e shumës së borxhit llogaritet sipas tabelës së normës së tarifave. 

4. Me transferimin e një çështjeje përmbarimore nga një subjekt përmbarimor në një tjetër, nuk 
kërkohet pagesa e përsëritur e tarifës bazë nga debitori, me kusht që subjekti përmbarues që transferon 
çështjen ta ketë arkëtuar këtë tarifë. 

XII. Tarifat për sigurimin e padisë 
1. Një tarifë për ekzekutimin e një vendimi të ndërmjetëm, për sigurimin e padisë, bazohet në vlerën 

e padisë dhe paguhet si më poshtë: 
a) nëse vlera e padisë është deri në 500 000 lekë, tarifa është një shumë e barabartë me një të katërtën 

e pagës minimale mujore zyrtare; 
b) nëse vlera e padisë është ndërmjet 500 001 dhe 2 000 000 lekë, tarifa është një shumë e barabartë 

me gjysmën e pagës mujore minimale zyrtare; 
c) nëse vlera e padisë është më shumë se 200 000 lekë, tarifa është një shumë e barabartë me pagën 

minimale zyrtare mujore. 
2. Nëse vendimi për sigurimin e një padie ka të bëjë me një pretendim jomonetar ose vlera e padisë 

nuk është e përcaktuar, në rastin e ekzekutimit të një vendimi me këtë objekt ose të revokimit të tij, tarifa e 
subjektit përmbarimor është një shumë e barabartë me një të tretën e pagës minimale zyrtare mujore. 

3. Nëse një vendim për sigurimin e padisë ka të bëjë me një pretendim monetar dhe jomonetar, 
normat e tarifave të përshkruara në nënseksionet 1 dhe 2 të këtij seksioni merren në total. 

4. Në rastin e ekzekutimit të një vendimi për sigurimin e padisë ose me revokimin e tij, tarifat e 
subjektit përmbarimor paguhen nga personi që ka bërë kërkesë për zbatimin e masës për sigurimin e padisë. 

5. Tarifat e subjektit përmbarimor bëhen të arkëtueshme me paraqitjen, në rastin e ekzekutimit të 
detyruar, të një vendimi për sigurimin e padisë. Nëse një paditës nuk paguan tarifën e subjektit përmbarimor, 
ky i fundit nuk lejohet të nisë procedime përmbarimore. 

XIII. Tarifat e pagueshme për kopjen e dokumenteve dhe lëshimin e certifikatave 
1. Një person, që kërkon lëshimin e një kopjeje paguan për këtë kopje. Kjo dispozitë nuk zbatohet për 

një autoritet administrativ ose pjesëmarrës në procedim që ka të drejtë të marrë një raport mbi kryerjen e një 
veprimi përmbarimor, nëse ky dokument i lëshohet personit për herë të parë. 

2. Tarifa e subjektit përmbarimor, për përgatitjen e një kopjeje të një dokumenti është: 
a) 20 lekë për një faqe formati A4; 
b) 25 lekë për një faqe format A3. 
3. Një subjekt përmbarimor merr një tarifë prej 200 lekësh për lëshimin e një certifikate në lidhje me 

një veprim përmbarimor. Nëse certifikata jepet në lidhje me një çështje me objekt detyrim ushqimor, tarifa i 
subjektit përmbarimor është 60 lekë. 

XIV. Tarifa shtesë e subjektit përmbarimor. 
1. Një subjekt përmbarimor ka të drejtë të kërkojë një tarifë shtesë mbi bazën dhe në masën e 

parashikuar në ligjin përmbarimor privat, për veprimet përmbarimore teknikisht, ligjërisht komplekse ose që 
kërkojnë kohë. Tarifa shtesë përcaktohet në formën e një shume të plotë ose tarifë me orë. Tarifa shtesë i 
shtohet tarifës bazë dhe subjekti përmbarimor ka të drejtën të kërkojë pagesën e kësaj tarife vetëm nëse 
debitori nuk ka përmbushur detyrimin gjatë afatit të përmbushjes vullnetare dhe subjekti përmbarimor kryen 
një veprim përmbarimor për të cilën ai ose ajo ka të drejtë të marrë një tarifë shtesë. 

2. Përveç kur parashikohet ndryshe me ligj, tarifa shtesë arkëtohet së bashku me tarifën bazë. 
XV. Tarifa shtesë për veprimet e sekuestrimit 
1. Një subjekt përmbarimor arkëton një tarifë shtesë në masën 0.1% të vlerës së sendit të sekuestruar 

për një veprim sekuestrimi të kryer jashtë zyrës së subjektit përmbarimor që përbëhet nga sekuestrimi i 
sendeve të luajtshme në posedim të debitorit ose për një veprim sekuestrimi në lidhje me një send të 
paluajtshëm. 

2. Vendimi që urdhëron pagesën e një tarife shtesë nxirret pas veprimit të sekuestrimit dhe vlerësimit 
të sendit. Në rastin e një mosmarrëveshjeje në lidhje me sendin e sekuestruar ose çmimin e tij, vendimi që 
urdhëron pagesën e një tarife shtesë nxirret pas zgjidhjes së mosmarrëveshjes me kusht që sendi të mbetet i 
sekuestruar dhe të jetë vlerësuar. 

XVI. Tarifa shtesë për mënyrat e shitjes së sendeve pasurore 
Një subjekt përmbarimor merr një tarifë shtesë në një shumë prej 1% të çmimit të shitjeve të sendeve 

pasurore për shitjen e tyre në ankand ose në një mënyrë tjetër të lejuar nga ligji. 
XVII. Tarifa shtesë në formën e tarifave për orë 
Në rastin e kryerjes së një veprimi përmbarimor jashtë zyrës së subjektit përmbarimor, të përcaktuar 

në nënndarjen IX dhe XI të këtij udhëzimi, subjekti përmbarimor ka të drejtën të kërkojë një tarifë prej 1000 
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lekë duke filluar nga ora e dytë e veprimit. Detyrimi për pagesën e tarifës shtesë i lëshohet një personi që e ka 
shkaktuar atë dhe duhet të bëjë pagesën menjëherë pas kryerjes së veprimit përmbarimor. 

Tarifat për shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor privat zbatohen me fillimin e 
aktivitetit të përmbaruesve gjyqësorë privatë. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

Ministri i Drejtësisë 
Enkelejd Alibeaj 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.148, faqe6631 
 

Ministri i Financave 
Ridvan Bode 

  

 
 

LIGJ 
Nr.8502, datë 30.6.1999 

 
PËR KRIJIMIN E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE  

(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003) 
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: 

 
Neni 1 

Objekti dhe qëllimi i Qendrës 
(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni1) 

 
 Krijohet Qendra e Publikimeve Zyrtare në Republikën e Shqipërisë, e cila më poshtë do të cilësohet 

“Qendra”. Qendra e Publikimeve Zyrtare është institucion qendror, në varësi të Ministrit të Drejtësisë. 
Përveç rasteve të parashikuara shprehimisht në Kushtetutë, Qendra, nëpërmjet botimit të Fletores 

Zyrtare, bën të mundur që të marrin fuqi juridike ligjet, aktet normative të Këshillit të Ministrave, të 
ministrave dhe të institucioneve të tjera qendrore. 

Qendra, me anë të botimeve, publikimeve dhe veprimtarive të tjera synon njohjen nga organet shtetërore 
dhe institucionet e tjera të administratës publike, nga personat fizikë dhe juridikë, të ligjeve dhe marrëveshjeve 
ndërkombëtare, të ratifikuara ose në të cilat aderohet, akteve normative të Këshillit të Ministrave, të 
ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve të tjera qendrore, të akteve të tjera të rëndësishme të 
nxjerra nga organet dhe institucionet shtetërore, si dhe të teksteve e të literaturës juridike, në shërbim të 
mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre, të forcimit të rendit juridik dhe kushtetues.  

 
BOTIMET E QENDRËS 

 
Neni 2 

 (Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 2) 
 
Qendra boton: 
 a) marrëveshje ndërkombëtare, të ratifikuara ose në të cilat aderohet, ligje, dekrete të Presidentit të 

Republikës, akte normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve 
të tjera qendrore, vendime të Gjykatës Kushtetuese së bashku me mendimin e pakicës, vendime të Gjykatës së 
Lartë për njësimin dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore, si dhe çdo akt e dokument tjetër të organeve 
shtetërore, botimi i të cilave është i detyruar me ligj; 

 b) akte të tjera nënligjore, që nuk përfshihen në shkronjën "a" të këtij neni; 
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 c) raporte zyrtare ose dokumente të tjera të organeve dhe institucioneve shtetërore, përmbajtja e të 
cilave paraqet interes shtetëror dhe publik; 

 ç) revistën periodike “Drejtësia”; 
 d) tekste juridike universitare, periodike, të organeve dhe institucioneve qendrore në fushën e së drejtës 

dhe të literaturës juridike; 
 dh) indekse të përgjithshme dhe indekse për fusha të veçanta në ndihmë të subjekteve të interesuara dhe 

të publikut. 
Neni 3 

 
 Me kërkesë të subjekteve të interesuara dhe kundrejt tarifave përkatëse, Qendra u lëshon këtyre 

subjekteve kopje të akteve të ndryshme ligjore e nënligjore, përfshirë edhe ndryshimet që kanë pësuar 
periodikisht këto akte. 

 Pranë Qendrës mund të njihet, drejtpërdrejt dhe pa shpërblim, përmbajtja e akteve dhe e dokumenteve 
që publikohen prej saj. 

 
Neni 4 

 
 Qendra vetëm ose në bashkëpunim me organe dhe institucione shtetërore, organizata joqeveritare dhe 

individë, brenda dhe jashtë vendit, bën studime, konferenca shkencore dhe veprimtari të tjera në funksion të 
veprimtarisë së saj. 

 
Neni 5 

Mënyra e publikimit të akteve që përmbajnë të dhëna me karakter sekret 
 
 Qendra nuk publikon aktet normative nënligjore, të cilat janë cilësuar nga vetë akti me karakter sekret, 

sipas përcaktimeve të ligjit. 
 Me përjashtim të akteve, që ligjërisht janë të detyrueshme për publikim, Qendra mban përgjegjësi për të 

gjitha botimet lidhur me respektimin e rregullave për sekretin shtetëror. 
 Kur konstatohet mosrespektim i rregullave për sekretin shtetëror, fillimisht i bëhet i njohur organit 

dërgues dhe, në rast mospranimi, publikimi mund të bëhet vetëm me miratimin e Këshillit. 
 Për publikimin e dokumenteve të tjera, organet dhe institucionet përkatëse respektojnë vetë rregullat e 

ruajtjes së sekretit. 
 

Neni 6 
Procedurat e botimit 

(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni3) 
 
Botimi i akteve normative dhe i akteve të tjera nënligjore realizohet nga kjo qendër me botimin e Fletores 

Zyrtare, të përmbledhësve ose në forma të tjera, sipas fushave të legjislacionit. 
Organi përgjegjës, sipas ligjit, është i detyruar të paraqesë për botim në Qendrën e Publikimeve Zyrtare 

aktet e parashikuara në shkronjën "a" të nenit 2 të këtij ligji brenda 3 ditëve nga miratimi i tyre dhe, në raste 
të veçanta, jo më vonë se 15 ditë. 

Qendra duhet të realizojë botimin në Fletoren Zyrtare të akteve të parashikuara në shkronjën "a" të nenit 
2 të këtij ligji brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së tyre për botim nga organi përgjegjës sipas ligjit. 

Botimi në Fletoren Zyrtare i akteve të parashikuara në shkronjën "b" të nenit 2 të këtij ligji realizohet, si 
rregull, brenda afateve të parashikuara në paragrafin e mësipërm. 

 
Neni 7 

(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 4) 
  
Fletorja Zyrtare botohet rregullisht dy herë në muaj, në çdo 15 ditë, por jo më vonë se 15 ditë nga 

paraqitja për botim e akteve të parashikuara në shkronjën “a” të nenit 2 të këtij ligji. 
Në ndryshim nga rregulli i parashikuar në paragrafin e mësipërm, Fletorja Zyrtare botohet më shpesh 

ose përpara afatit të programuar, pasi të jetë marrë miratimi i Ministrit të Drejtësisë ose i Këshillit të Qendrës, 
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mbështetur në kërkesën e organit përgjegjës, që ka nxjerrë aktin, ose në përmbajtjen e dispozitave të aktit të 
paraqitur për botim. 

Fletorja Zyrtare përgatitet dhe kalon për botim me miratimin dhe nën përgjegjësinë e Drejtorit të 
Qendrës dhe, në mungesë të tij, nga i autorizuari prej tij. 

Në Fletoren Zyrtare detyrimisht shënohet data e botimit të saj, në të kundërt publikimi nuk sjell pasojë 
juridike. 

Këshilli i Qendrës miraton rastet dhe mënyrën e publikimit elektronik të përmbajtjes së Fletores Zyrtare. 
Këto publikime synojnë njohjen e të interesuarve me përmbajtjen e saj dhe nuk sjellin pasojë juridike. 

Formati, kriteret teknike, procedurat e përgatitjes, autorizimi i botimit, tirazhi, mënyra e vënies në 
qarkullim dhe shpërndarja e Fletores Zyrtare, si dhe rregullat për përgatitjen, miratimin dhe publikimin e 
botimeve të tjera juridike të Qendrës, përcaktohen nga Ministri i Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin e 
Këshillit të Qendrës. 

Ribotimi dhe publikimi i plotë ose i pjesshëm i Fletores Zyrtare nga të tretë, me çfarëdo lloj mjeti, është 
i ndaluar. 

 
Neni 8 

(Ndryshuar paragrafi i 3 me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 5) 
 

 Një kopje e Fletores Zyrtare është e detyruar të tërhiqet nga institucionet shtetërore, qendrore e 
vendore, dhe sipas kërkesës dhe mundësisë së botimit edhe më shumë kopje. 

 Në muajin dhjetor të çdo viti institucionet shtetërore, organet qendrore e vendore, njoftojnë Qendrën për 
numrin e përgjithshëm të kopjeve të detyrueshme dhe numrin shtesë të tyre, si dhe destinacionin përkatës. Për 
organet vendore të dhënat jepen nga organi qendror i administratës shtetërore, i cili mbulon çështjen e 
pushtetit vendor. 

 Qendra, brenda 24 orëve nga data e botimit, dërgon Fletoren Zyrtare në organet shtetërore, institucionet 
dhe subjektet për të cilat është e detyruar të realizojë shpërndarjen me mjetet e veta, si dhe e dorëzon Fletoren 
Zyrtare në shërbimin postar, të kontraktuar për shpërndarjen e saj subjekteve të tjera, sipas listave të hartuara 
nga Qendra e Publikimeve Zyrtare. 

Prefekturat realizojnë shpërndarjen e numrit të detyrueshëm të Fletores Zyrtare brenda 24 orëve nga 
ardhja. 

 Prefekturat venë në dispozicion të bibliotekave të qyteteve një kopje të Fletores Zyrtare, sipas kritereve 
të shpërndarjes së detyrueshme. 

 
Neni 9 

 
 Përmbledhësi i Përgjithshëm i Legjislacionit është korpusi i të gjitha dispozitave ligjore në fuqi dhe i 

akteve të tjera që përmbahen në Fletoren Zyrtare, plotësuar periodikisht me botime vjetore të akteve të reja. 
 Përmbledhësit, sipas fushave të veçanta, botohen kryesisht nga Qendra ose me kërkesë të organeve 

shtetërore të interesuara. Në këto përmbledhëse mund të përfshihen edhe akte për të cilat nuk parashikohet 
ligjërisht botimi në Fletoren Zyrtare. 

 
Neni 10 

 
 Botimet e parashikuara në pikën “c” të nenit 2, realizohen sipas planit vjetor bazuar në propozimet e 

organeve, të institucioneve përkatëse ose të autorëve. 
 Kur nuk pengohen botimet, sipas paragrafit të parë të këtij neni, me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, 

mund të botohen edhe tituj të tjerë. 
 Kërkesat për botime jashtë planit vjetor për Kuvendin, për Presidentin e Republikës, për Avokatin e 

Popullit dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kur sigurohen prej tyre fondet e nevojshme, janë të detyrueshme 
për Qendrën, edhe sikur të cenohet planifikimi, me përjashtim të Fletores Zyrtare.  

Për oponencën e botimeve me karakter shkencor, Qendra mund të marrë edhe specialistë të fushave 
përkatëse, duke i shpërblyer sipas rregullave në fuqi. 
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Neni 11 
Burimet e publikimeve 

 
 Të gjitha organet shtetërore dhe subjektet, aktet e të cilave publikohen nga Qendra, venë në dispozicion 

të saj kopje të vërtetuara të akteve të miratuara, menjëherë sapo bëhen të publikueshme sipas ligjit, por jo më 
vonë se 15 ditë. 

 Publikimet bazohen vetëm në kopjen e vërtetuar të aktit, dërguar nga organi që e ka nxjerrë. 
 Publikimi i akteve të shteteve të tjera ose të organizmave ndërkombëtarë bëhet mbi tekste të paraqitura 

nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme. 
 

Neni 12 
Regjistri shtetëror qendror i akteve 

 
 Në Qendër krijohet regjistri shtetëror qendror i akteve, ku pasqyrohen të gjitha aktet e detyrueshme për 

botim ose që botohen nga Qendra me rubrika të veçanta për shfuqizimet, ndryshimet ose shtesat pas miratimit. 
 Përmbajtja e regjistrit shfrytëzohet drejtpërdrejt dhe nëpërmjet sistemit informatik. 
 Përmbajtja e regjistrit shtetëror qendror të akteve ka vlerë zyrtare, përveç rasteve kur informohet 

kryesisht ndryshe, nga organi që e ka kërkuar botimin ose me kërkesë të të interesuarve. 
 Regjistri dhe aktet e regjistruara, si pjesë e pandarë e tij, ruhen përgjithmonë. 
 Ndalohet botimi i akteve nga Qendra pa u pasqyruar në regjistrin shtetëror qendror. 
 

Neni 13 
Regjistrat e organeve dhe të institucioneve 

 
 Për aktet normative në kompetencë të tyre, organet dhe institucionet shtetërore mbajnë regjistër të 

veçantë dhe u japin informacion personave të interesuar, përveç rasteve kur ligjërisht nuk lejohet publikimi. 
 

Neni 14 
Përgjegjësia për dëmet nga publikimet e parregullta 

 
 Organi, që ka dërguar aktin ose dokumentin, mban vetë përgjegjësi për pasaktësi, parregullsi, gabime në 

përmbajtjen e aktit apo të dokumentit ose pengesë ligjore për publikim. 
 Qendra nuk mund të publikojë akte dhe dokumente për të cilat ka njoftime ose vërejtje të tilla, pa marrë 

përgjigje nga organi kompetent. 
 Qendra mban përgjegjësi kur publikimi nuk i përgjigjet tekstit të aktit ose dokumentit të dërguar nga 

organi përkatës, kur ka pranuar akte dhe dokumente në kundërshtim me këtë ligj, si dhe kur bën publikimin në 
kundërshtim me paragrafin e dytë të këtij neni. 

 Në çdo kohë, kryesisht ose me konstatim të të interesuarve, organi përkatës mund të kërkojë ndreqjen e 
gabimeve materiale dhe parregullsive, duke dërguar një kopje të re të aktit apo të dokumentit. 

 Kur ndreqja e gabimeve kërkohet pas publikimit, në të gjitha rastet bëhet njoftim në Fletoren Zyrtare. 
 Kur janë shkaktuar dëme nga publikimet e pasakta ose të parregullta, të interesuarit kanë të drejtë të 

kërkojnë përgjegjësinë ligjore dhe zhdëmtimin e drejtpërdrejtë te përgjegjësit, sipas këtij ligji. 
 

Neni 15 
Vlera zyrtare e botimeve të akteve 

 
 Botimet, kopjet e akteve ose konfirmimet e Qendrës kanë vlerë zyrtare. 
 Përmbajtja e tyre merret e mirëqenë, përveç rasteve kur, me kërkesë të të interesuarve ose kryesisht 

organi a subjekti që ka nxjerrë aktin vërteton përmbajtje tjetër. 
 

Personaliteti juridik 
Neni 16 

 
 Qendra është person juridik buxhetor, financimi i të cilit përfshihet në buxhetin e Ministrisë së 

Drejtësisë. 
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 Mënyra e organizimit të veprimtarisë financiare përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me 
propozimin e Ministrisë së Drejtësisë. 

 Botimet, konfirmimet dhe kopjet e akteve shpërndahen kundrejt shpërblimit, sipas kritereve të 
përcaktuara me urdhër të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit të Financave. 

 Shpërndarja bëhet me anë të pajtimeve, në njësi të Qendrës ose me kontratim me të tretët. 
 Në urdhrin e përbashkët, të parashikuar në paragrafin e tretë të këtij neni, përcaktohen edhe organet, 

institucionet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilëve Qendra u dërgon botimet me mjetet e veta. 
 

Neni 17 
(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 6) 

 
Të ardhurat nga shitja ose shërbimet derdhen: 
 a) 90 për qind  në Buxhetin e Shtetit; 
 b) 10 për qind në buxhetin e Qendrës së Publikimeve Zyrtare, për përmirësimin e punës dhe për 

shpërblimin e punonjësve të saj. 
Qendra, në përputhje me ligjin, ka të drejtë të përfitojë grante, sponsorizime dhe kontribute të tjera, nga 

subjekte vendase ose të huaja, të cilat përdoren për ushtrimin e veprimtarisë, sipas nenit 2 të këtij ligji. 
 

Neni 18 
Të drejtat e autorit 

 
Aktet dhe vendimet e botuar nga Qendra mund të riprodhohen lirisht përveç rasteve kur ka ndalim me 

akt ligjor të veçantë. 
 Dokumentet mund të riprodhohen lirisht kur Qendra, në publikimin e tyre nuk është shprehur ndryshe, 

megjithatë ato mund të riprodhohen me leje të drejtëpërdrejtë  të subjektit që ka autorizuar publikimin. 
 Qendra ushtron të drejtën e autorit për përmbledhëset e legjislacionit, indekset dhe çdo botim me 

karakter shkencor. Kur ndaj botimit kanë të drejta pronësie persona të tjerë fizikë dhe juridikë, të drejtat e 
autorit ushtrohen prej tyre. 

 Autorët e punimeve shkencore shpërblehen sipas rregullave në fuqi. 
 

Këshilli i Qendrës 
Neni 19 

(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 7) 
 
Organi më i lartë vendimmarrës i Qendrës së Publikimeve Zyrtare është Këshilli i saj. 
Këshilli drejtohet nga përfaqësuesi i caktuar nga Ministri i Drejtësisë dhe ka në përbërje juristë, që 

përfaqësojnë Presidencën, Kuvendin, Këshillin e Ministrave, Gjykatën Kushtetuese, Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë, Gjykatën e Lartë, Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e 
Tiranës. 

 
Neni 20 

 
 Anëtarët e Këshillit mund të ndryshohen në çdo kohë nga organi që përfaqësojnë. 
 Përfaqësuesi humbet menjëherë anëtarësinë kur nuk ka më cilësinë e përmendur në paragrafin e dytë te 

nenit 19 ose shkëput marrëdhëniet me organin përkatës. 
 

Neni 21 
(Ndryshuar shkronja “a” dhe “b” , shtuar shkronja “dh” me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 8) 
 
 Janë në kompetencë të Këshillit: 
 a) shqyrtimi dhe propozimi për miratim i drejtimeve të përgjithshme dhe i programit vjetor të 

veprimtarisë së Qendrës, si dhe ndjekja dhe kontrolli i zbatimit të tyre; 
 b) autorizimi i botimeve të parashikuara në shkronjën “d” të nenit 2 dhe të paragrafit të tretë të nenit 5 

dhe të paragrafit të dytë të nenit 7 të këtij ligji, si dhe të akteve normative të pushtetit vendor; 
 c) miratimi i botimit të përmbledhëseve të legjislacionit në fusha të veçanta; 
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 ç) miratimi i veprimtarive të veçanta në shkallë kombëtare; 
 d) propozimi i masave disiplinore ndaj drejtuesve të Qendrës. 

 dh) miratimi i përbërjes së Këshillit Botues të Revistës “Drejtësia”. 
 

Neni 22 
(Shfuqizuar paragrafi i parë dhe i pestë me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 9) 

 
Shfuqizuar.  
Mbledhja e Këshillit është e detyrueshme me kërkesën e çdo anëtari. 
 Për përgatitjen e materialeve dhe realizimin e veprimtarisë së tij, Këshilli cakton një sekretar, jurist me 

përvojë, i cili përfshihet në strukturën dhe organikën e Qendrës. 
 Këshilli vepron mbi bazën e rregullores së miratuar prej tij. 
 Shfuqizuar. 
Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit caktohet ne vendim të Këshillit të Ministrave. 
  

Drejtimi administrativ 
Neni 23 

 
 Drejtori është përfaqësues, bashkërendues me organet dhe institucionet shtetërore, organizues dhe 

përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e Qendrës. 
 Në varësi të tij mund të caktohen zëvendësdrejtorët për anën juridike dhe atë tekniko-ekonomike. 
 Drejtori merr pjesë në mbledhjet e Këshillit, pa të drejtë vote. 
 Drejtori paraqet raport për veprimtarinë e Qendrës përpara Këshillit në tremujorin e parë të vitit 

pasardhës dhe, me kërkesë të Këshillit, në çdo kohë për çështje ose drejtime të veçanta. 
 

Neni 24 
(Ndryshuar me ligjin nr.9091, datë 26.6.2003, neni 10) 

 
Struktura, organika dhe pagat e punonjësve të Qendrës caktohen nga Këshilli i Ministrave. 
Drejtori i Qendrës gëzon statusin e nëpunësit civil. 
Punonjësit e administratës së Qendrës së Publikimeve Zyrtare janë nëpunës civilë. Pranimi, transferimi, 

lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë, u nënshtrohen kritereve dhe procedurave të parashikuara në ligjin 
nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 

Marrëdhëniet e punës së punonjësve të personelit administrativo-teknik rregullohen sipas dispozitave të 
Kodit të Punës. 

Rregullorja e brendshme e Qendrës miratohet nga Ministri i Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin e 
Këshillit të Qendrës dhe të Drejtorit të saj. 

 Ministri i Drejtësisë miraton dhe kontrollon zbatimin e drejtimeve të përgjithshme dhe programin vjetor 
të veprimtarisë së Qendrës, si dhe llogaritë financiare të saj, sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

 
Neni 25 

Përgjegjësia për shkeljen e ligjit 
 
 Kur nuk ka vend për përgjegjësi penale dhe kur nuk parashikohet shprehimisht në aktet ligjore të fushës 

përkatëse si kundërvajtje administrative, për veprimet ose mosveprimet në kundërshtim me këtë ligj, 
punonjësit administrativë e teknikë mbajnë përgjegjësi disiplinore dhe detyrohen të zhdëmtojnë, sipas 
dispozitave në fuqi. 

 
Dispozita kalimtare dhe të fundit 

Neni 26 
 
 Pranë Qendrës krijohet një këshill i përkohshëm, për të evidentuar aktet dhe dokumentet e miratuara pas 

1 janarit 1990, ligjërisht të detyrueshme për publikim, të cilat janë aktualisht në fuqi, por të papublikuara. 
 Qendra vë në dispozicion të Këshillit mjediset e mjetet e punës dhe përballon shpenzimet e nevojshme. 
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 Këshilli është në varësi të Ministrit të Drejtësisë dhe përbëhet nga përfaqësuesi i tij, nga përfaqësuesi i 
Presidentit të Republikës,  i Kuvendit, i Këshillit të Ministrave, i Gjykatës Kushtetuese dhe i Gjykatës së 
Lartë. 

 Me kërkesë të Këshillit organet dhe institucionet përkatëse venë në dispozicion të tij kopje të vërtetuara 
të akteve dhe të dokumenteve të papublikuara, kur arrihet në përfundim se duhen publikuar. 

 Me vendim të Këshillit bëhet botimi i këtyre akteve në përmbledhëse të veçantë. 
 Për pjesëmarrjen në Këshill organi përkatës shpërblen përfaqësuesit nga fondet e veta, në përputhje me 

rregullat në fuqi. 
 

Neni 27 
 
 Zyra, e cila boton Fletoren Zyrtare, e mbyll veprimtarinë për botimin e saj me hyrjen në fuqi të këtij 

ligji dhe fondet financiare të pashpenzuara për këtë qëllim i kalojnë Qendrës. 
 Fondet dokumentare që janë në administrim të saj vihen në dispozicion të Qendrës. 
 Punonjësit efektivë të asaj zyre vazhdojnë ose i ndërpresin marrëdhëniet me institucionin përkatës sipas 

rregullave në fuqi. 
 Mjediset dhe pajisjet mbeten në dispozicion të organit nga varet kjo zyrë. 

 
Neni 28 

 
 Deri në krijimin e mjediseve të veçanta, Qendra do të funksionojë në mjediset e vëna në dispozicion për 

këtë qëllim nga Ministria e Drejtësisë. 
 

Neni 29 
 
Dispozitat ligjore që vijnë në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
 

Neni 30 
 
 Ky ligj hyn në fuqi më 1 dhjetor 1999. 
 
 Ligji nr.8502, datë 30.6.1999 shpallur me dekretin nr.2408, datë 14.7.1999 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.22, faqe 731 
 
Ligji nr.9091, datë 26.6.2003 shpallur me dekretin nr.3897, datë 17.7.2003 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Alfred Moisiu 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.61, faqe 2771 
 

 

VENDIM 
Nr.456, datë 9.7.2004 

 
PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT TË MJEDISEVE TË AGJENCISË 
PËR ZHVILLIM EKONOMIK, SHA, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI 
MINISTRISË SË DREJTËSISË, PËR SISTEMIMIN E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 15 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 "Për 
pronat e paluajtshme të shtetit", me propozimin e Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit të Ekonomisë, 
Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

1. Pasuria me numër 7/55, ndërtesa dykatëshe e Agjencisë për Zhvillim Ekonomik, sh.a., e 
regjistruar në regjistrin hipotekor nr.286, ZK 8250, datë 2.12.2002, në pronësi të Këshillit të Ministrave, t'i 
kalojë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Drejtësisë, për sistemimin me mjedise pune të Qendrës së 
Publikimeve Zyrtare. 



48 
 

2. Detyrimet e Agjencisë për Zhvillim Ekonomik, sh.a., në likuidim, të shlyhen sipas vendimit 
nr.416, datë 9.7.1998 të Këshillit të Ministrave "Për administrimin dhe përdorimin e të ardhurave të 
Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe nga privatizimi i shoqërive tregtare, që veprojnë në sektorë 
jostrategjikë", i ndryshuar. 

3. Ngarkohen Ministri i Drejtësisë, Ministri i Ekonomisë dhe Kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore të 
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.50,  faqe 3414 
 

 
VENDIM 

Nr.101, datë 27.1.2009 
 

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, TË ORGANIKËS DHE NIVELIT TË PAGAVE TË QENDRËS 
SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 24 të ligjit nr.8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin e 

Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, të ndryshuar, dhe të neneve 124 e 128 të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999 
“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, 
Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Struktura, organika dhe niveli i pagave të Qendrës së Publikimeve Zyrtare të jetë sipas lidhjes 

nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2009, të përballohen nga 

fondet buxhetore të vitit 2009, miratuar për Ministrinë e Drejtësisë. 
3. Vendimi nr.158, datë 22.3.2001 i Këshillit të Ministrave “Për strukturën, organikën dhe nivelin e 

pagave të Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, i ndryshuar, shfuqizohet. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 

1.1.2009. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.7,  faqe 154 

 
 

LIDHJA NR.1 
 

STRUKTURA, ORGANIKA DHE NIVELI I PAGAVE TË QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE 
 

 Pozicioni Kategoria e pagës Numri 
I DREJTOR II-B 1 
    
II KRYEREDAKTOR III-A/1 1 
    
III SEKTORI I FLETORES ZYRTARE  (7) 
 PËRGJEGJËS SEKTORI III-A/1 1 
 REDAKTOR III-B 1 
 KORREKTOR IV/A 2 
 OPERATOR  3 
    
IV SEKTORI I BOTIMEVE TË TJERA  (5) 
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 PËRGJEGJËS SEKTORI III-A/1 1 
 INFORMATICIEN IV-B 1 
 KORREKTOR IV/A 1 
 OPERATOR  1 
 SPECIALIST ARKIVI IV/B 1 
    
V SEKTORI I FINANCËS DHE 

SHËRBIMEVE 
 (11) 

 PËRGJEGJËS SEKTORI III-B 1 
 SPECIALIST MARKETINGU IV-B 1 
 OFSETISTË  3 
 TEKNIK SHTYPSHKRONJE  3 
 MAGAZINIER  1 
 SHOFER  1 
 PUNËTOR PASTRIMI  1 
    
 PUNONJËS GJITHSEJ  25  
    
    

 
 

LIGJ 
Nr.10 032, datë 11.12.2008 

 
PËR POLICINË E BURGJEVE 

 
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 

 
Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për organizimin dhe funksionimin e Policisë së 

Burgjeve dhe sistemin e gradave. 
Neni 2 

Përkufizime  
 
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “IEVP” janë institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, ku përfshihen institucionet e 

paraburgimit dhe ato të vuajtjes së dënimit me burgim. 
 2. “Regjim i brendshëm” janë dhomat e fjetjes së të burgosurve, dhomat e punës, mjediset e 

veprimtarive profesionale e kulturore dhe ato të përbashkëta. 
 

Neni 3 
Statusi i Policisë së Burgjeve 

 

1. Misioni i Policisë se Burgjeve është ruajtja e rendit dhe e sigurisë në IEVP gjatë transferimeve e 
shoqërimeve të të dënuarve ose të paraburgosurve në gjykata e institucione të tjera, në përputhje me ligjin, 
duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut. 

2. Policia e Burgjeve i kryen detyrat e veta, në mbështetje të këtij ligji dhe të akteve të tjera ligjore 
dhe nënligjore, që rregullojnë veprimtarinë e saj. 
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3. Rregulla të hollësishme për sjelljen e punonjësve të sistemit të paraburgimit dhe të burgjeve 
miratohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë.  

 
Neni 4 

Simbolet e Policisë së Burgjeve 
 
1. Policia e Burgjeve ka flamurin dhe stemën e vet, të miratuara nga Këshilli i Ministrave.  
2. Ngjyra, uniforma dhe shenjat në mjetet e Policisë së Burgjeve përcaktohen me vendim të Këshillit 

të Ministrave.  
 

Neni 5 
Armët  

 
1. Personeli i burgut, përveç rasteve të ngjarjeve të jashtëzakonshme, nuk mban armë vdekjeprurëse 

brenda regjimit të brendshëm të burgut. 
2. Mbajtja e armëve të tjera, përfshirë shkopinjtë e gomës, nga personat që kanë kontakt me të 

burgosurit, ndalohet brenda perimetrit të burgut, me përjashtim të rasteve, kur ato nevojiten për sigurinë dhe 
sigurimin në burg. 

3. Llojet e armëve dhe mënyra e përdorimit të tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  
 

Neni 6 
 Pjesëmarrja në sindikata  

 
1. Punonjësit e Policisë së Burgjeve, me përjashtim të Drejtorit të Policisë së Burgjeve, mund të jenë 

anëtarë të sindikatës.  
2. Gjatë veprimtarive sindikaliste, punonjësve të Policisë së Burgjeve u ndalohet të mbajnë uniformën 

e policisë dhe armë, apo të përdorin ndonjë mjet policie. 
 

Neni 7 
Ndalimi i së drejtës së grevës 

 
Punonjësve të Policisë së Burgjeve u ndalohet e drejta e grevës. 
 

KREU II 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI 

 
Neni 8 

Organizimi i Policisë së Burgjeve 
 
1. Policia e Burgjeve e ushtron veprimtarinë, nëpërmjet Drejtorisë së Policisë së Burgjeve në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 
2. Policia e Burgjeve drejtohet nga Drejtori i Policisë së Burgjeve dhe organizohet sipas sektorëve të 

mëposhtëm: 
a) paraburgimet dhe burgjet; 
b) shoqërimi; 
c) armatim-municioni; 
ç)   ndërlidhja; 
d) informacioni. 
3. Pranë çdo IEVP-je, si pjesë e Drejtorisë së Policisë së Burgjeve, organizohet dhe funksionon 

shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë. 
 

Neni 9 
Raportet hierarkike dhe funksionale  

 

1. Punonjësit e Policisë së Burgjeve janë të detyruar të zbatojnë urdhrat e dhëna nga eprorët, sipas 
shkallës funksionale dhe, në raporte të barabarta, sipas hierarkisë së gradës. Urdhrat duhet të jepen në 
përputhje me detyrën funksionale, si dhe të mos jenë në kundërshtim me ligjin dhe me dinjitetin e personit, të 
cilit i drejtohen. 
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2. Në mungesë të eprorit të drejtpërdrejtë, në raste urgjente dhe kur nuk ka mundësi të komunikohet 
me eprorë më të lartë, funksionari me gradë më të lartë ka të drejtën e urdhrit ndaj funksionarëve të barabartë 
ose më të ulët. 

 
Neni 10 

Mënyra e zbatimit të urdhrit 
 
1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve duhet të zbatojë të gjithë urdhrat, që i jepen nga eprorët, me 

përjashtim të rastit kur urdhri është në kundërshtim me ligjin, në çdo rast, të mbështetur në ligj dhe në prova. 
2. Në rast se punonjësi i Policisë së Burgjeve e vlerëson urdhrin verbal të paligjshëm ai vë në dijeni 

menjëherë eprorin dhe kërkon që urdhri të jepet edhe me shkrim. 
3. Kur nga komunikimi i urdhrit, deri në dhënien me shkrim të tij, sipas pikës 2 të këtij neni, 

rrezikohet jeta e një personi tjetër, punonjësi i Policisë së Burgjeve duhet ta zbatojë atë. 
4. Në rast se punonjësi i Policisë së Burgjeve, edhe pas zbatimit të procedurave sipas pikave 2 e 3 të 

këtij neni vazhdon të ketë arsye për të dyshuar se urdhri është i paligjshëm, ai e kundërshton atë dhe vë 
menjëherë në dijeni eprorin e punonjësit që ka dhënë urdhrin, si dhe për masat e marra prej tij.  

5. Për urdhrin e dhënë mban përgjegjësi, në çdo rast, punonjësi që ka dhënë urdhrin dhe punonjësi që 
zbaton urdhrin, kur ky i fundit nuk ka vepruar në përputhje me parashikimet e këtij neni. Këto raste përbëjnë 
shkak për fillimin e procedimit disiplinor ndaj tyre. 

 
Neni 11 

Detyrat e Policisë së Burgjeve 
 
Policia e Burgjeve në ushtrimin e veprimtarisë së saj kryen këto detyra: 
1. Siguron ruajtjen perimetrike, zbaton rregullat e hyrjes dhe të daljes në institucionet e ekzekutimit të 

vendimeve penale. 
2. Siguron zbatimin e rregullave të sigurisë brenda këtyre institucioneve. 
3. Garanton ruajtjen dhe sigurinë në realizimin e veprimtarive të të burgosurve. 
4. Merr masa për shoqërimin dhe sigurimin e ruajtjes fizike të të paraburgosurve, gjatë kryerjes së 

veprimeve procedurale penale, si dhe shoqëron personat e burgosur gjatë transferimeve, lëvizjeve jashtë 
institucionit, si dhe në rastet kur ata kanë leje për lëvizje jashtë institucionit. 

5. Siguron ruajtjen e personave të burgosur në spitale ose qendra të tjera mjekësore. 
6. Në raste të jashtëzakonshme, të fatkeqësive e të fenomeneve natyrore merr masa për sigurimin e 

jetës dhe të shëndetit të personave të burgosur dhe për parandalimin e dëmeve materiale. 
7. Kontrollon për sende të ndaluara, mjediset e brendshme dhe të jashtme, si dhe personat, që hyjnë 

në regjimin e burgut. 
8. Policia e Burgjeve, në përputhje me urdhrat dhe udhëzimet e nxjerra nga Ministri i Drejtësisë, 

kryen edhe detyra të tjera për garantimin e rendit, për paprekshmërinë e objekteve dhe regjimin e lëvizjeve në 
institucionet, në varësi të Ministrit të Drejtësisë. 

 
Neni 12 

Drejtori i Policisë së Burgjeve 
 
1. Drejtori i Policisë së Burgjeve është funksionari më i lartë i Policisë së Burgjeve, i cili drejton dhe 

kontrollon veprimtarinë e kësaj strukture, sipas sektorëve përkatës. 
2. Drejtori i Policisë së Burgjeve ndjek, kontrollon dhe përgjigjet për gjendjen e sigurisë në 

institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. 
 

KREU III 
MARRËDHËNIET E PUNËS, PRANIMI NË POLICINË E BURGJEVE 

DHE TRAJTIMI I PERSONELIT 
 

Neni 13 
Marrëdhëniet e punës 

 
1. Marrëdhëniet e punës në Policinë e Burgjeve për çështje, të cilat nuk parashikohen në këtë ligj, 

rregullohen në përputhje me dispozitat e ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së 
Shqipërisë”, të ndryshuar. 
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2. Pas daljes së aktit të emërimit në detyrë të punonjësit të Policisë së Burgjeve, lidhet, me shkrim, 
kontrata individuale e punës. 

3. Punonjësi i Policisë së Burgjeve i nënshtrohet një sistemi vlerësimi vjetor, për mbarëvajtjen e tij në 
punë. 

4. Rregullat dhe procedurat për marrëdhëniet e punës, trajnimin, ecurinë në karrierë dhe dhënien e 
masave disiplinore përcaktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 

 
Neni 14 

Koha e punës dhe e pushimit  
 
1. Koha e punës dhe e pushimit për punonjësit e Policisë së Burgjeve njësohet me atë të punonjësve të 

tjerë të administratës publike, përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj. 
2. Pushimi vjetor i pagueshëm për punonjësit e Policisë së Burgjeve është 30 deri në 45 ditë 

kalendarike dhe jepet i shkallëzuar, sipas roleve dhe gradave. 
3. Kur, për arsye pune e shërbimi, pushimi vjetor nuk mund të jepet brenda vitit, ai duhet të jepet jo 

më vonë se muaji mars i vitit pasardhës, në të kundërt bëhet kompensimi në lekë. Kompensimi në lekë bëhet 
edhe për orët shtesë të punës dhe të shërbimit. 

4. Në rast fatkeqësie familjare, martese apo në raste të tjera të veçanta, punonjësit të Policisë së 
Burgjeve i jepet deri në 7 ditë leje e pagueshme ose deri në 1 muaj leje pa të drejtë page. Periudha e lejes pa të 
drejtë page nuk llogaritet në vjetërsi pune e shërbimi dhe as për efekte të ecurisë në karrierë. 

 
Neni 15 

Rregullimi i pagave 
 
1. Paga e punonjësit të Policisë së Burgjeve caktohet sipas gradës dhe funksionit. 
2. Paga mujore e punonjësit të Policisë së Burgjeve përbëhet nga paga bazë, që është paga për gradë 

dhe nga shtesat mbi pagën bazë, për kushte të tjera të veçanta të vendit të punës e të shërbimit. 
3. Punonjësit e Policisë së Burgjeve përfitojnë çdo vit, në fund të vitit financiar, sipas vlerësimit të 

punës, një shpërblim, deri në një pagë mujore. Ky shpërblim jepet në bazë të një shkalle përpjestueshmërie, që 
pasqyron kohën e punës së kryer nga punonjësi gjatë vitit financiar.  

4. regullat për funksionimin e skemës së pagave të punonjësve të Policisë së Burgjeve miratohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 16 

Përparësia për rikthim në shërbim  
 
Punonjësi i Policisë së Burgjeve, që gjendet në pagesë kalimtare dhe që plotëson kushtet e kriteret për 

të vazhduar karrierën policore, nëse ajo është ndërprerë, në çdo rast ka përparësi për t’u rikthyer në shërbim, 
brenda një viti nga çasti, që ka fituar pagesën kalimtare, në raport me kandidaturat e tjera, që mund të 
paraqiten për një funksion të caktuar sipas gradës që mban apo që i takon. 

 
Neni 17 

Kriteret e përgjithshme për t’u pranuar në Policinë e Burgjeve 
 
1. Ka të drejtë të konkurrojë për t’u pranuar në Policinë e Burgjeve çdo person, që plotëson kriteret e 

mëposhtme:  
a) është shtetas shqiptar; 
b) ka zotësi të plotë për të vepruar; 
c) është në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht, për të kryer detyrën; 
ç) ka mbaruar arsimin përkatës; 
d) nuk është dënuar penalisht me vendim gjykate të formës së prerë. 
2. Përcaktimi i detajuar i arsimit përkatës, sipas roleve, bëhet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 
 

Neni 18 
Emërimi dhe lirimi i Drejtorit të Policisë së Burgjeve 

 

Drejtori i Policisë së Burgjeve emërohet dhe lirohet nga ministri, në bazë të propozimit të paraqitur 
nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve.  
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Neni 19 
Kriteret e veçanta për emërimin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve 

 
Drejtor i Policisë së Burgjeve mund të emërohet personi, që plotëson këto kritere:  
a) të ketë arsimin e lartë; 
b) të ketë shërbyer në Policinë e Burgjeve ose në Policinë e Shtetit për një periudhë, të paktën 3-

vjeçare, gjatë së cilës ka mbajtur gradë të lartë. 
 

Neni 20 
Emërimi dhe lirimi i punonjësve të Drejtorisë së Policisë së Burgjeve 

 
1. Përgjegjësi i sektorit në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve emërohet dhe lirohet nga ministri, në 

bazë të propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 
2. Specialisti në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve, përgjegjësi i sektorit, specialisti i policisë dhe 

punonjësi i rolit bazë, që mbulojnë shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë në IEVP-të, emërohen dhe lirohen nga 
Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, sipas propozimit të Drejtorit të Policisë së Burgjeve. 

 
Neni 21 

Transferimi 
 
1. Transferimi i punonjësit të Policisë së Burgjeve mund të bëhet nga Drejtori i Përgjithshëm i 

Burgjeve, me propozimin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve, vetëm për nevoja dhe në interes të punës. 
2. Transferimi, si rregull, bëhet me pëlqimin e punonjësit. 
3. Punonjësi, që nuk pranon të transferohet, mund të ankohet te Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, i 

cili, brenda 30 ditëve, shqyrton ankesën dhe shprehet përfundimisht. 
 

Neni 22 
Komandimi 

 
1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund të komandohet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Burgjeve, për mbarëvajtjen ose për përballimin e mbingarkesës së punës në sistemin e burgjeve. Periudha e 
komandimit nuk mund të zgjasë më shumë se tre muaj. 

2. Gjatë kohës së komandimit, punonjësit i ruhet vendi i punës, ku merr edhe pagën. 
3. Në rastet kur fjetja, transporti dhe ushqimi nuk i sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve, punonjësi i komanduar përfiton dieta, sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 23 
Lirimi nga Policia e Burgjeve 

 
1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve lirohet nga detyra kur: 
a) jep dorëheqjen; 
b) mbush moshën e pensionit; 
c) humbet aftësinë për të kryer detyrën shtetërore për shkak të gjendjes shëndetësore; 
ç) shkurtohet funksioni për arsye të ristrukturimit; 
d) dënohet me burgim, me vendim gjykate të formës së prerë; 
dh) ndaj tij merret masa disiplinore e largimit nga Policia e Burgjeve. 
2. Kur punonjësi lirohet nga detyra, sipas shkronjës “ç” të pikës 1 të këtij neni, nëse krijohen vende 

të reja pune, ai gëzon të drejtën e kërkesës dhe të trajtimit me përparësi për t’u punësuar, në bazë të formimit, 
kualifikimit dhe vjetërsisë, që kishte në shërbim në Policinë e Burgjeve, përpara lirimit nga detyra. 
 

KREU IV 
GRADAT NË POLICINË E BURGJEVE 

 

Neni 24 
Sistemi i gradave 

 

Sistemi i gradave përcakton hierarkinë, rolet e administrimit, si dhe pasqyron marrëdhëniet ndërmjet 
funksioneve në Policinë e Burgjeve.  
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Neni 25 
Rolet 

 
1. Rolet pasqyrojnë nivelin e organizimit, të drejtimit, kontrollit dhe kryerjes së detyrave, si dhe 

tregojnë pozitën e punonjësve të Policisë së Burgjeve. 
2. Emërtimet e roleve në Policinë e Burgjeve, sipas hierarkisë, janë: 
a) punonjës i rolit bazë, që përfaqëson rolin bazë të veprimit policor; 
b) punonjës i rolit të mesëm, që përfaqëson drejtimin; 
c) punonjës i rolit të lartë drejtues, që përfaqëson drejtimin qendror dhe atë të institucioneve të 

varësisë. 
 

Neni 26 
Gradat 

 
1. Gradat shprehin pozitën, që ka punonjësi në strukturën hierarkike të Policisë së Burgjeve.  
2. Emërtimet e gradave, sipas roleve dhe ecurisë në karrierë, janë: 
a) për punonjësit e rolit bazë: 
i) nëninspektor; 
ii) inspektor; 
iii) kryeinspektor; 
b) për punonjësit e rolit të mesëm: 
i) nënkomisar; 
ii) komisar; 
iii) kryekomisar; 
c) për punonjësit e rolit të lartë: 
i) drejtues; 
ii) drejtues i parë. 
3. Njëra nga gradat merret nga punonjësi i policisë në çastin e emërimit në detyrë si drejtor, 

përgjegjës sektori në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve, specialist në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve dhe 
përgjegjës shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë në IEVP dhe lihet me largimin nga detyra.  

 
Neni 27 

Hierarkia e roleve dhe e gradave 
 
1. Hierarkia ndërmjet punonjësve të policisë në role përcaktohet, sipas kësaj renditjeje: drejtues, 

komisar, inspektor. 
2. Brenda të njëjtit rol, hierarkia e punonjësve të policisë përcaktohet nga grada. 
3. Hierarkia e punonjësve të policisë me të njëjtën gradë përcaktohet nga funksioni, ndërsa për 

funksione të njëjta përcaktohet nga vjetërsia në gradë. 
 

Neni 28 
Paraqitja e gradave 

 
Paraqitja, forma dhe ndërtimi i gradave miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, pas 

zhvillimit të një procesi konkurrimi për dizenjimin e tyre.  
 

Neni 29 
Ngritja në gradë 

 
1. Ngritjet në gradë nga “Inspektor” deri në “Drejtues i parë” bëhen nëpërmjet pjesëmarrjes në një 

proces vlerësimi konkurrues, ku përfshihen raportet e vlerësimit të punës dhe një provim, nëpërmjet të cilit 
testohen aftësitë e aplikantëve, për të marrë gradën pasardhëse. 

 2. Grada “Nëninspektor” i jepet punonjësit të rolit bazë që në çastin e fillimit të punës, pas 
përfundimit me sukses të periudhës së kursit bazë në qendrën e trajnimit. 

3. Punonjësit e policisë, të cilët konkurrojnë dhe hyjnë në qendrën e trajnimit, mbajnë gradën dhe 
pagën e tyre ekzistuese si gjatë kursit, ashtu edhe pas përfundimit të tij.  
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4. Ngritja në gradën “Inspektor” bëhet pas përfundimit me sukses të periudhës dyvjeçare të provës, 
pas së cilës ndiqet një kurs formimi në qendrën e trajnimit. 

5. Ngritja në gradën “Kryeinspektor” bëhet pas përfundimit me sukses të periudhës dyvjeçare të 
provës, pas së cilës ndiqet një kurs formimi në qendrën e trajnimit. 

6. Punonjësit të policisë i lind e drejta të aplikojë për të konkurruar në procesin e përzgjedhjes, pas 
plotësimit të kohës së qëndrimit në gradë, sipas afateve të mëposhtme: 

a) nga “Inspektor” në “Kryeinspektor”     2 vjet; 
b) nga “Kryeinspektor në “Nënkomisar”     2 vjet; 
c) nga “Nënkomisar në “Komisar”      3 vjet; 
ç) nga “Komisar në “Kryekomisar”     3 vjet; 
d) nga “Kryekomisar në “Drejtues”     3 vjet; 
dh) nga “Drejtues në “Drejtues i parë”     4 vjet. 
7. Punonjësit e policisë, që kanë përfunduar një shkollë të lartë, të njohur nga shteti dhe që kanë 

plotësuar, së paku, dy të tretat e minimumit të kohës që kërkohet për qëndrimin në gradë, mund të 
konkurrojnë në procesin e përzgjedhjes për ngritjen në gradë nga “Kryeinspektor” në “Nënkomisar”.  

8. Në vjetërsinë, për efekt grade, llogaritet edhe koha e ndërprerjes së karrierës për shkak të:  
a) paaftësisë së përkohshme shëndetësore, si pasojë e sëmundjes apo dëmtimit, për shkak të punës; 
b) paaftësisë shëndetësore, e cila nuk ka ardhur si pasojë e punës, deri në 6 muaj; 
c) pezullimit apo largimit për shkaqe disiplinore, si rezultat i një urdhri ose vendimi të paligjshëm; 
ç) pezullimit, deri në përfundimin e hetimit të një kallëzimi ose një ankese, për sjellje në kundërshtim 

me rregullat e disiplinës, derisa autoriteti kompetent të marrë vendimin përfundimtar për çështjen.  
9. Në vjetërsinë, për efekt grade, nuk llogaritet koha e ndërprerjes së karrierës për shkak të:  
a) lejes së përfituar pa të drejtë page;  
b) pezullimeve për shkaqe disiplinore. 
 

Neni 30 
Fitimi i gradës 

 
1. Ngritja në gradë e punonjësit të policisë nënkupton ngritjen e tij në detyrë, sipas tabelës së 

funksioneve korresponduese për çdo gradë. Ngritjet në gradë bëhen vetëm për të plotësuar vendet e lira për 
çdo gradë. Në urdhrin për ngritje në gradë, komisioni i dhënies së gradave përcakton, gjithashtu, funksionin 
përkatës të punonjësit të policisë.  

2. Punonjësit e policisë mund të ngrihen në gradë, vetëm pasi të kenë përfunduar me sukses kursin e 
trajnimit përkatës për atë gradë.  

3. Punonjësit e policisë zgjidhen për të ndjekur kursin e trajnimit, duke u bazuar në listën emërore të 
së drejtës për gradë, të hartuar pas procesit konkurrues.  

4. Pas përfundimit me sukses të trajnimit, përzgjedhja për ngritje në gradë bëhet sipas listës emërore 
të së drejtës për gradë.   

5. Ngritja deri në gradën “Kryeinspektor” kryhet me urdhër të Drejtorit të Policisë të Burgjeve. 
6. Ngritja deri në gradën “Komisar” bëhet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, me 

propozimin e komisionit përkatës për dhënien e gradave. 
7. Ngritja në gradën e rolit të lartë bëhet nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin e komisionit 

përkatës për dhënien e gradave. 
8. Numri i përllogaritur për vendet e lira njoftohet brenda datës 31 mars të çdo viti. 

 
Neni 31 

Komisionet për dhënien e gradave 
 
1. Komisionet për dhënien e gradave për rolin e mesëm dhe rolin e lartë propozojnë dhënien e 

gradave përkatëse, në bazë të vlerësimit të kritereve të parashikuara në këtë ligj për fitimin e gradës. 
2. Përbërja dhe funksionimi i komisionit për dhënien e gradave për rolin e mesëm përcaktohen me 

urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 
3. Përbërja dhe funksionimi i komisionit për dhënien e gradave për rolin e lartë përcaktohen me 

urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 
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Neni 32 
Heqja dorë nga grada 

 
 1. Punonjësi i policisë ka të drejtë të kërkojë heqjen dorë nga grada që mban, për të kaluar në një 

gradë më të ulët. 
 2. Heqja dorë nga grada, sipas pikës 1 të këtij neni, mund të kërkohet vetëm për një gradë 

paraardhëse. 
 3. Vendimi për kërkesën e punonjësit të policisë për heqje dorë nga grada merret nga autoriteti 

përkatës.  
 4. Punonjësi i policisë, i cili më parë ka hequr dorë, me kërkesën e vet, nga një gradë, ka të drejtë të 

kërkojë ngritje në gradë, vetëm pas certifikimit nga komisioni i dhënies së gradave. 
 

Neni 33 
Ulja në gradë 

 
1. Me përjashtim të rolit bazë, kur, për shkak të ndryshimeve në strukturën organizative të policisë, 

shkurtohet numri i funksioneve organike për gradë, punonjësi i policisë, që mban gradën, për të cilën do të 
kërkohet ulja, mund të kërkojë, në mënyrë vullnetare, uljen një gradë më poshtë, kur ka vende të lira.  

2. Me krijimin e vendeve të lira për gradë, punonjësi i policisë, që ka kërkuar uljen në gradë, rimerr 
brenda 2 vjetëve gradën e mëparshme, sipas të njëjtit kriter, të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 

 
Neni 34 

Përcaktimi i gradave për funksion 
 
1. Emërtimet e gradave, sipas roleve dhe ecurisë në karrierë, janë: 
a) nëninspektor, për policët e rolit bazë, në detyra të thjeshta shërbimi; 
b) inspektor, për përgjegjësit e shërbimit;  
c) kryeinspektor, për ndihmësit e specialistëve dhe përgjegjësit e grupeve të shoqërimit. 
2. Punonjësi i rolit të mesëm mban gradën: 
a) nënkomisar, kur është specialist i trupës; 
b) nënkomisar, komisar, kur kryen funksionin e shefit të regjimeve dhe kur është specialist i 

informacionit; 
c) komisar, kryekomisar, kur është specialist në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve dhe kur kryen 

detyrën përgjegjësit të sigurisë. 
3. Punonjësi i rolit të lartë mban gradën: 
a) kryekomisar, drejtues, kur kryen detyrën e përgjegjësit të sektorit në Drejtorinë e Policisë së 

Burgjeve; 
b) drejtues, drejtues i parë, kur kryen funksionin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve. 
 

Neni 35 
E drejta e ankimit  

 
1. Në rastet kur punonjësi i rolit bazë dhe të mesëm vërejnë shkelje të rregullave për ngritjen dhe 

uljen në gradë, ai ka të drejtë të ankohet te Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, në përputhje me Kodin e 
Procedurave Administrative.  

2. Në rastet kur punonjësi i rolit të lartë vëren shkelje të rregullave për ngritjen dhe uljen në gradë, ai 
ka të drejtë të ankohet te Ministri i Drejtësisë, në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.  

 
KREU V 

PROCEDURAT DISIPLINORE 
 

Neni 36 
Masat disiplinore 

 
1. Kur punonjësi i Policisë së Burgjeve nuk zbaton detyrat e shërbimit ose shkel rregullat e 

parashikuara në këtë ligj dhe në aktet e tjera, ligjore dhe nënligjore, që lidhen me detyrën dhe këto veprime 
nuk përbëjnë vepra penale, ndaj tij mund të jepet njëra nga këto masa disiplinore: 
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a) vërejtje me shkrim; 
b) vërejtje me paralajmërim; 
c) pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj; 
ç) ulje në gradë ose funksion; 
d) largim nga detyra. 
2. Masa disiplinore duhet të jetë në përputhje me shkeljen e kryer dhe pasojat e ardhura prej saj.  
3. Efektet e masës disiplinore fillojnë pasi të ketë përfunduar procesi disiplinor, ku përfshihen 

procedurat përkatëse të apelimit dhe pasi të jetë dhënë vendimi përfundimtar. 
 

Neni 37 
Procesi disiplinor 

 
1. Dhënia e masave disiplinore dhe shqyrtimi i tyre bëhen sipas një procedure, e cila garanton të 

drejtën për t'u vënë në dijeni, për t'u dëgjuar dhe për t'u mbrojtur. 
2. Për çdo shkelje jepet vetëm një masë disiplinore. Për vendimin për marrjen e masës disiplinore 

njoftohet me shkrim i interesuari, për të cilin bëhet shënimi përkatës në dosjen vetjake. 
 

Neni 38 
Autoritetet për dhënien e masave disiplinore 

 
Autoritetet për dhënien e masave disiplinore janë: 
a) në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve kryesisht ose me 

propozimin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve, ndërsa në IEVP drejtori i IEVP-së kryesisht ose me propozimin 
e përgjegjësit të shërbimit të ruajtjes dhe të sigurisë, për masat disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhe “Vërejtje 
me paralajmërim”; 

b) në Drejtorinë e Policisë së Burgjeve, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve kryesisht ose me 
propozimin e Drejtorit të Policisë së Burgjeve, ndërsa në IEVP Drejtori i Policisë së Burgjeve kryesisht ose 
me propozimin e Drejtorit të IEVP-së, për masën disiplinore “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre 
muaj”. 

c) ministri, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, për punonjësit e rolit të lartë, 
ndërsa Drejtori i Policisë së Burgjeve, kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të IEVP-së, për punonjësit e 
rolit bazë dhe të mesëm, për masën disiplinore “Ulje në gradë ose funksion”; 

ç) Ministri i Drejtësisë kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, për 
drejtorin dhe përgjegjësit e sektorëve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, për masën disiplinore “Largim 
nga detyra”;  

d) Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve kryesisht ose në bazë të propozimit të Drejtorit të Policisë së 
Burgjeve, për punonjësit e rolit bazë dhe të mesëm, për masën disiplinore “Largim nga detyra”.  

 
Neni 39 
Ankimi 

 
1. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, ndaj të cilit merret një masë disiplinore, sipas shkronjave “a” e 

“b” të pikës 1 të nenit 36 të këtij ligji, ka të drejtë të ankohet tek eprori i punonjësit të policisë, që ka dhënë 
masën ndaj tij, brenda 5 ditëve nga data e marrjes dijeni për dhënien e masës disiplinore. 

2. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, ndaj të cilit merret një masë disiplinore, sipas shkronjave “c”, 
“ç” e “d” të pikës 1 të nenit 36 të këtij ligji, ka të drejtë të ankohet me shkrim në komisionin e apelimit të 
masave disiplinore në Ministrinë e Drejtësisë, brenda 10 ditëve nga çasti i marrjes dijeni me shkrim, për 
dhënien e asaj mase.  

 
Neni 40 

Komisioni i apelimit të masave disiplinore 
 

1. Komisioni i apelimit të masave disiplinore krijohet dhe funksionon pranë Ministrisë së Drejtësisë. 
 2. Komisioni i apelimit të masave disiplinore ka kompetencë për të lënë në fuqi masën disiplinore, 

kur e gjen të bazuar, ose propozon rishikimin e saj nga autoriteti që ka dhënë masën.  
 3. Përbërja dhe funksionimi i komisionit caktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 
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Neni 41 
Afatet e shuarjes së masës disiplinore 

 
1. Masat disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhe “Vërejtje me paralajmërim” qëndrojnë në dosjen 

personale të punonjësit të Policisë së Burgjeve për një periudhë prej 6 muajsh, periudhë pas së cilës shuhen.  
2. Masat disiplinore “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj” dhe “Ulje  në gradë ose 

funksion” qëndrojnë në dosjen personale të punonjësit të Policisë së Burgjeve për një periudhë prej një viti, 
nga data e përfundimit të ekzekutimit të masës, periudhë pas së cilës shuhen. 

3. Pas kalimit të periudhave të përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, i gjithë dokumentacioni, që 
lidhet me masat disiplinore, të përcaktuara në shkronjat “c” e “ç” të pikës 1 të nenit 36 të këtij ligji, ruhet në 
dosjen personale të punonjësit gjatë të gjithë kohës së punës. Këto të dhëna nuk mund t’i bëhen të ditura asnjë 
institucioni apo strukture pa lejen me shkrim të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 

4. Masa disiplinore “Largim nga detyra” qëndron përgjithmonë në dosjen personale të ish-punonjësit 
të Policisë së Burgjeve.  

 
Neni 42 

Procedimi penal 
 
Në rastet kur punonjësi i Policisë së Burgjeve merret në përgjegjësi penale për një krim, pezullohet 

nga funksioni deri në përfundim të procesit. 
 

KREU VI 
MASAT PËR RUAJTJEN E RENDIT DHE TË SIGURISË NË IEVP 

 
Neni 43 

Kontrolli  
 
1. Punonjësit e Policisë së Burgjeve ushtrojnë kontroll në mjedise dhe ndaj çdo personi, që hyn në 

regjim, i burgosur ose vizitor.  
2. Kontrollet kryhen nga punonjës policie të së njëjtës gjini me personin e kontrolluar. Për kontrollin 

e të miturve kërkohet edhe prania e prindit ose e kujdestarit. 
3. Në të gjitha rastet e hyrjeve dhe të kontrolleve në mjedise, punonjësi i policisë harton një raport, 

ku jepen arsyet e hyrjes, të kryerjes së kontrollit dhe rezultatet e tij.  
 

Neni 44 
Përdorimi i forcës 

 
1. Personeli i burgut nuk përdor forcë kundër të burgosurve, me përjashtim të rasteve kur ky veprim 

është i nevojshëm për vetëmbrojtje ose në rast të tentativave për arratisje, rezistencë aktive ose pasive ndaj një 
urdhri të ligjshëm. Edhe në këto raste, forca përdoret si mjet i fundit. 

2. Masa e forcës së përdorur është minimumi i mundshëm dhe përdoret në kohën më të shkurtër të 
mundshme. 

3. Personeli, që merret drejtpërdrejt me të burgosurit, trajnohet për teknikat, që e bëjnë të mundur 
përdorimin minimal të forcës, për të kthyer vetëkontrollin tek të burgosurit agresivë.  

4. Në raste të veçanta, kur cenohet siguria dhe veprimtaria në sistemin e burgjeve, Policia e Burgjeve 
bashkëpunon me strukturat e tjera, që veprojnë në fushën e rendit dhe të sigurisë. 

5. Mënyrat, teknikat dhe masa e përdorimit të forcës përcaktohen në Rregulloren e Përgjithshme të 
Burgjeve. 

6. Për rastet kur punonjësit e strukturave, që veprojnë në fushën e rendit dhe të sigurisë hyjnë në burg 
për të trajtuar konflikte, lidhet marrëveshje ndërmjet Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Brendshëm. Në 
marrëveshje parashikohen kushtet dhe masa e të drejtave, që kanë punonjësit e këtyre strukturave, llojet e 
ndryshme të forcës, rrethanat kur përdoret çdo lloj force, niveli i nevojshëm i kompetencave përpara se të 
përdoret forca dhe raportet, që duhet të përgatiten pas përdorimit të forcës.  
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Neni 45 
Mjetet kufizuese 

 
1. Ndalohet përdorimi i zinxhirëve dhe i hekurave. 
2. Prangat e duarve, xhaketat e forcës dhe mjete të tilla të rënda trupore kufizuese nuk përdoren, me 

përjashtim të rasteve kur dhe për aq sa: 
a) ato janë të nevojshme për të parandaluar arratisjen gjatë një transferimi, me kusht që ato të hiqen 

kur i burgosuri del përpara një organi gjyqësor ose administrativ, me përjashtim të rasteve kur organet 
vendosin ndryshe; 

b) jep urdhër drejtori, nëse mënyra të tjera kontrolli dështojnë, në mënyrë që të mbrohet i burgosuri 
nga vetëdëmtimi, dëmtime të të tjerëve ose për të parandaluar dëmtime serioze ndaj pronës. Në këto raste, 
drejtori informon mjekun e burgut menjëherë dhe i raporton Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 

3. Mënyra e përdorimit të instrumenteve kufizuese përcaktohet në rregulloren e përgjithshme të 
burgjeve. 

 
KREU VIII 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 46 
Aktet nënligjore 

 
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 4, 5, 15, 28 dhe 29 

të këtij ligji. 
2. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 3, 13, 31 e 40 të 

këtij ligji. 
3. Ngarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve të nxjerrë aktet e nevojshme në zbatim të nenit 31 të 

këtij ligji. 
 

Neni 47 
Shfuqizime 

 
Ligji nr.8321, datë 2.4.1998 “Për Policinë e Burgjeve”, të ndryshuar, shfuqizohet. 
 

Neni 48 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
 
Shpallur me dekretin nr.5983, datë 29.12.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.190, faqe 9422 
 
 

VENDIM 
Nr.463, datë 6.5.2009 

 
PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRËS, TË UNIFORMËS DHE TË SHENJAVE, NË MJETET E 

POLICISË SË BURGJEVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 4 të ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 

“Për Policinë e Burgjeve”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
1. Miratimin e ngjyrës dhe të uniformës së Policisë së Burgjeve, sipas albumit dhe specifikimeve të 

përcaktuara në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
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2. Llojet e uniformës së punonjësve të Policisë së Burgjeve janë: 
a) Uniforma për punonjësit e rolit të mesëm e të lartë; 
b) Uniforma për punonjësit e rolit bazë; 
c) Uniforma për punonjësit e rolit bazë të sigurisë e shoqërimit. 
3. Ministri i Drejtësisë ngarkohet të përcaktojë: 
a) normat e materialeve të konsumit; 
b) normat e furnizimit me veshmbathje të punonjësve të Policisë së Burgjeve. 
4. Uniforma e Policisë së Burgjeve mbahet vetëm nga punonjësit e Policisë së Burgjeve. Ndalohet 

shumëfishimi dhe realizimi i tyre për përdorues të institucioneve të tjera, që trajtohen në uniformë. 
5. Shenjat e mjeteve të Policisë së Burgjeve janë sipas aneksit 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
6. Punonjësit e Policisë së Burgjeve, deri në zëvendësimin e plotë të uniformës ekzistuese, me 

miratimin paraprak të Ministrit të Drejtësisë, lejohen të përdorin uniforma me ndryshime në elemente të 
veçanta nga uniforma e përcaktuar në këtë vendim. 

7. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti i këtij viti, 
miratuar për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 

8. Vendimi nr.263, datë 5.5.2006 i Këshillit të Ministrave “Për uniformën e Policisë së Burgjeve”, 
shfuqizohet. 

9. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.88, faqe 3839 
 
 

ANEKSI 1 
SPECIFIKIME TEKNIKE TË UNIFORMËS SË POLICISË SË BURGJEVE 

 
I. Uniforma për punonjës të rolit të mesëm dhe të lartë: 
a) Kostum stofi ngjyrë blu, me cilësi të lartë, i përbërë nga xhaketa, dy palë pantallona me ngjyrën e 

xhaketës dhe dy kapele. 
b) Xhaketa ka në dy cepat e jakës simbolin e Policisë së Burgjeve. Në krahun e majtë vendoset 

simboli i Policisë së Burgjeve, kurse në krahun e djathtë flamuri kombëtar. 
c) Në krahun e djathtë të gjoksit vendoset elementi dallues i identitetit të punonjësit të Policisë së 

Burgjeve, mbiemri. 
d) Kostumi vishet me mëngë të gjata, me ngjyrë blu të errët dhe kollare blu, i cili mban simbolin e 

Policisë së Burgjeve. Për raste ceremoniale kostumi vishet me këmishë të bardhë me mëngë të gjata. Pjesë e 
kësaj uniforme janë këpucët gjysma, me ngjyrë të zezë. 

e) Për stinën e dimrit vishet xhupi sintetik me kokore, ngjyrë blu me simbolin dallues në krah, me 
veshje të ngrohtë nga brenda. Këpucët për këtë stinë janë me qafë, me ngjyrë të zezë. 

f) Për stinën e verës, uniforma përbëhet nga këmishë me mëngë të shkurtra, ngjyrë blu, pa kollare 
dhe kopsa e parë e këmishës mbahet e hapur. Në krahun e majtë të këmishës vendoset simboli i Policisë së 
Burgjeve, ndërsa  në krahun e djathtë flamuri kombëtar. Pantallonat janë stof me cilësi të lartë. 

g) Për stinën e vjeshtës shtohet një triko akrilik me jakë “V”, ngjyrë blu me mëngë të gjata me 
spaleta për grada. Në pjesën e gjoksit, në krahun e djathtë vendoset identiteti, ndërsa në krahun e majtë, 
vendoset simboli dallues i Policisë së Burgjeve. 

h) Për rastet e përgatitjes së punonjësve të policisë, oficeri ka uniformën e përbërë nga një kostum 
doku trikoton poliestër, ngjyrë blu, me xhaketë e pantallona. Kapela do të jetë tip “Berretë“, ngjyrë blu e 
errët, me bordurë bojëqielli, me simbolin e Policisë së Burgjeve. 

i) Sipas stinëve, këto kategori punonjësish përfitojnë nga një bluzë pambuku me krahë të shkurtra dhe 
të gjata, doreza, çorape, të brendshme, rrip mesi e rrip pantallonash. 

II. Uniforma për punonjësit e rolit bazë, të shërbimit: 
a) Kostumi është dok trikoton e poliestër, me cilësi të lartë, i përbërë nga dy xhaketa, dy palë 

pantallona dhe dy kapele, tip berrete. Ngjyra e kostumit është blu, në anën e majtë të xhaketës, vendoset 
simboli i Policisë së Burgjeve dhe në anën e djathtë vendoset grada, me përmasa sa shenja e identitetit. 

b) Për stinën e verës, punonjësi i rolit bazë, do të ketë uniformën me pantallona doku e trikoton me 
ngjyrë blu, këmishë me mëngë të shkurtra ngjyrë blu dhe këpucë kambale. Nën këmishë mbahet bluza 
pambuku me ngjyrë blu, me mëngë të shkurtra. 
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c) Për stinën e dimrit shtohet xhup trikoton dhe sintetik me kokore, triko akrelik, gjysmë golf, me 
spaleta për grada, me ngjyrë blu dhe një mushama shiu e gjatë. Xhupi trikoton në krahun e majtë ka të 
vendosur stemën e Policisë së Burgjeve dhe në të djathtë flamurin kombëtar, si dhe në pjesën e pasme të 
mushamasë së shiut të ketë logon me mbishkrimin “POLICIA E BURGJEVE”. 

d) Uniforma ceremoniale e punonjësit të rolit bazë përbëhet nga kostumi stof me ngjyrë blu, dy 
kapele, dy palë pantallona dhe një xhaketë, këpucë gjysma, kravatë blu me simbolin e Policisë së Burgjeve dhe 
këmishë me mëngë të gjata. 

e) Sipas stinëve, këto kategori punonjësish përfitojnë nga një bluzë pambuku me krahë të shkurtra dhe 
të gjata, doreza, çorape, të brendshme, rrip mesi dhe rrip pantallonash. 

III. Uniforma e punonjësve të rolit bazë të sigurisë e shoqërimit: 
a) Uniforma për punonjësit e rolit bazë të sigurisë e shoqërimit është e njëjtë me uniformën e 

punonjësve të rolit bazë të shërbimit, duke shtuar një jelek pa mëngë dhe xhakavento poliestër e trikoton të 
cilat kanë në krahun e majtë stemën e Policisë së Burgjeve e në të djathtë flamurin kombëtar, bluzë poliestër 
me tri kopsa, kapele berrete ngjyrë blu dhe kapuç akrelik ngjyrë blu, rrip i kompletuar për mbajtjen e 
armatimit e pajisjeve. 

b) Sipas stinëve këto kategori punonjësish përfitojnë nga një bluzë pambuku me krahë të shkurtra dhe 
të gjata doreza, çorape, të brendshme, rrip mesi dhe rrip pantallonash. 

IV.Të gjithë punonjësit e policisë së burgjeve mbajnë edhe: 
1. Emblemën e Policisë së Burgjeve, e cila është emblema kombëtare, shiriti është me ngjyrë të artë, 

me gjethe dhe dy pulla anash. 
2. Simbolin e Policisë së Burgjeve, i cili është një beden kalaje me ngjyrë të artë, i rrethuar me gjethe 

ulliri të vendosur në një sfond me ngjyrë të zezë. 
3. Distinktivin e Policisë së Burgjeve, i cili ka formën e portofolit, me material lëkure dhe në 

brendësi ka një medaljon metalik me ngjyrë të argjendtë, ku në njërën faqe të tij është i vendosur simboli i 
Policisë së Burgjeve dhe numri identifikues i punonjësit. 
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ANEKSI 2 
 
1. Mjetet në përdorim të policisë së burgjeve kanë: 
a) ngjyrë blu; 
b) targën e tyre në përputhje me kërkesat e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe që mban 

mbishkrimin “POLICIA E BURGJEVE”; 
c) logon me mbishkrimin “POLICIA” me ngjyrë të verdhë fosforeshente. 
2. Mjetet e policisë së burgjeve që kryejnë detyrën e eskortimit, janë të pajisura me sistemin e 

paralajmërimit zanor dhe atë me drita vezulluese. 
3. Ngjyra, targa dhe logo në mjetet e policisë së burgjeve janë unike. 
 

 
VENDIM  

Nr.471, datë 6.5.2009 
 

PËR MIRATIMIN E LLOJEVE TË ARMËVE DHE TË MËNYRËS SË PËRDORIMIT TË TYRE NGA 
POLICIA E BURGJEVE 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 5, të ligjit nr.10 032, datë 

11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
1.  Miratimin e llojeve të armëve në përdorim të Policisë së Burgjeve, të cilat klasifikohen sipas 

aneksit nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.  
2.  Punonjësit e Policisë së Burgjeve pajisen me armatim personal (brezi). Plotësimi organik me 

armatim tjetër bëhet në përputhje me funksionet e strukturave të Policisë së Burgjeve. Normat e plotësimit me 
armatim e municion miratohen me urdhër të veçantë të Ministrit të Drejtësisë.  

3.  Përdorimi i armëve nga punonjësit e Policisë së Burgjeve bëhet në përputhje me ligjin nr.8290, 
datë 24.2.1998 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”.  

4.  Strukturat e Policisë së Burgjeve, që autorizohen të përdorin armët e parashikuara në aneksin nr.1 
të këtij vendimi, janë strukturat, që kryejnë:  

a)  sigurimin e ruajtjes perimetrike në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe objektet e 
tjera, në varësi të Ministrisë së Drejtësisë; 

b)  sigurimin e ruajtjes perimetrike, brenda apo jashtë institucioneve të përmendura në shkronjën “a” 
të këtij vendimi, në raste të jashtëzakonshme, të fatkeqësive e të fenomeneve natyrore, me synim sigurimin e 
jetës e të shëndetit të personave të paraburgosur apo të burgosur; 

c)  transferimin dhe shoqërimin e të burgosurve e të paraburgosurve, për sigurimin e ruajtjes fizike, 
gjatë kryerjes së veprimeve procedurale penale, gjatë transferimeve, lëvizjeve jashtë institucionit dhe në rastet 
kur ata kanë leje për lëvizje jashtë institucionit; 

ç) sigurimin e ruajtjes së të paraburgosurve e të burgosurve në spitale ose qendra të tjera mjekësore. 
5.  Punonjësit e Policisë së Burgjeve, që veprojnë në regjimin e brendshëm, në kontakt me të 

paraburgosurit apo të burgosurit, bëjnë dorëzimin e armatimit përpara futjes në regjim. 
6.  Punonjësit e strukturave të Policisë së Burgjeve, që kryejnë detyrat e parashikuara në pikën 4 të 

këtij vendimi, i përdorin armët në përputhje me funksionet e tyre, veçanërisht në këto raste:  
a)  Kur personat e dënuar, të arrestuar a të ndaluar përpiqen të largohen nga vendet e kryerjes së 

dënimit, dhomat e paraburgimit ose vendet ku mbahen, për t’u shoqëruar më pas në institucione të tjera. 
b)  Kur persona të ndryshëm përpiqen të lirojnë, me dhunë ose me armë, të dënuarit a të 

paraburgosurit nga vendet e kryerjes së dënimit, dhomat e paraburgimit, vendet ku mbahen, për t’u shoqëruar 
më pas në institucione të tjera. 

c)  Kur punonjësit e Policisë së Burgjeve ose persona të tretë  sulmohen me armë a mjete të tjera të 
rrezikshme për jetën dhe sulmi nuk mund të zmbrapset me mjete të tjera. 

ç) Në raste të tjera kur vlerësohet se paraqesin rrezikshmëri të lartë për jetën dhe shëndetin e të 
burgosurve, të të paraburgosurve, punonjësve të Policisë së Burgjeve apo të personave të tjerë.  

7.  Strukturat e Policisë së Burgjeve do të përdorin armët, që kanë në dispozicion, deri në çastin e 
miratimit nga Ministri i Drejtësisë të normave të plotësimit me armatim e municion.  
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8.  Mjetet dhe pajisjet e tjera, në përdorim të Policisë së Burgjeve, miratohen me urdhër të veçantë të 
Ministrit të Drejtësisë. 

9.  Ngarkohet Ministria e Drejtësisë për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali  Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.83, faqe 3670 
 

Aneksi nr.1 
LLOJET E ARMËVE TË POLICISË SË BURGJEVE 

 
1. Armë zjarri policore pistoletë kalibër 9 x 19 mm me të gjithë aksesorët. 
2. Armë zjarri policore të gjata kalibër 9 x 19 mm, me shënjestër optike për ditën dhe natën, me 

ndriçues me qitje një nga një dhe automatike. 
3. Municion policor për pistoletë kalibër 9 x 19 mm. 
4. Pushkë me precizion të lartë, me shënjestër optike për ditën dhe natën me qitje një nga një dhe 

automatike. 
5. Shotgan 12 mm. 
6. Municion policor kalibër 12 mm me saçme gome, me gaz. 
7. Shotgan 37 x 40 mm. 
8. Municion policor kalibër 40 mm me saçme gome, me gaz, me plumb dhe me eksploziv. 
9. Granata me gaz CN. 
10. Granata akustike. 
 

 
URDHËR 

Nr.3125/1, datë 4.9.2009 
 
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE 

PROCEDURAVE PËR MARRËDHËNIEN E PUNËS, TRAJNIMIN, ECURINË NË KARRIERË DHE 
DHËNIEN E MASAVE DISIPLINORE PËR PUNONJËSIT E POLICISË SË BURGJEVE” 

 
Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës, të paragrafit 4 të nenit 13 dhe paragrafit të dytë të 

nenit 46 të ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve” dhe paragrafit 2 të nenit 7 të ligjit 
nr.8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, 

 
URDHËROJ: 

 
1. Miratimin e rregullores “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për marrëdhënien e punës, 

trajnimin, ecurinë në karrierë dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij urdhri. 

2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve. 

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I DREJTËSISË 
Enkelejd Alibeaj 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.141, faqe 6415 
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RREGULLORE  
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR MARRËDHËNEN E PUNËS, 

TRAJNIMIN, ECURINË NË KARRIERË DHE DHËNIEN E MASAVE DISIPLINORE PËR PUNONJËSIT 
E POLICISË SË BURGJEVE 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore përcakton rregullat dhe procedurat për marrëdhëniet e punës, trajnimin, ecurinë në 

karrierë dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve. 
  

Neni 2 
Qëllimi 

 
Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat, politikat dhe procedurat për një zbatim efikas 

dhe të drejtë të ligjit nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve” dhe legjislacionit në fuqi që 
rregullon marrëdhëniet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit, me synim zhvillimin e një personeli të aftë 
dhe efektiv, si dhe zbatimin e të drejtave të punonjësve të Policisë së Burgjeve. 

 
Neni 3 

Parimet e funksionimit të Policisë së Burgjeve 
 
1. Punonjësit e Policisë së Burgjeve në të gjitha rolet kujdesen për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në 

ambientet e ekzekutimit të dënimeve penale apo të paraburgimit, si dhe gjatë shoqërimit të të dënuarve ose të 
paraburgosurve në gjykatë apo institucione të tjera. 

2. Gjatë veprimtarisë së tyre, punonjësit e Policisë së Burgjeve udhëhiqen nga parimi i respektimit të 
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, parimi i mosdiskriminimit dhe parimi i ligjshmërisë. 

 
Neni 4 

Përkufizime 
 
Në kuptim të kësaj rregulloreje, përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe në dispozita të 

veçanta të saj, me termat e mëposhtëm nënkuptohet: 
1. Punonjës i Policisë së Burgjeve-punonjësi që, pas përfundimit me sukses të trajnimit përkatës në 

përputhje me këtë rregullore, ushtron një funksion të caktuar pranë strukturave të Policisë së Burgjeve, duke 
mbajtur njërën nga gradat e përcaktuara në nenin 26 të ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e 
Burgjeve”. 

2. DPB-Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 
3. QTB-Qendra e Trajnimeve në burgje. 
4. Struktura përgjegjëse për personelin-struktura që funksionon pranë DPB dhe merret me 

menaxhimin e burimeve njerëzore në këtë drejtori. 
 

KREU II 
MARRËDHËNIA E PUNËS 

 
SEKSIONI I 

PRANIMI NË POLICINË E BURGJEVE 
 

Neni 5 
Objektivat 

 

Rregullat e pranimit në polici standardizojnë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve dhe krijojnë një 
sistem të drejtë pranimi në polici, nëpërmjet vendosjes së kritereve të njëjta për përzgjedhjen e aplikantëve në 
Policinë e Burgjeve, përcaktimit të procedurës zyrtare të aplikimit, si dhe metodave dhe standardeve të njëjta 
për testimin e aplikantëve. 
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Neni 6 
Parimet e përzgjedhjes 

 
1. Drejtori i Policisë së Burgjeve kujdeset që personat, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në Policinë e 

Burgjeve, të përzgjidhen në mënyrë të drejtë, të paanshme dhe transparente. 
2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet vetëm mbi bazën e kritereve të drejta, sipas rezultateve të arritura 

gjatë procedurave të testimit në zbatim të kësaj rregulloreje. 
 

Neni 7 
Procesi i aplikimit 

 
Struktura përgjegjëse për personelin, brenda 5 ditëve nga konstatimi i vendit të lirë, njofton Drejtorin 

e Policisë së Burgjeve, i cili brenda 10 ditëve nga marrja e informacionit, shpall periudhën e aplikimit, 
programin e konkurrimit, datat për zhvillimin e fazave të testimit dhe kuotat e pranimit në varësi të vendeve të 
lira. 

 
Neni 8 

Kriteret dhe dokumentet për aplikim në Policinë e Burgjeve 
 
1. Çdo person, që plotëson kriteret e përcaktuara në nenin 17 të ligjit nr.10 032, datë 11.12.2008, si 

dhe që ka mbaruar arsimin përkatës sipas përcaktimeve të bëra në urdhrin nr.3714, datë 5.5.2009 të Ministrit 
të Drejtësisë “Për përcaktimin e arsimit sipas roleve në Policinë e Burgjeve” ka të drejtë të konkurrojë për t’u 
pranuar si punonjës policie. 

2. Kandidatët duhet të paraqesin, brenda afatit të njoftuar sipas kësaj rregulloreje, dokumentet e 
mëposhtme: 

a) formularin e plotësuar të aplikimit, sipas modelit tip të përcaktuar nga struktura përgjegjëse për 
personelin; 

b) fotokopje të pasaportës ose letërnjoftimit; 
c) kopje të diplomës së shkollës; 
ç) formularin e vetëdeklarimit mbi gjendjen e tij gjyqësore; 
d) vërtetim të lëshuar nga prokuroria dhe gjykata se nuk është në procedim penal; 
e) raport mjeko-ligjor që është i aftë për punë. 
 

Neni 9 
Njoftimi publik për aplikim 

 
Njoftimi i kandidatit për kohën, rregullat dhe procedurën për aplikim në Policinë e Burgjeve 

realizohet nëpërmjet një ose më shumë prej formave të mëposhtme: 
a) njoftimeve në radio dhe televizion; 
b) lajmërimeve në shtypin e shkruar; 
c) njoftimeve në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve; 
ç) fletëpalosjeve për pranim/udhëzues për aplikimin; 
d) posterave që njoftojnë fillimin e këtij procesi; 
dh) njoftimeve në ambientet universitare. 
 

Neni 10 
Procedura e aplikimit 

 
1. Procedura e aplikimit për punonjësit e policisë fillon, kur kandidati plotëson formularët e aplikimit 

dhe i dorëzon ato bashkë me dokumentet e kërkuara në DPB. Me marrjen e formularit të plotësuar, struktura 
përgjegjëse e personelit i lëshon aplikantit një dokument që vërteton marrjen e aplikimit. 

2. Kandidati që paraqitet për aplikim i jepet udhëzuesi për aplikim, i miratuar nga Drejtori i Policisë 
së Burgjeve, formulari i aplikimit dhe çdo informacion tjetër i nevojshëm i kërkuar prej tij. 
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Neni 11 
Shqyrtimi paraprak i aplikimit 

 
1. Struktura përgjegjëse për personelin shqyrton dhe verifikon brenda 10 ditëve nga data e mbarimit 

të paraqitjes së kërkesave për aplikim, nëse: 
a) aplikimi dhe dokumentet shoqëruese janë të plotësuara në përputhje me udhëzuesin; 
b) kandidati përmbush kriteret e aplikimit të përcaktuara në nenin 8. 
2. Struktura përgjegjëse për personelin refuzon aplikimin, nëse ai është me mangësi në 

dokumentacion dhe njofton me shkrim brenda 10 ditëve nga përfundimi i procesit të aplikimit, kandidatin për 
arsyen e refuzimit. Kandidati ka të drejtën e ankimit me shkrim brenda 5 ditëve nga njoftimi te Drejtori i 
Policisë së Burgjeve, i cili shprehet me shkrim brenda 10 ditëve nga dita e paraqitjes së ankimit. Nëse drejtori 
pranon ankimin, kandidati vazhdon konkurrimin. 

3. Struktura përgjegjëse për personelin brenda 10 ditëve nga data e mbarimit të paraqitjes së 
kërkesave për aplikim, u cakton kandidatëve që përmbushin kriteret e aplikimit, një numër identifikimi dhe i 
fton të marrin pjesë në procesin e testimit. Ky numër unik identifikimi për pranimin vendoset në të gjithë 
formularët dhe dokumentacionin që do të përdoret deri në përfundim të procesit të pranimit. 

 
Neni 12 

Procedura e testimit dhe komisioni i testimit 
 
1. Procedura e testimit vijon sipas rendit të mëposhtëm: 
a) Verifikimi i të dhënave të aplikantit; 
b) Testi me shkrim; 
c) Testi i aftësive fizike; 
ç) Kontroll psiko-social; 
d) Intervista me gojë. 
2. Procedura e testimit, me përjashtim të testit të aftësive fizike dhe kontrollit psiko-social, kryhet nga 

komisioni i testimit. Komisioni përbëhet nga: 
a) dy përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë; 
b) dy përfaqësues të DPB-së nga strukturat e Policisë së Burgjeve; 
c) një përfaqësues i QTB-së. 
 

Neni 13 
Verifikimi i të dhënave të aplikantit 

 
Për të përcaktuar nëse kandidati i përzgjedhur është i përshtatshëm për t’u pranuar në polici, 

komisioni verifikon: 
a) të dhënat e paraqitura në formularin e aplikimit; 
b) dokumentacionin e paraqitur sipas nenit 8 të kësaj rregulloreje; 
c) të dhënat të cilat e implikojnë kandidatin në veprimtari kriminale apo veprimtari të papajtueshme 

me figurën e punonjësit të Policisë së Burgjeve. 
 

Neni 14 
Testi me shkrim 

 
1. Testi me shkrim kryhet brenda 15 ditëve nga data e përfundimit të shqyrtimit paraprak dhe shërben 

për të vlerësuar nëse konkurrenti zotëron njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për kryerjen e detyrave të 
punonjësit të policisë. Konkurrentit i kërkohet të lexojë, të analizojë dhe të kuptojë gjuhën standarde shqipe. 

2. Testi hartohet, administrohet dhe vlerësohet me pikë nga komisioni. 
3. Rezultatet e testit me shkrim dalin brenda ditës së testimit. Kandidati që ka marrë mbi 60% të 

pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, njoftohet për të vazhduar konkurrimin. Rezultatet e testit me 
shkrim ruhen në dosjen e kandidatit dhe përbëjnë 50% të rezultatit të përgjithshëm të tij,. 

4. Në përfundim të testit me shkrim, komisioni publikon zyrtarisht listën me rezultatet e testimit në 
rend zbritës, në ambientet e DPB-së dhe në faqen zyrtare të saj. 
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Neni 15 
Testi i aftësive fizike 

 
1. Kandidatët që kalojnë testin me shkrim, i nënshtrohen testit të aftësive fizike, që teston aftësitë 

psiko-motorë të kandidatit, ku përfshihen shpejtësia, shkathtësia fizike, rezistenca, forca muskulare dhe 
koordinimi fizik, të domosdoshme për punën e punonjësit të policisë. 

2. Testi i aftësive fizike vlerësohet sipas standardit të përcaktuar në kohën e zhvillimit të testit nga një 
komision i përcaktuar nga Drejtori i Policisë së Burgjeve. Përmbajtja e testit të aftësive fizike, si dhe standardi 
i përcaktuar për kalimin e tij përfshihen në udhëzuesin për aplikim. 

3. Kriteret për kalimin e testit të aftësive fizike janë: 
a) Përfundimi i të gjitha ushtrimeve brenda kohës së caktuar; 
b) Kalimi i të gjitha fazave në rendin e kërkuar. 
4. Pas përfundimit të testit kandidatit i bëhet i ditur rezultati dhe nëse ka kaluar, njoftohet për të 

vazhduar procesin e testimit. Rezultatet e testit fizik ruhen në dosjen e aplikantit dhe përbëjnë 50% të rezultatit 
të përgjithshëm të tij. 

 
Neni 16 

Kontrolli psiko-social 
 
Kandidatët e përzgjedhur i nënshtrohen kontrollit psiko-social, nga psikologë dhe sociologë, për të 

përcaktuar përshtatshmërinë e tyre nga pikëpamja psiko-sociale për të kryer detyrat e punonjësit të policisë. 
Në këtë kontroll testohet: 

a) nëse kandidati ka kryer më parë vepër penale; 
b) nëse ka deklaruar të dhëna të rreme apo ka paraqitur dokumente të falsifikuara, që kanë për qëllim 

të rrisin mundësitë për punësim të aplikantit; 
c) nëse nga testi për përdorim droge rezulton se është ose ka qenë përdorues droge gjatë shtatë viteve 

të fundit; 
ç) nëse është përdorues i vazhdueshëm i pijeve alkoolike në masën që ndikojnë në aftësinë e tij për t’u 

kujdesur për veten apo për të tjerët; 
d) nëse ka të dhëna të mjaftueshme që tregojnë se kandidati ka shprehur paragjykim ose diskriminim 

për arsye të etnisë, gjinisë, moshës, prirjes seksuale, racës, fesë, përkatësisë politike, statusit shoqëror apo 
përkatësisë prindërore; apo 

dh) nëse manifeston sjellje të cilat bien në kundërshtim me Kodin e Etikës. 
 

Neni 17 
Intervista me gojë 

 
1. Qëllimi i intervistës me gojë është që të vlerësojë: 
a) Aftësitë e kandidatit për të menduar, analizuar, komunikuar dhe marrë vendime; 
b) Aftësitë e kandidatit për të reaguar në mënyrën e duhur në kushtet e një stresi minimal; 
c) Përshtatshmërinë e kandidatit për t’u bërë punonjës policie. 
2. Komisioni i bën kandidatit pyetje të strukturuara, të cilat nuk kërkojnë njohuri paraprake të 

teknikave apo praktikave policore. Pyetjet testojnë aftësitë e aplikantit për të komunikuar qartë, për të 
shprehur ide dhe koncepte, si dhe për të analizuar dhe marrë vendime. 

 
Neni 18 

Përfundimi i procesit të testimit 
 
1. Procedura e testimit mbyllet me përfundimin e intervistës me gojë. Në rast se kandidatët e 

përzgjedhur pas testit me shkrim dhe testit fizik rezultojnë të suksesshëm në kontrollin psiko-social dhe 
intervistën me gojë, procedohet sipas nenit 19. 

2. Në rast se kandidatët e përzgjedhur pas testit me shkrim dhe testit fizik nuk rezultojnë të 
suksesshëm në kontrollin psiko-social dhe intervistën me gojë, ato njoftohen jo më vonë se e nesërmja e 
përfundimit të procesit të testimit për përjashtimin nga konkurrimi, duke i dhënë me shkrim arsyen e 
përjashtimit. Në këtë rast, kandidati ka të drejtë të paraqesë ankim me shkrim brenda 5 ditëve nga njoftimi 
pranë Drejtorit të Policisë së Burgjeve, i cili duhet të shprehet me shkrim brenda 10 ditëve. 
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3. Në rast se kandidatët e përzgjedhur pas testit me shkrim dhe testit fizik rezultojnë të suksesshëm 
edhe në kontrollin psiko-social dhe intervistën me gojë, përcaktohet rezultati i përgjithshëm për secilin prej 
tyre, si shumatore e rezultatit të testit të aftësive fizike dhe testit me shkrim. 

4. Aplikantët renditen në listën përfundimtare sipas rezultateve të arritura. Kjo listë shpallet publikisht 
jo më vonë se të nesërmen e ditës së përfundimit të procesit të testit me shkrim. 

5. Lista e kandidatëve të përzgjedhur është e vlefshme për gjashtë muaj, duke filluar nga data e 
përfundimit të procesit të pranimit. Kur kjo periudhë vlefshmërie përfundon, rifillon procesi i pranimit. Çdo 
kandidat, i cili nuk kalon ndonjërën prej fazave të procesit gjatë riaplikimit duhet ta rifillojë procesin nga e 
para. 

 
Neni 19 

Pranimi në polici 
 
1. Kandidatët të cilët kalojnë me sukses procesin e testimit, përfshihen në listën e kandidatëve për t’u 

pranuar në polici në rend zbritës, sipas pikëve të marra në procesin e testimit. 
2. Në varësi të vendeve të lira në Policinë e Burgjeve, kandidatët që do të përzgjidhen, bazuar në 

listën e rezultateve të arritura sipas rendit zbritës, kanë të drejtë të vazhdojnë procedurën e pranimit në 
Policinë e Burgjeve. 

3.Struktura përgjegjëse për personelin harton listën e kandidatëve për t’u pranuar në polici si 
punonjës, nga lista e përgjithshme, sipas rendit numerik të pikëve të marra gjatë procesit të testimit. Në rastet 
kur dy ose më shumë kandidatë rezultojnë me pikë të barabarta, do të merret për bazë rezultati i testit me 
shkrim. 

4. Ankesat për zhvillimin dhe rezultatin e konkurrimit bëhen në përputhje me rregullat e Kodit të 
Procedurave Administrative. 

 
Neni 20 

Kontratat e punës 
 
1. Pas përfundimit me sukses të procedurës së testimit, personat që përzgjidhen, në varësi të numrit të 

vendeve vakant, për të vazhduar kursin e trajnimit nënshkruajnë kontratën individuale të punës. 
2. Kontrata individuale është një marrëveshje ndërmjet punonjësit të policisë dhe Drejtorit të Policisë 

së Burgjeve. Kjo kontratë përmban të drejtat dhe detyrimet e palëve dhe mbështetet në kontratën kolektive të 
punës. 

3. Kontrata kolektive e punës është një marrëveshje ndërmjet sindikatës së policisë dhe Drejtorit të 
Policisë së Burgjeve. Kjo kontratë përmban dispozita mbi kushtet e punësimit, lidhjen, përmbajtjen dhe 
përfundimin e kontratës individuale të punës, formimin profesional, si dhe marrëdhëniet ndërmjet palëve 
kontraktuese. 

4. Modeli tip i kontratës individuale miratohet nga Ministri i Drejtësisë me propozim të Drejtorit të 
Policisë së Burgjeve. Ajo u referohet akteve ligjore në fuqi dhe përmban: 

a) identitetin e palëve; 
b) vendin e punës; 
c) përshkrimin e përgjithshëm të punës; 
ç) datën e fillimit të punës; 
d) kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës; 
dh) kohëzgjatjen e pushimit vjetor; 
e) elementet përbërëse të pagës dhe datën e dhënies së saj; 
ë) kohën normale javore të punës; 
f) sanksionet për prishje të kontratës. 

 
SEKSIONI II 

TRAJNIMI NË QENDRËN E TRAJNIMIT TË PERSONELIT TË BURGJEVE 
 

Neni 21 
Qendra e trajnimeve në burgje 

 
QTB organizon dhe zhvillon kurset e shkollës bazë, duke u bazuar në kuotat e pranimit të përcaktuara 

sipas dispozitave të kësaj rregulloreje për të gjithë personat e shpallur fitues nga procedura e konkurrimit. 
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Neni 22 
Kursanti 

 
1. Kursanti është personi që ka lidhur kontratën e punës për pranimin si punonjës i Policisë së 

Burgjeve dhe që ndjek kursin e trajnimit në QTB. 
2. Kursanti duhet të përfundojë me sukses trajnimin bazë të policisë që të caktohet me detyrë në 

polici. 
3. Në rast se kursanti nuk e përfundon me sukses trajnimin bazë të policisë, atij i zgjidhet kontrata e 

punës. 
 

Neni 23 
Manuali i trajnimit në shkollën bazë të policisë 

 
1. Manuali i trajnimit i shkollës bazë të policisë hartohet dhe përditësohet nga QTB-ja dhe miratohet 

nga Drejtori i Policisë së Burgjeve. Çdo kursanti i jepet një manual, me të cilin ai njihet para fillimit të 
trajnimit bazë. 

2. Manuali përmban: 
a) kohëzgjatjen dhe përmbajtjen e programit për trajnimin bazë; 
b) rregullat e sjelljes dhe kërkesat e performancës gjatë kursit; 
c) procedurat të cilat kanë të bëjnë me regjistrimin, trajnimin, testimet, praktikën dhe kualifikimin ose 

jo të kursantit. 
Neni 24 

Programi bazë i trajnimit dhe testimi i njohurive 
 
1. Programi bazë i trajnimit përmban detyrimisht njohuri mbi: 
a) trajtimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve, dhe të drejtat e tyre; 
b) rastet dhe mënyrat e përdorimit të forcës; 
c) rastet dhe mënyrat e përdorimit të armëve, si dhe të pajisjeve të tjera të policisë së burgjeve; 
d) strukturat dhe organizimin e sistemit të burgjeve; 
e) skemat e sigurisë. 
2. Pas 15 ditëve nga përfundimi i trajnimit, QTB-ja organizon testimin e njohurive të kursantit, me 

anë të një provimi me shkrim. Kursanti duhet të marrë më shumë se 60% të pikëve të testimit, për ta 
konsideruar të suksesshëm trajnimin e tij. Në të kundërt veprohet sipas paragrafit 3 të nenit 22 të kësaj 
rregulloreje. 

 
SEKSIONI III 

ECURIA NË PUNË 
 

Neni 25 
Caktimi në detyrë 

 
Caktimi në detyrë i punonjësit të policisë bëhet në momentin e fillimit të periudhës së provës 

nëpërmjet aktit të emërimit në detyrë të punonjësit të Policisë së Burgjeve të nxjerrë nga Drejtori i Policisë së 
Burgjeve. 

 
Neni 26 
Betimi 

 
1. Punonjësi i policisë, para caktimit të tij në detyrë, betohet me solemnitet para Drejtorit të Policisë 

së Burgjeve, duke përsëritur tekstin, si më poshtë: 
“Unë betohem që do të kryej detyrat e mia me besnikëri, do të zbatoj Kushtetutën dhe ligjet e 

Republikës së Shqipërisë me ndershmëri dhe paanshmëri në çdo kohë.”. 
2. Punonjësi i policisë nënshkruan deklaratën e betimit, e cila vendoset në dosjen personale të tij. 

Punonjësi i policisë, i cili refuzon ta bëjë betimin dhe të nënshkruajë deklaratën, nuk caktohet në detyrë dhe 
largohet nga Policia e Burgjeve. 

3. Ky proces zbatohet edhe për punonjësit të cilët ripranohen në polici. 
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Neni 27 
Dosja personale 

 
1. Policia e Burgjeve mban një dosje personale për çdo punonjës me të dhënat e mëposhtme: 
a) emrin dhe adresën e përhershme; 
b) vendin dhe datën e lindjes; 
c) të dhënat personale të bashkëshortit/bashkëshortes/partnerit dhe fëmijëve; 
d) dokumentet e shërbimit ushtarak; 
e) dokumentet e punësimit; 
f) dokumentet e shkollimit, të çdo provimi dhe kualifikimi në polici; 
g) dokumentet e pozicionit aktual në polici, duke përfshirë: pozicionet, ngritjet në detyrë, lëndimet, 

sëmundjet, lavdërimet dhe masat disiplinore. 
Të dhënat mbi masat disiplinore duhet të eliminohen në përputhje me afatet e përcaktuara në nenin 41 

të ligjit nr.10032,d atë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve”. 
2. Çdo punonjës policie ka një numër unik shërbimi, i cili përdoret në të gjithë dokumentacionin 

zyrtar. 
3. Punonjësi i Policisë së Burgjeve mund ta shohë dosjen e tij personale pasi ka bërë kërkesë me 

shkrim pranë strukturës përkatëse të personelit, e cila brenda pesëmbëdhjetë ditëve pune i krijon punonjësit 
mundësinë për të parë dosjen personale. 

4. Kur punonjësit të policisë i ndërpriten marrëdhëniet e punës, dosja e tij personale administrohet në 
strukturën qendrore të personelit për një periudhë prej shtatë vjetësh. Në këtë rast ai pajiset me një certifikatë 
shërbimi dhe një rekomandim lidhur me kryerjen e detyrave gjatë shërbimit nga struktura qendrore e 
personelit. 

5. Struktura përgjegjëse për personelin krijon kartotekat për administrimin dhe ruajtjen e 
dokumentacionit të punonjësve të policisë që në momentin e pranimit në polici dhe gjatë gjithë ecurisë së tij në 
karrierë. 

6. Të dhënat për personelin e policisë dhe ish-personelin e policisë, përveçse në kartotekën e 
personelit, ruhen dhe në sistemimin elektronik të ruajtjes së të dhënave. 

7. Për administrimin e dokumentacionit të personelit të Policisë së Burgjeve veprohet në përputhje me 
legjislacionin përkatës. 

 
Neni 28 

Transferimi 
 
1. Transferimi i punonjësit të Policisë së Burgjeve bëhet me kërkesë të punonjësit ose me pëlqimin 

me shkrim të tij. 
2. Punonjësi i Policisë së Burgjeve, i transferuar në kundërshtim me pikën 1 të këtij neni, ka të 

drejtën e ankimit, brenda 10 ditëve, te Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, i cili brenda 30 ditëve, shqyrton 
ankesën dhe shprehet mbi të. 

3. Vendimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve përbën akt administrativ të ankimueshëm sipas 
Kodit të Procedurave Administrative. 

4. Ankimi ndaj vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve pezullon transferimin. 
 

Neni 29 
Komandimi 

 
1. Punonjësi i policisë së burgjeve komandohet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, 

për një periudhë jo më shumë se tre muaj, me qëllim mbarëvajtjen ose përballimin e mbingarkesës në punë, në 
një detyrë tjetër. 

2. Komandimi bëhet në rastet e mëposhtme: 
a) për plotësimin e funksioneve të lira organike; 
b) për nevoja ristrukturimi apo riorganizimi; 
c) kur ekziston një situatë reale dhe e rrezikshme ndaj jetës dhe familjes së tij; 
d) për nevoja të ngutshme shërbimi. 
3. Në urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve për komandimin e punonjësit në një detyrë 

tjetër, përcaktohen saktësisht: 
a) arsyet e komandimit; 
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b) periudha e komandimit; 
c) detyrat dhe funksionet që do të kryejë punonjësi gjatë periudhës së komandimit. 
4. Punonjësit të komanduar i ruhet vendi i punës dhe gjatë periudhës së komandimit merr pagën për 

pozicionin e punës që ka kryer para komandimit. 
5. Në rastet e komandimit jashtë vendbanimit të tij, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i siguron 

punonjësit të komanduar, fjetjen, transportin dhe ushqimin. Në rastet e pamundësisë për t’i siguruar trajtimin e 
përmendur më lart, punonjësi i komanduar përfiton dieta, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
Neni 30 

Ndërprerja e marrëdhënieve të punës 
 
1. Punonjësit të policisë i ndërpritet marrëdhënia e punës dhe i zgjidhet kontrata e punës, në rastin e 

lirimit nga Policia e Burgjeve sipas parashikimeve të nenit 23 të ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 “Për Policinë 
e Burgjeve”. 

2. Kur punonjësi i policisë kërkon vetë të lirohet, ai paraqet një kërkesë me shkrim pranë titullarit të 
organit ku është efektiv. Autoriteti përgjegjës për lirimin nga detyra, ka detyrim të nxjerrë aktin e lirimit jo më 
vonë se një muaj nga dita e dorëzimit të kërkesës me shkrim. Në rast mosnxjerrjeje të aktit të lirimit, 
punonjësi ka të drejtë të ndërpresë marrëdhëniet e punës në mënyrë të njëanshme në përputhje me përcaktimin 
e bërë në kontratën e punës. 

3. Kur punonjësi ndërpret marrëdhëniet e punës, atij i lihet një afat deri në 15 ditë për dorëzimin e 
detyrës. Në raste të veçanta, ky afat mund të zgjatet me urdhër të motivuar të titullarit që ka në kompetencë 
nxjerrjen e urdhrit për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. 

4. Kur punonjësi përjashtohet, ai nuk lejohet të hyjë në ambientet e policisë i pashoqëruar. 
 

Neni 31 
Ripranimi në polici 

 
1. Një person i liruar sipas nenit 23, pika 1, shkronja “ç”, të ligjit nr.10032, datë 11.12.2008 “Për 

Policinë e Burgjeve”, duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për t’u ripranuar në polici.Ripranimi i tij bëhet kur 
ka vende të lira organike në pozicionin për të cilin ai ka kualifikimin e duhur. 

2. Nëse ripranimi bëhet brenda 12 muajve të pandërprerë, atëherë ai rifiton gradën e tij të 
mëparshme; në të kundërt punonjësi i policisë merr një gradë më të ulët se grada që kishte në momentin e 
lirimit. Për të marrë gradën që kishte përpara se të lirohej, punonjësi duhet të ndjekë procedurën normale të 
ngritjes në gradë dhe të ricertifikohet nga QTB-ja. 

3. Për ripranim në polici, i interesuari duhet të paraqesë dokumentet e poshtëshënuara në strukturën 
përkatëse të personelit: 

a) kërkesën me shkrim për ripranim; 
b) formularin e vetëdeklarimit mbi gjendjen e tij gjyqësore; 
c) raport mjeko-ligjor; 
ç) referenca për punët e kryera gjatë kësaj periudhe. 
 

Neni 32 
Verifikimi në rast ripranimi 

 
1. Në rast ripranimi, struktura përkatëse e personelit bën verifikimin e të dhënave të të interesuarit 

dhe dokumentacionit të dorëzuar prej tij sipas paragrafit 3 të nenit 27 të kësaj rregulloreje, si dhe kërkon nga 
strukturat përkatëse të policisë verifikimin, nëse personi është i implikuar ose jo në veprimtari kriminale apo 
veprimtari të papajtueshme me figurën e punonjësit të policisë së burgjeve. 

2. Në përfundim të këtij procesi, brenda 5 ditëve, struktura përkatëse e personelit dërgon 
informacionin e nevojshëm pranë Drejtorit të Policisë së Burgjeve, i cili bën riemërimin ose jo të punonjësit të 
Policisë së Burgjeve. 

 
Neni 33 

Personat e përjashtuar 
 
Personat e liruar nga Policia e Burgjeve, në bazë të paragrafit “d” dhe “dh” të nenit 23 të ligjit 

nr.10032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve” nuk kanë të drejtë ripranimi në strukturat e policisë. 
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Neni 34   
Koha e punës dhe e pushimit   

 
1. Koha e punës dhe e pushimit për punonjësit e Policisë së Burgjeve njehsohet me atë të  punonjësve 

të tjerë të administratës publike.   
2. Pushimi vjetor i pagueshëm për punonjësit e Policisë së Burgjeve është:   
a) për punonjësit e rolit bazë, 30 ditë kalendarike.   
b) për punonjësit e rolit të mesëm, 35-40 ditë kalendarike, si më poshtë:   
i) për gradat nënkomisar dhe komisar 35 ditë kalendarike;   
ii) për gradën kryekomisar, 40 ditë kalendarike.   
c) për punonjësit e rolit të lartë drejtues, 45 ditë kalendarike.   
3. Kur për arsye pune e shërbimi, pushimi vjetor nuk mund të jepet brenda vitit, ai duhet të jepet jo 

më vonë se muaji mars i vitit pasardhës, në të kundërt bëhet kompensimi në lekë.   
4. Kur e kërkojnë nevojat e punës dhe të shërbimit, punonjësit e Policisë së Burgjeve janë të detyruar 

të punojnë mbi kohën normale të punës e të shërbimit. Kjo realizohet me urdhër me shkrim nga titullari i 
institucionit dhe punonjësi i policisë kompensohet me lekë për orët shtesë mbi kohën normale të punës dhe të 
shërbimit sipas Kodit të Punës. Kjo pagesë e orëve shtesë bëhet me urdhër të titullarit të institucionit pasi të 
jetë plotësuar dokumentacioni përkatës nga përgjegjësi i sigurisë.   

5. Punonjësit e Policisë së Burgjeve përfitojnë çdo vit, në fund të vitit financiar, sipas vlerësimit të 
punës, një shpërblim, deri në një pagë mujore. Ky shpërblim jepet në bazë të një shkalle përpjesëtueshmërie, 
që pasqyron kohën e punës së kryer nga punonjësi gjatë vitit financiar.   

6. Në rast fatkeqësie familjare, martese apo në raste të tjera të veçanta, punonjësit të Policisë së 
Burgjeve i jepet deri në 7 ditë leje e pagueshme ose deri 1 muaj leje pa të drejtë page. Periudha e lejes pa të 
drejtë page nuk llogaritet në vjetërsi pune e shërbimi dhe as për efekte të ecurisë në karrierë.   

 
Neni 35   

Vlerësimi i rezultateve individuale të punës   
 
1. Në përputhje me nenin 13 të ligjit nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve”, çdo 

punonjës policie vlerësohet çdo vit. Data në të cilën plotësohet vlerësimi vjetor është përvjetori i emërimit të 
punonjësit në Policinë e Burgjeve.   

2. Punonjësit e policisë vlerësohen edhe nëse aplikojnë për ngritje në gradë.   
3. Vlerësimet e punës dërgohen pranë strukturës qendrore të personelit brenda një muaji nga data në 

të cilën njoftohet personi. Struktura përkatëse e personelit mund të kërkojë vlerësime për punonjësit që 
ndëshkohen me masë disiplinore.   

4. Punonjësit e policisë në periudhë prove vlerësohen në intervale prej tre muajsh për dymbëdhjetë 
muajt e parë pas përfundimit të programit të trajnimit në terren. Vlerësimi  përfundimtar plotësohet gjatë 
muajit të fundit të provës dhe përmban një rekomandim për konfirmimin e emërimit dhe ngritjen në gradën e 
inspektorit apo përjashtimin e këtij punonjësi.   

 
Neni 36   

Formulari i vlerësimit   
 
1. Formulari i vlerësimit të rezultateve të punës hartohet nga struktura qendrore e personelit dhe 

miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve. Të gjitha komentet e shprehura të vlerësimeve mbështeten te 
puna dhe veprimet e punonjësit që vlerësohet gjatë kësaj periudhe.  

2. Formulari nënshkruhet nga eprori i drejtpërdrejtë, titullari në nivel drejtori të IEVP-së e më lart, si 
dhe nga punonjësi, i cili bën komentet e tij me shkrim brenda 10 ditëve nga marrja e vlerësimit. Në fund të 
procesit, punonjësit i jepet një kopje e formularit të vlerësimit.   

 
Neni 37   

Autoritetet përgjegjëse për vlerësimin   
 
1. Vlerësimi i punonjësit bëhet nga eprori i drejtpërdrejtë i tij. Procesi përfshin një  intervistë me 

punonjësin, gjatë së cilës punonjësi mund të bëjë komentet e tij me gojë dhe  më pas edhe me shkrim në lidhje 
me përmbajtjen e vlerësimit, duke nënshkruar me firmë  dhe datë formularin duke konfirmuar se e ka lexuar 
atë.   
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2. Vlerësimi konfirmohet ose ndryshohet nga drejtori i IEVP-së për punonjësit e policisë në  këtë 
strukturë dhe nga Drejtori i Policisë së Burgjeve për punonjësit e policisë në DPB.   

3. Strukturat përkatëse të personelit janë përgjegjëse për administrimin teknik të procesit.   
 

KREU III   
ECURIA NË KARRIERË   

 
SEKSIONI I   

PROCEDURA E ECURISË NË KARRIERË 
 

Neni 38   
Procedura   

 
1. Për ecurinë në karrierë, me përjashtim të rasteve të ngritjes në gradë dhe caktimit në detyrë, 

ndiqen procedurat e mëposhtme:   
a) Bëhet propozimi me shkrim për ecurinë në karrierë të punonjësit të policisë nga:   
i) eprorët e punonjësit të policisë, duke filluar nga eprori direkt ose eprorët e tjerë në shkallë 

hierarkike më të lartë;   
ii) punonjësi i policisë i interesuar;   
iii) struktura përkatëse e personelit.   
b) Propozimi për ecurinë në karrierë të punonjësit të policisë kalon te strukturat përkatëse të 

personelit, të cilat, mbi bazën e propozimit të bërë, përgatisin dokumentacionin mëposhtëm:   
i) propozimin e titullarit ose kërkesa e punonjësit, ku parashtrohen arsyet e propozimit për ecurinë në 

karrierë;   
ii) vlerësimin e rezultateve individuale të punës për transferimin;   
iii) relacionin përkatës, ku parashtrohen përbërja familjare e kandidatit, ecuria në karriere, si dhe 

mendimi i strukturës së personelit;  
iv) propozimin e strukturës së personelit për kandidaturë alternative, nëse është e nevojshme;   
v) informacione apo relacione të ndryshme shtesë, nëse ka, të cilat janë të domosdoshme në rastet e 

përjashtimeve nga policia.   
2. Për funksionet organike ku kërkohet grada “Kryekomisar” e lart, kandidatura alternative është e 

detyrueshme.   
3. Brenda një muaji nga momenti i fillimit të procesit të ecurisë në karrierë, këto dokumente i 

dorëzohen autoritetit që e ka në kompetencë. Para marrjes së vendimit, ai mund të konsultohet me drejtuesit e 
strukturave të interesuara, të cilët, në rast se nuk bien dakord me kandidaturën, argumentojnë qëndrimin dhe 
propozojnë kandidaturë alternative.   

 
SEKSION II   

NGRITJA NË GRADË   
 

Neni 39   
Parime të përgjithshme   

 
1. Punonjësit e Policisë së Burgjeve që kërkojnë të ngrihen në gradë përzgjidhen me barazi, 

paanshmëri dhe transparencë. Këta kandidatë përzgjidhen në bazë të kritereve të pozicionit dhe aftësive të tyre 
për të kryer siç duhet detyrën në gradën më të lartë.   

2. Punonjësi i policisë që plotëson kriteret ka të drejtë të aplikojë për të konkurruar në procesin për 
ngritje në gradë. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet mbi bazën e një procesi përzgjedhës rigoroz dhe të plotë.   

 
Neni 40   

Kriteret e përgjithshme për ngritje në gradë   
 
Për të gjitha rastet e ngritjes në gradë, duhet të jenë shpallur vendet e lira për atë gradë dhe të 

përmbushen kriteret e përgjithshme për ngritjen në gradë, si vijon:   
1. Për nivelin e punonjësit të rolit bazë:  
 a) Grada “Nëninspektor” i jepet punonjësit të rolit bazë në çastin e fillimit të punës, pas përfundimit 

me sukses të periudhës së kursit bazë të policisë në QTB;   
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b) Grada “Inspektor” i jepet punonjësit të rolit bazë pas përfundimit me sukses të periudhës dyvjeçare 
të provës, pas së cilës ndiqet një kurs formimi në QTB;   

c) Grada “Kryeinspektor” i jepet punonjësit të rolit bazë kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 2 vjet në gradën inspektor ose të paktën 16 muaj për ata me arsim 

të lartë;   
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
2. Për nivelin e punonjësit të rolit të mesëm:   
a) Grada “Nënkomisar” i jepet punonjësit të rolit bazë kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 2 vjet në gradën kryeinspektor ose të paktën 16 muaj për ata me 

arsim të lartë;   
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
b) Grada “Komisar” i jepet punonjësit të rolit të mesëm kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 vjet në gradën nënkomisar;  
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
c) Grada “Kryekomisar” i jepet punonjësit të rolit të mesëm kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 vjet në gradën “Komisar”;   
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
3. Për nivelin e punonjësit të rolit të lartë:   
a) Grada “Drejtues” i jepet punonjësit të rolit të lartë kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 3 vjet në gradën kryekomisar;   
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
b) Grada “Drejtues i parë” i jepet punonjësit të rolit të lartë kur:   
i) ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 4 vjet në gradën drejtues;   
ii) përmbush kriteret për pozicionin e punës;   
iii) shpallet fitues në fund të procesit të konkurrimit;   
iv) ka përfunduar kursin e trajnimit në QTB.   
 

Neni 4l   
Procesi i ngritjes në gradë   

 
Procesi i ngritjes në gradë realizohet sipas fazave të mëposhtme:   
1. Brenda datës 31 mars të çdo viti, struktura përgjegjëse për personelin pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve, harton një listë të vendeve të lira sipas gradave përkatëse, bazuar në numrin e 
parashikuar të funksioneve të reja apo nevojave të mundshme të riorganizimit, qarkullimit të përgjithshëm të 
burimeve njerëzore dhe daljeve në pension të planifikuara për periudhën e ardhshme.   

2. Lista e vendeve të lira, së bashku me kriteret për ngritjen në gradë, shpallet në një faqe të veçantë 
në rrjetin e brendshëm ose me anë të një njoftimi zyrtar. Kjo faqe mund të jetë edhe pjesë e aplikimit prej 
punonjësve të interesuar, e cila shërben si bazë për grumbullimin e këtyre aplikimeve nga struktura qendrore e 
personelit.   

3. Struktura përgjegjëse e personelit në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve shqyrton aplikimet e 
punonjësve të policisë dhe nëse ata nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara, nuk i përfshin në listën e punonjësve 
që do të testohen për ngritje në gradë. Pas këtij shqyrtimi, lista me personat që do të vazhdojnë konkurrimin i 
përcillet komisionit përgjegjës për ngritjen në gradë. Punonjësve të shkualifikuar u komunikohet arsyeja e 
mospërfshirjes në listë. Në këtë rast, personi ka të drejtë të paraqes ankim me shkrim brenda 5 ditëve nga 
njoftimi pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, i cili duhet të shprehet me shkrim brenda 10 ditëve. 

4. Përgatitja e testeve bëhet nga një grup pune i caktuar për këtë qëllim nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Burgjeve, për punonjësit e rolit bazë dhe të rolit të mesëm dhe nga Ministri i Drejtësisë, për punonjësit e rolit 
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të lartë. Procedurat organizative të zhvillimit të testimit mbulohen nga struktura përgjegjëse e personelit në 
DPB dhe Ministrinë e Drejtësisë. Testimi zhvillohet në të njëjtin vend dhe kohë për të njëjtën gradë.   

5. Pas përfundimit të testimit, mbi bazën e vlerësimeve, komisioni përgjegjës për ngritjen në gradë 
harton listën e rezultateve me emrat e kandidatëve në rend zbritës. Rezultatet e testit hidhen në bazën e të 
dhënave të personelit për gradimet dhe veprimtaritë në lidhje me to.   

6. Kandidatët fitues duhet të ndjekin trajnimin përkatës pranë QTB-së. Pasi të përfundojnë trajnimin, 
ata ngrihen në gradë dhe caktohen në detyrë sipas funksioneve të lira deri më 31 mars të vitit pasardhës. Në 
rastet e mosngritjes në gradë brenda kësaj periudhe, këta qëndrojnë në detyrën aktuale dhe kanë të drejtë të 
rikonkurrojnë.   

 
Neni 42   

Aplikimi për ngritje në gradë   
 
1. Për ngritjet në gradë nga “Kryeinspektor” deri në “Drejtues i parë”, autoritet përgjegjës për 

dhënien e gradës:   
a) shpall numrin e përllogaritur të vendeve të lira;   
b) cakton datën e fillimit të procesit të testimit;   
c) shpall afatin për aplikim në procesin e testimit konkurrues për ngritje në gradë;  
ç) përcakton rregullat, procedurat dhe fazat e konkurrimit.   
2. Punonjësit që dëshirojnë të marrin pjesë në procesin e përzgjedhjes për ngritje në gradë, aplikojnë 

pranë strukturës së personelit ku janë emëruar, brenda datës së fundit të periudhës së aplikimit.   
3. Struktura e personelit verifikon nëse kandidatët përmbushin kriteret e domosdoshme për të 

konkurruar në procesin e përzgjedhjes dhe ia kalon formularët e aplikimit të kandidatëve të përzgjedhur 
strukturës përgjegjëse për personelin në DPB. Kandidatët që nuk përmbushin kriteret për pjesëmarrje në 
procesin për ngritje në gradë njoftohen me shkrim për arsyet e skualifikimit.   

4. Arsyet për skualifikim janë si më poshtë:   
a) Të dhënat për dëmtim të reputacionit të mirë për shkak të ankesave të vazhdueshme nga qytetarë 

apo kolegë/eprorë të Policisë së Burgjeve;   
b) ndëshkim me masë disiplinore, e cila është brenda afateve të evidentimit të saj ose punonjësi është 

nën proces disiplinor;   
c) ndaj personit ka filluar procedimi penal.   
5. Me marrjen e formularëve të aplikimit të plotësuar nga kandidatët e përzgjedhur, struktura 

qendrore e personelit i cakton secilit kandidat një numër identifikimi, që vendoset në të gjithë formularët dhe 
dokumentacionin e mëtejshëm që do të përdoret në procesin për ngritje në gradë.   

6. Struktura përgjegjëse për personelin njofton kandidatët e përzgjedhur për datën, orën dhe vendin e 
fazës së parë të procesit të testimit për ngritje në gradë.   

 
Neni 43   

Testimi për ngritje në gradë   
 
1. Komisioni përgjegjës për ngritjen në gradë administron dhe menaxhon fazat e testimit për ngritje 

në gradë.   
2. Për testin me shkrim zbatohen këto rregulla e procedura:   
a) Për ngritje nga grada “Kryeinspektor” deri në “Drejtues i Parë”, faza e parë e përzgjedhjes është 

një provim me shkrim hartuar për të testuar njohuritë teknike të kandidatit në fushën e legjislacionit penal dhe 
procedural penal, të ekzekutimit të  dënimeve penale dhe të të drejtave të të dënuarve, administrativ, 
veprimtarinë policore, politikat dhe procedurat e Policisë së Burgjeve dhe aftësitë bazë të drejtimit.   

b) Administruesit dhe mbikëqyrësit e testit përzgjidhen nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve ose 
Ministri i Drejtësisë, në varësi të gradës për të cilën zhvillohet testimi.   

c) Në kohën e testit caktohet një standard kalimi për testin me shkrim në varësi të vendeve të lira të 
parashikuara për gradën për të cilën konkurrojnë kandidatët.   

ç) Kandidatët që arrijnë standardin për kalimin e testit të zbatuar në kohën kur kryhet provimi me 
shkrim, njoftohen dhe ftohen të vazhdojnë procesin e testimit.   

d) Kandidatët që nuk kalojnë testin njoftohen me shkrim për mospërmbushje të kritereve të 
domosdoshme që nevojiten për të vazhduar më tej procesin për ngritje në gradë. Këto kandidatë kanë të drejtë 
ta përsërisin provimin gjatë periudhës tjetër të testit, për ngritje në gradë.   

3. Rezultatet e testit me shkrim përbëjnë 50% të rezultatit të përgjithshëm të kandidatit.   



87 
 

Neni 44   
Procesi i vlerësimit të aftësive për ngritje në gradë   

 
1. Kandidatët që kalojnë testin me shkrim, për ngritjen në grada nga “Kryeinspektor” deri në 

“Drejtues i parë”, njoftohen të marrin pjesë në një proces vlerësimi, i cili teston:   
a) aftësitë komunikuese;   
b) aftësitë drejtuese;   
c) vendimmarrjen;   
ç) njohuritë dhe përvojat profesionale;   
d) aftësitë gjykuese;   
dh) motivimin personal;   
e) legjislacionin e punës;   
ë) aftësitë për të menaxhuar ndryshimin.   
2. QTB-ja është përgjegjëse për hartimin e ushtrimeve për vlerësimin për ngritje në gradë. Ushtrimet 

e vlerësimit, mund të përfshijnë:   
a) ushtrimet për menaxhimin e problemeve të ditës;   
b) ushtrime planifikimi;   
c) ushtrime të tipit “lojë me role”;   
ç) intervista;  
 d) diskutime në grup;   
dh) ushtrime për planifikimin taktik;   
e) aftësi për drejtim, orientim, udhëzim.   
3. Kandidatët vlerësohen për performancën e tyre në çdo ushtrim nga komisioni përgjegjës për 

ngritjen në gradë, i cili ndihmohet nga një komision vlerësimi, i përbërë nga të paktën tre punonjës të Policisë 
së Burgjeve. Komisioni i vlerësimit caktohet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe përbëhet 
nga punonjës me gradë më të lartë se grada për të cilën konkurrohet, me përjashtim të rasteve kur një gjë e 
tillë është e pamundur.   

4. Anëtarët e komisionit të vlerësimit trajnohen para procesit të vlerësimit, i kryejnë ushtrimet e 
vlerësimit në përputhje me udhëzimet e përcaktuara dhe i japin çdo kandidati rezultatin numerik të nxjerrë nga 
një mekanizëm i miratuar paraprakisht për nxjerrjen e rezultateve. Totali i mesatares së rezultateve që secili 
vlerësues do t’i japë kandidatit do të përbëjë 50% të rezultatit të përgjithshëm të kandidatit.   

 
Neni 45   

Hartimi i listave të kandidatëve   
 
1. Me përfundimin e vlerësimit për ngritje në gradë, i gjithë dokumentacioni i rezultateve i kalon për 

shqyrtim komisionit përgjegjës për ngritjen në gradë, për të bërë renditjen përfundimtare.   
2. Pas përllogaritjes së rezultatit përfundimtar, kandidatët pjesëmarrës renditen në listën emërore të së 

drejtës për gradë, sipas rezultateve në rend zbritës. Numri i personave në këtë listë nuk mund të jetë më shumë 
se dyfishi i kuotës së vendeve të lira për gradën përkatëse.   

3. Lista emërore e së drejtës për ngritje në gradë firmoset nga anëtarët e komisionit përgjegjës për 
ngritjen në gradë dhe bëhet publike.   

4. Lista emërore e së drejtës për gradë skadon 2 vjet pas datës së shpalljes së saj. Nëse gjatë 
periudhës së vlefshmërisë së listës krijohen vende të lira pune, përzgjidhen kandidatët sipas listës në rend 
zbritës dhe bëhet trajnimi i tyre për gradë. Nëse në këtë listë mbeten më pak se pesë persona, procesi i 
konkurrimit fillon përsëri.   

 
Neni 46   

Dhënia e gradës “Nëninspektor”   
 

Grada “Nëninspektor” i jepet kursantit, pas përfundimit me sukses të periudhës së kursit bazë në 
Qendrën e Trajnimit.   

 
Neni 47   

Ngritja në gradë   
 
1. Ngritja në gradën “Inspektor” bëhet pas përfundimit me sukses të periudhës dyvjeçare të provës, 

pas së cilës ndiqet një kurs formimi në QTB.   
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2. Ngritjet në gradën “Kryeinspektor” dhe të gjitha gradat për punonjësit e rolit të mesëm bëhen me 
urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, mbi bazën e kritereve dhe procedurave të përcaktuara në këtë 
rregullore. Në urdhrin për ngritje në gradë, përcaktohet edhe funksioni përkatës i punonjësit të policisë.   

3. Ngritja në gradën “Drejtues” dhe “Drejtues i parë” bëhet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, mbi 
bazën e kritereve dhe procedurave të përcaktuara në këtë rregullore. Në urdhrin për ngritje në gradë, 
përcaktohet edhe funksioni përkatës i punonjësit të policisë.   

4. Punonjësit e policisë mund të ngrihen në gradë vetëm pasi të kenë përfunduar me sukses kursin e 
trajnimit ose shkollimin përkatës për atë gradë.   

5. Punonjësit e policisë zgjidhen për të ndjekur kursin e trajnimit për ngritje në gradë sipas listës 
emërore të së drejtës për gradë.   

6. Kuotat e pranimit për trajnim për secilën gradë përcaktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve 
bazuar në përllogaritjen e numrit të vendeve të lira për secilën gradë, por nuk kalojnë:   

a) 5% mbi vendet e lira të përllogaritura për ngritjen në gradën “Kryeinspektor”;  
b) 10% mbi vendet e lira të përllogaritura për gradën “Nënkomisar”, “Komisar” dhe “Kryekomisar”;   
c) 15 % mbi vendet e lira të përllogaritura për gradën “Drejtues” dhe “Drejtues i parë”.   
7. Me përfundimin me sukses të trajnimit, përzgjedhja për ngritje në gradë bëhet sipas listës emërore 

të së drejtës për gradë në rend zbritës, vetëm për të plotësuar vendet e lira për atë gradë.   
8. Punonjësit e policisë zgjedhin për t’u emëruar ndër funksionet e lira sipas rendit zbritës  të listës 

emërore të së drejtës për gradë.   
9. Në rast se punonjësi i policisë nuk pranon dy herë radhazi të caktohet në funksionin  përkatës për 

atë gradë, ai hiqet nga lista emërore e së drejtës për gradë.   
 

KREU IV   
MASAT DISIPLINORE   

 
SEKSIONI I   

SHKELJET DISIPLINORE   
 

Neni 48   
Kuptimi për shkeljet disiplinore   

 
1. Shkelje disiplinore përbën çdo veprim ose mosveprim në kundërshtim me aktet ligjore  dhe 

nënligjore që parashikojnë detyrat e punonjësit të Policisë së Burgjeve.   
2. Shkeljet e rregullave urdhëruese apo ndaluese të përcaktuara në këtë rregullore  përbëjnë shkak për 

procedim disiplinor.   
 

Neni 49   
Evidentimi i shkeljeve disiplinore   

 
1. Shkelja disiplinore që pretendohet se ka kryer punonjësi mund të drejtohet apo raportohet me 

shkrim ose me gojë pranë çdo punonjësi/eprori ose strukture policie nga:   
a) çdo shtetas shqiptar, i huaj ose pa shtetësi;   
b) çdo i burgosur;   
c) personeli i policisë;   
d) përfaqësues të personave juridikë jopublikë;   
e) institucione të administratës publike.   
2. Kur shkelja konstatohet nga punonjës të policisë, shkelja i raportohet me shkrim eprorit të tij.   
3. Kur shkeljet janë konstatuar nga subjektet e tjera të përcaktuara në paragrafin 1, ato evidentohen në 

sekretarinë e strukturës përkatëse ku është adresuar ankesa. Nëse ankesa bëhet me gojë, punonjësi e evidenton 
atë me shkrim duke ia lexuar dhe kërkuar nënshkrimin e ankuesit.   

4. Ankesa i dërgohet eprorit të drejtpërdrejtë të punonjësit të cilit i atribuohet shkelja.   
5. Kur nga verifikimi dhe shqyrtimi paraprak i ankesës rezulton një shkelje e lehtë që nuk ka sjellë 

pasoja, ajo mund të mbyllet me mirëkuptim dhe pajtim midis palëve nga titullari i strukturës.   
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Neni 50   
Kategoritë e shkeljeve disiplinore   

 
1. Shkeljet disiplinore kategorizohen në shkelje të rënda dhe shkelje të lehta disiplinore.   
2. Shkeljet e rënda që kryen punonjësi i Policisë mund ndëshkohen me të gjitha masat  disiplinore të 

parashikuara nga ligji nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e  Burgjeve”.   
3. Shkeljet e lehta disiplinore ndëshkohen me këto masa disiplinore: 
a) “Vërejtje me shkrim;   
b) “Vërejtje me paralajmërim;   
c) “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj”.   
 

Neni 5l   
Shkeljet e rënda disiplinore   

 
Shkelje e rëndë disiplinore mund të konsiderohet veprimi ose mosveprimi i punonjësit të  Policisë, 

punonjësit që bashkëpunon me të ose atij që nxit kryerjen e shkeljeve të  mëposhtme:   
1. Fshehja ose asgjësimi i ankesave të të burgosurve dhe familjarëve të tyre.  
2. Fshehja, ndryshimi ose asgjësimi i dokumenteve zyrtare në formë shkresore ose  elektronike. 
3. Moskthimi i sendeve në përdorim ose të marra për shkak të detyrës.   
4. Mosdorëzimi, sipas rregullave të përcaktuara, i sendeve ose i të hollave të gjetura.   
5. Kryerja e veprimeve të pahijshme.   
6. Moszbatimi i urdhrave të ligjshëm që kanë sjellë pasoja.   
7. Dhënia ose publikimi i paautorizuar i informacioneve që disponon gjatë kryerjes dhe  për shkak të 

detyrës.   
8. Kërkimi ose pranimi pa autorizim përkatës i çdo lloj shërbimi ose dhurate.   
9. Marrja e huave në këmbim të favoreve ose në mënyrë që mund të ndikojë në kryerjen e  detyrave.   
10. Përdorimi i detyrës si punonjës policie për interesa private.   
11. Shkelje e kërkesave, rregullave dhe normave gjatë kryerjes së veprimeve procedurale  penale.   
12. Shkelje ose mosushtrimi i kompetencave të policisë.   
13. Refuzimi për t’u identifikuar në rast kur kjo kërkohet nga qytetarët.   
14. Përdorimi i paligjshëm ose i paarsyeshëm i forcës.   
15. Përdorimi i armëve të paautorizuara.   
16. Mosraportimi i përdorimit të armës së zjarrit.   
17. Përdorimi i armës në mënyrë të paligjshme. 
18. Mbajtja e armës së zjarrit në kundërshtim me normat dhe rregullat e vendosura. 
19. Dëmtimi, shpërdorimi ose humbja e pronës së Policisë. 
20. Drejtimi i automjetit nën efektin e alkoolit ose lëndëve narkotike. 
21. Paraqitja në detyrë/shërbim nën efektet e alkoolit ose lëndëve narkotike. 
22. Përdorimi i pijeve alkoolike gjatë punës/shërbimit dhe në rastet kur është me  uniformë. 
23. Përdorimi i lëndëve narkotike. 
24. Mosdeklarimi i përdorimit të medikamenteve për arsye mjekësore që krijojnë efekte  në sjelljen 

ose aftësitë fizike të punonjësit të policisë. 
25. Ngacmimi seksual ose mosmarrja e masave nga drejtuesi për rastet e konstatuara ose  për të cilat 

është vënë në dijeni. 
26. Mosparaqitje në shërbim apo detyrë pa shkaqe të arsyeshme më shumë se 7 ditë. 
27. Mosmarrja e masave të nevojshme nga eprorët për parandalimin e pasojave të  mëtejshme në 

rastet e shkeljeve të rënda disiplinore të kryera nga vartësit e tyre.   
28. Përsëritja mbi tri herë brenda vitit e shkeljeve të lehta disiplinore për të cilat është  ndëshkuar.   
 

Neni 52   
Shkeljet e lehta disiplinore   

 
Shkelje të lehta disiplinore konsiderohen të gjitha shkeljet e tjera që nuk përfshihen në nenin 51.   
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SEKSIONI II   
DHËNIA E MASAVE DISIPLINORE   

 
Neni 53   

Masat disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve   
 
Ndaj punonjësit të policisë që kryen një shkelje disiplinore mund të jepet njëra nga këto masa 

disiplinore:   
a) vërejtje me shkrim;   
b) vërejtje me paralajmërim;   
c) pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj;   
ç) ulje në gradë ose në funksion;   
d) largim nga detyra.   

 
Neni 54   

Ecuria disiplinore   
 
1. Ecuria disiplinore përfshin momentin e konstatimit të një shkeljeje disiplinore, vënien në dijeni me 

shkrim të personit që pretendohet se ka kryer shkeljen, dëgjimin e tij dhe marrjen e një vendimi për 
ndëshkimin ose mosndëshkimin disiplinor të tij.   

2. Gjatë ecurisë disiplinore të punonjësit mbahet parasysh koha, vendi, rrethanat e kryerjes së 
shkeljes disiplinore, precedentët e mëparshëm disiplinorë dhe realizimi i detyrës prej punonjësit deri në 
momentin e kryerjes së shkeljes disiplinore.   

 
Neni 55   

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese   
 
1. Rrethana lehtësuese gjatë kryerjes së një shkeljeje disiplinore konsiderohen:   
a) mungesa e përvojës në punë të punonjësit të policisë;   
b) kur nga rrethanat dhe faktet rezulton mosnjohja e rregullit ose normës;   
c) kryerja e shkeljes për herë të parë;   
ç) vlerësime dhe rezultate të mira në punë;   
d) sjellja korrekte e punonjësit.   
2. Rrethana renduese gjatë kryerjes së një shkeljeje disiplinore konsiderohen:   
a) kryerja e shkeljes disiplinore në publik;   
b) përsëritje e shkeljes përkatëse ose e shkeljeve të tjera;   
c) ndëshkim i mëparshëm me masë disiplinore;   
ç) përvojë pune të paktën dy vjet në atë shërbim;   
d) ardhja e pasojës prej shkeljes disiplinore;   
dh) vlerësime dhe rezultate jo të mira në punë;   
e) kryerja në të njëjtën kohë e më shumë se një shkeljeje disiplinore.   
3. Rrethanat lehtësuese dhe rënduese mbahen parasysh nga autoriteti përgjegjës për  dhënien e masave 

disiplinore gjatë procesit vendimmarrës.   
4. Në rast se punonjësi i policisë kryen një shkelje disiplinore gjatë kohës që është i  ndëshkuar me 

masë disiplinore e cila nuk është shuar, ndaj tij merret një masë më e rëndë se ajo e mëparshme.   
 

Neni 56   
Verifikimi dhe shqyrtimi   

 
1. Me fillimin e ecurisë disiplinore, pas njoftimit me shkrim të personit, kryhen veprimet e 

mëposhtme:   
a) Verifikohet nëse punonjësi i policisë është njohur me:  
 i) aktet normative, si dhe çdo ndryshim të tyre;   
ii) përshkrimin e pozicionit të punës;   
iii) pasojat që mund të ketë punonjësi në rast shkeljeje.   
b) verifikohen faktet në lidhje me:   
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i) pyetjen ose marrjen e deklaratave nga dëshmitarët, mbajtjen e shënimeve rreth tyre, verifikimin e 
fakteve kundërshtuese;   

ii) rishikimin e dokumentacionit përkatës për mospërputhje, për fakte që mungojnë, data apo firma që 
janë hequr;   

iii) shqyrtimin e dosjes së punonjësit;   
iv) komunikimin me punonjësin për t’u njohur me variantin e tij të ngjarjeve apo problemit;   
v) rishqyrtimin e dokumenteve apo verifikimin me dëshmitarë të tjerë që mund të kenë dijeni të 

drejtpërdrejtë, nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të punonjësit dhe atij të dëshmitarëve apo 
mënyrës se si kuptohen faktet;   

vi) zbatimin e detyrimeve për një proces të drejtë dhe transparent sipas legjislacionit në fuqi.   
c) verifikohen praktikat dhe rastet e procedimeve disiplinore të mëparshme:   
i) masat disiplinore të dhëna për punonjësit e tjerë që kanë kryer të njëjtat shkelje;   
ii) rastet e mëparshme të mosndëshkimit me masë disiplinore për shkak të mosnjohjes së rregullit të 

shkelur nga ana e punonjësit;   
iii) praninë e faktorëve apo rrethanave rënduese për të dhënë masën disiplinore, si dhe mundësinë për 

të përmbushur detyrimet për njohjen e rregullit;   
iv) reagimin e punonjësve për masën e dhënë në të shkuarën për të njëjtën lloj shkeljeje.  
ç) sigurohet informacion i nevojshëm:   
i) nëse këshillat dhe udhëzimet/miratimet e dhëna janë në përputhje me procedurat dhe kriteret e 

vendosura;   
ii) nëse është plotësuar i gjithë dokumentacioni sipas kërkesave të përcaktuara për ecurinë disiplinore.   
2. Para dhënies së masës disiplinore shqyrtohen edhe:   
a) rezultatet në punë/shërbim që përcaktohen në varësi të përshkrimit të punës, të vullnetit të treguar 

nga punonjësi për të kryer detyrat dhe për të përmirësuar rezultatet, të llojit e nivelit të mangësive të 
konstatuara, nëse ka pasur, si dhe të ndihmës që i është dhënë për t’u përmirësuar;   

b) sjelljet e identifikuara, si dhe rrethanat që duhen provuar në këto raste.   
 

Neni 57   
Ecuria disiplinore për punonjësin e Policisë me masë sigurie   

 
Për punonjësin e Policisë që është me masë sigurie “arrest në shtëpi”, “arrest në burg” ose “shtrim i 

përkohshëm në një spital psikiatrik”, procedurat e ecurisë disiplinore janë të njëjta sipas përcaktimeve të nenit 
56 të kësaj rregulloreje. Në këto raste, kur është e  pamundur të kontaktohet me punonjësin e policisë, 
verifikimi dhe shqyrtimi i shkeljes bëhet me pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të caktuar nga Sindikata e 
Policisë.   

 
Neni 58   

Përgjegjësitë për verifikimin dhe shqyrtimin e shkeljeve disiplinore   
 
1. Për shkeljet e lehta disiplinore, verifikimi dhe shqyrtimi kryhet nga eprori i drejtpërdrejtë i 

punonjësit të policisë, brenda 30 ditëve nga kryerja e shkeljes.   
2. Shkeljet e rënda disiplinore, kur konstatohen nga eprori i punonjësit, i raportohen  menjëherë, 

sipas linjës hierarkike, Drejtorisë së Policisë, duke njoftuar njëkohësisht me shkrim edhe punonjësin e policisë 
për fillimin e ecurisë disiplinore.   

3. Kur ankesat për shkelje disiplinore të personelit të policisë vijnë drejtpërdrejt në strukturën 
përkatëse të personelit, nëse shkelja e raportuar rezulton e rëndë, kjo strukturë  kryen të gjitha veprimet e 
përcaktuara në nenin 56 të kësaj rregulloreje, duke njoftuar  njëkohësisht personin për fillimin e ecurisë 
disiplinore. Nëse shkelja e raportuar rezulton e lehtë, ajo i përcillet për kompetencë titullarit të strukturës ku 
është punonjësi.   

 
Neni 59   

Dokumentacioni i ecurisë disiplinore   
 
1. Në përfundim të verifikimit dhe shqyrtimit të shkeljes, në përputhje me paragrafin 1 të nenit 58 të 

kësaj rregulloreje, për shkeljet e lehta disiplinore, eprori i drejtpërdrejtë ose autoriteti përgjegjës përgatit:   
a) raportin përfundimtar;   
b) propozimin apo vendimin për dhënien e masës disiplinore.   
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2. Për shkeljet e rënda disiplinore, struktura përkatëse e personelit përgatit raportin përfundimtar dhe 
rekomandimin për dhënien e masës disiplinore, të cilat ia dërgon menjëherë autoritetit që ka në kompetencë 
dhënien e masës disiplinore. Në këto raste, autoriteti përgjegjës merr vendimin për dhënien e masës 
disiplinore.   

3. Raporti përfundimtar përmban:  
a) shkeljen e kryer;   
b) nenin përkatës të aktit ligjor apo nënligjor ose normën e shkelur;   
c) dokumentet ku bazohen faktet/provat;   
d) konkluzionin.   
4. Rekomandimi për dhënien e masës disiplinore përmban:   
a) shkeljen e kryer;   
b) nenin përkatës të aktit ligjor apo nënligjor ose normën e shkelur;   
c) dokumentet ku bazohen faktet/provat;   
d) masën disiplinore që propozohet.   
5. Vendimi për dhënien e masës disiplinore përmban:  
 a) ngjarjen ku bazohet masa e dhënë, duke përfshirë: datën, orën, vendin, si dhe rrethana të tjera që 

lidhen me ngjarjen;   
b) rregullin apo normën që është shkelur, duke përcaktuar nenin përkatës të rregullores;  
c) nëse shihet e arsyeshme, veprimet që duhet të kryejë punonjësi i Policisë i ndëshkuar për t’u 

përmirësuar;   
ç) rastet e mëparshme të shkeljeve të ngjashme dhe të masave disiplinore të marra;  
d) një listë dhe kopje të të gjitha dokumenteve që mbështesin masën disiplinore të dhënë;  
dh) të drejtën që ka punonjësi i Policisë i ndëshkuar për t’u ankuar dhe afatet e ankimit;   
e) nënshkrimin dhe datën që punonjësi i Policisë ka marrë dijeni për masën disiplinore  të dhënë. Ky 

nënshkrim nuk nënkupton pranimin e shkeljes ose të masës së dhënë.   
 

Neni 60 
Procedurat për dhënien e masave disiplinore   

 
1. Pas përfundimit të verifikimit dhe shqyrtimit të shkeljes disiplinore, kryhen veprimet si më poshtë:   
a) Për shkeljet e lehta disiplinore, eprori i drejtpërdrejtë ose autoriteti përgjegjës merr vendim për 

dhënien e masës disiplinore në përputhje me nenin 50/4 të kësaj rregulloreje.   
b) Për shkeljet e rënda disiplinore, Drejtori i Policisë së Burgjeve i rekomandon Drejtorit të 

Përgjithshëm, sipas nenit 62 të kësaj rregulloreje, dhënien e masës disiplinore përkatëse për punonjësin e 
policisë që ka kryer shkeljen e rëndë disiplinore.   

2. Në rastet e pikës 1/b të këtij neni, kur gjatë verifikimit dhe shqyrtimit të shkeljes rezulton se 
punonjësi nuk ka kryer shkelje disiplinore, struktura përgjegjëse për personelin njofton me shkrim punonjësin 
e policisë dhe titullarin e strukturës përkatëse të punonjësit, për përfundimin e ecurisë disiplinore.   

3. Në rastet kur shkelja përmban elemente të veprës penale, çështja i kalon për shqyrtim strukturave 
të SHKBB-së. Të njëjtin detyrim ka edhe struktura përgjegjëse për personelin, kur gjatë verifikimit dhe 
shqyrtimit konstaton elemente të veprës penale.   
 

Neni 61   
Komunikimi i masës   

 
1. Vendimi për dhënien e masës disiplinore duhet t’i komunikohet me shkrim brenda tri ditëve pune 

nga marrja e vendimit vetë punonjësit të policisë. Ky komunikim bëhet nga eprori i drejtpërdrejtë ose personi i 
autorizuar prej autoritetit përgjegjës për dhënien e masës disiplinore, i cili i komunikon punonjësit të policisë 
arsyet e dhënies së saj, si dhe përmirësimet që ata presin prej tij. Eprori dhe punonjësi i policisë i ndëshkuar 
nënshkruajnë, me firmë dhe datë, për njoftimin e bërë lidhur me dhënien e masës.   

2. Punonjësit të policisë, të ndëshkuar me masë disiplinore, i jepet një kopje origjinale e vendimit për 
dhënien e masës disiplinore, si dhe kopje e raportit përfundimtar apo të dokumenteve të tjera mbështetëse nëse 
nuk janë siguruar më parë.   

3. Një kopje e vendimit për dhënien e masës disiplinore, e nënshkruar nga punonjësi i policisë i 
ndëshkuar, administrohet në strukturën përkatëse të personelit, e cila pas përfundimit të afatit të ankimimit ose 
përfundimit të procedurave të ankimimit, e vendos atë në dosjen personale të punonjësit. Në rast se pas 
procedurave të ankimimit masa e dhënë anulohet, dokumentacioni përkatës i ecurisë disiplinore arkivohet.   
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4. Kur punonjësi i ndëshkuar refuzon për të nënshkruar për marrjen dijeni për vendimin për dhënien e 
masës disiplinore, punonjësi që bën komunikimin e masës në prani dhe të mbrojtësit ose një përfaqësuesi të 
sindikatës, vendos shënimin “refuzon firmën”.   

 
Neni 62   

Autoritetet për dhënien e masave disiplinore  
  
1. Masat disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhe “Vërejtje me paralajmërim” jepen nga:   
a) Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të Policisë së 

Burgjeve, për punonjësit e Drejtorisë së Policisë së Burgjeve;   
b) Drejtori i IEVP-së, kryesisht ose me propozimin e përgjegjësit të shërbimit të ruajtjes dhe të 

sigurisë, për punonjësit e IEVP-ve.   
2. Masa disiplinore “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj” jepet nga:   
a) Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të Policisë  Burgjeve, 

për punonjësit e Drejtorisë së Policisë së Burgjeve;   
b) Drejtori i Policisë së Burgjeve, kryesisht ose me propozim të DREJTORIT të IEVP-së, për 

punonjësit e IEVP-ve.   
3. Masa disiplinore “Ulje në gradë ose në funksion” jepet nga:   
a) Ministri i Drejtësisë, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, për punonjësit e rolit 

të lartë;   
b) Drejtori i Policisë së Burgjeve, kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të IEVP-së, për punonjësit 

e rolit bazë dhe të mesëm.   
4. Masa disiplinore “Largim nga detyra” jepet nga:   
a) Ministri i Drejtësisë, kryesisht ose me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, për 

drejtorin dhe përgjegjësit e sektorëve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve;   
b) Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kryesisht ose me propozim të Drejtorit të Policisë së Burgjeve, 

për punonjësit e rolit bazë dhe të mesëm.   
 

SEKSIONI II   
ANKIMIME   

 
Neni 63   

E drejta e ankimit   
 
Punonjësi ndaj të cilit merret masë disiplinore ka të drejtën e ankimit për masën e dhënë tek 

autoritetet e përcaktuara në nenet 64 dhe 65 të kësaj rregulloreje.   
 

Neni 64   
Ankimimi për masat “Vërejtje me shkrim” dhe “Vërejtje me paralajmërim”   

 
1. Kur punonjësi i Policisë ndëshkohet me masën disiplinore “Vërejtje me shkrim” ose “Vërejtje me 

paralajmërim”, ai ka të drejtë të paraqesë ankim me shkrim tek eprori i punonjësit të policisë, që ka dhënë 
masën ndaj tij, brenda pesë ditëve nga data e marrjes dijeni për dhënien e masës disiplinore.   

2. Eprori të cilit i drejtohet ankesa, duhet ta shqyrtojë dhe të marrë vendim brenda 10 ditëve nga 
marrja e ankesës.   

3. Eprori duhet të njoftojë me shkrim punonjësin e policisë që është ankuar, autoritetin që ka dhënë 
masën, si dhe strukturën përkatëse të personelit, e cila me marrjen e këtij vendimi, e administron atë në dosjen 
personale të punonjësit, si dhe në sistemin elektronik të të dhënave.   

4. Vendimi i eprorit që shqyrton ankesën është përfundimtar dhe ndaj tij mund të bëhet ankim në 
gjykatë, sipas afateve dhe rregullave të përcaktuara në legjislacionin ne fuqi.   

 
Neni 65  

 Ankimimi për masat disiplinore më të rënda   
 
1. Punonjësi i policisë ndaj të cilit merret masë disiplinore “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në 

tre muaj”, “Ulje në gradë ose në funksion”, “Largim nga detyra”, ka të drejtë të paraqesë ankim me shkrim 
për masën e dhënë te Komisioni i Apelimit të Masave Disiplinore në Ministrinë e Drejtësisë, së bashku me 
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kopje të akteve shkresore me të cilat ankuesi provon pretendimin e tij, brenda 10 ditëve pune nga çasti i 
marrjes dijeni me shkrim për dhënien e asaj mase.   

2. Nëse ankimi nuk bëhet nga punonjësi brenda afatit të përcaktuar në pikën 1 të këtij  neni, ai nuk 
shqyrtohet dhe për këtë njoftohet punonjësi i policisë, autoriteti që ka dhënë masën, si dhe struktura 
përgjegjëse për personelin.   

3. Afati i ankimimit prej dhjetë ditësh, në kuptimin e këtij neni, fillon nga data e marrjes së njoftimit 
me shkrim për masën e dhënë deri në datën e dorëzimit të ankesës në sekretarinë e strukturës ku ai punon. 
Punonjësi i sekretarisë duhet t’i japë ankuesit një vërtetim për datën e regjistrimit të ankesës dhe ta dërgojë 
ankesën menjëherë në strukturën përgjegjëse për personelin.   

4. Struktura përgjegjëse për personelin, përcjell pranë Sekretarit të Komisionit të Apelimit, ankesën, 
së bashku me kopje të akteve shkresore me të cilat ankuesi provon pretendimet e tij.   

 
Neni 66   

Procedura e shqyrtimit të ankimit për masat disiplinore më të rënda   
 
1. Me marrjen e ankesës nga punonjësi i policisë, Komisioni i Apelimit kërkon zyrtarisht nga 

autoriteti që ka dhënë masën disiplinore, prova dhe fakte shkresore në të cilat ai është mbështetur për dhënien 
e masës.  

  
2. Kryetari i Komisionit të Apelimit njofton me shkrim punonjësin e policisë dhe anëtarët e 

Komisionit të Apelimit për vendin, datën dhe orën e shqyrtimit të ankesës së tij jo më vonë se 5 ditë përpara 
datës së shqyrtimit, duke i vënë në dispozicion anëtarëve edhe dokumentacionin përkatës.   

3. Në rast se punonjësi i Policisë nuk paraqitet në seancën e caktuar për shqyrtimin e ankesës së tij 
dhe nuk ka njoftuar arsyet e mosparaqitjes, seanca mund të shtyhet jo më shumë se një herë.   

4. Mbledhjet e Komisionit të Apelimit për shqyrtimin e ankesave janë të hapura për punonjësit e 
policisë, me përjashtim të rasteve kur çështja që shqyrtohet, përbën sekret. Në rastet kur masa disiplinore 
është dhënë si pasojë e ankesës së ardhur nga qytetarët apo institucionet, mbledhjet e Komisionit janë të hapura 
edhe për median dhe publikun, kur ato nuk përbëjnë sekret.   

5. Seancat e shqyrtimit të ankesës së punonjësit pasqyrohen në procesverbalin përkatës të Komisionit 
të Apelimit.   

6. Vendimi i Komisionit të Apelimit duhet të jetë i arsyetuar dhe i bazuar në prova, fakte shkresore, 
si dhe në aktet normative në fuqi. Ai merret me shumicë votash dhe pa praninë e personave të tjerë.   

7. Komisioni i Apelimit i komunikon me shkrim punonjësit të policisë vendimin, sa më shpejt që të 
jetë e mundur, por jo më vonë se 5 ditë pune, duke i dhënë një kopje të vendimit, si dhe fotokopje të 
dokumentacionit të shqyrtuar. Për vendimin e marrë njoftohet me shkrim edhe autoriteti që ka dhënë masën 
disiplinore.   

8. Komisioni i Apelimit duhet të përfundojë shqyrtimin e ankesës dhe të marrë vendim jo më vonë se 
30 ditë nga momenti i marrjes së ankesës. Në raste të veçanta, ky afat mund të shtyhet edhe për 30 ditë të tjera 
me vendim të arsyetuar të Komisionit të Apelimit.   

9. Kundër vendimit të Komisionit të Apelimit, punonjësi mund të paraqesë ankim në gjykatë, sipas 
afateve dhe procedurave të parashikuara në legjislacionin në fuqi.   

 
Neni 67   

Procedura e shqyrtimit të ankimit për punonjësin e policisë me masë sigurie   
 
Për punonjësin e policisë që është me masë sigurie “arrest në shtëpi” ,“arrest në burg” ose “shtrim i 

përkohshëm në një spital psikiatrik”, procedurat e shqyrtimit të ankimit janë të njëjta sipas përcaktimeve të 
nenit 57 të kësaj rregulloreje. Në këto raste, kur është e pamundur të kontaktohet me punonjësin e policisë, ai 
ka të drejtë të mbrohet nga një punonjës policie ose mbrojtës ligjor i zgjedhur prej tij. Kur ai refuzon 
mbrojtjen e tij, Komisioni i cakton si mbrojtës një punonjës policie mundësisht me gradë më të lartë se grada 
që ai mban.   

 
Neni 68   

Përgatitja dhe administrimi i dokumentacionit   
 
Ankimimi për masat disiplinore, si dhe i gjithë dokumentacioni që ka lidhje me shqyrtimin e çështjes 

nga Komisioni i Apelimit, që nga njoftimi i punonjësit për shqyrtimin e ankesës deri në dhënien e vendimit të 
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Komisionit, përgatiten dhe administrohen nga struktura përgjegjëse për personelin. Kjo strukturë ka detyrimin 
t’u sigurojë palëve, me kërkesën e tyre, kopje të dokumentacionit që ka lidhje me çështjen në shqyrtim.   

 
SEKSIONI III   

ADMINISTRIMI DHE SHUARJA E MASËS DISIPLINORE   
 

Neni 69   
Ekzekutimi dhe administrimi i masës disiplinore   

 
1. Masa disiplinore e dhënë ndaj punonjësit të policisë që nuk ankimohet brenda afateve të 

përcaktuara në nenet 64 dhe 65 të kësaj rregulloreje, ekzekutohet dhe vendoset në dosjen personale të 
punonjësit, si dhe regjistrohet në sistemin e të dhënave nga strukturat përkatëse të personelit.   

2. Masa disiplinore, për të cilën është bërë ankimim nga punonjësi, ekzekutohet dhe vendoset në 
dosjen personale të tij, si dhe regjistrohet në sistemin e të dhënave nga struktura përkatëse e personelit, pasi të 
jetë marrë vendimi përfundimtar nga eprori, Komisioni i Apelimit ose gjykata.   

3. Efektet e masës disiplinore fillojnë pasi të ketë përfunduar procesi disiplinor, ku përfshihen 
procedurat përkatëse të apelimit dhe pasi të jetë dhënë vendimi përfundimtar.   

4. Në çdo rast, masa disiplinore ekzekutohet brenda 30 ditëve nga komunikimi i saj ose nga marrja e 
vendimit nga eprori apo Komisioni i Apelimit.   

5. Kur punonjësi i policisë është ndëshkuar me masën disiplinore “Largim nga detyra”, Komisioni i 
Apelimit i dërgon strukturës përgjegjëse për personelin në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve një kopje të 
vendimit. Në këtë rast, struktura përgjegjëse për personelin përgatit urdhrin e përjashtimit dhe të ndërprerjes 
së marrëdhënieve financiare me punonjësin.   

6. Nëse gjatë shqyrtimit në Komisionin e Apelimit rezulton se nuk janë respektuar procedurat e 
ecurisë disiplinore të përcaktuara në këtë rregullore, masa disiplinore e dhënë ndaj tij anulohet automatikisht 
dhe njëkohësisht mund t’i relatohet autoritetit përkatës për dhënie mase ndaj punonjësit që ka dhënë masën 
disiplinore.   

7. Struktura përgjegjëse për personelin evidenton të gjitha ankesat dhe shkeljet disiplinore.   
8. Në rast se pas procedurave të ankimit masa e dhënë anulohet, argumentimi për mosdhënien e 

masës evidentohet në regjistrin e praktikës disiplinore të personelit të policisë.   
 

Neni 70   
Afatet e ruajtjes dhe të shuarjes së masave disiplinore   

 
1. Masat disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhe “Vërejtje me paralajmërim” qëndrojnë në dosjen 

personale të punonjësit të Policisë së Burgjeve për një periudhë prej 6 muajsh nga koha e ekzekutimit të masës 
dhe pas kësaj periudhe efektet e masës shuhen.   

2. Masat disiplinore “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj” dhe “Ulje në gradë ose në 
funksion” qëndrojnë në dosjen personale të punonjësit të Policisë së Burgjeve për një periudhë prej një viti, 
nga data e ekzekutimit të masës, pas kësaj periudhe efektet e masës shuhen.   

3. Pas kalimit të periudhave të përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, i gjithë dokumentacioni që 
lidhet me masat disiplinore, të përcaktuara në shkronjat “c” e “ç” të nenit 53 të kësaj rregulloreje, ruhet në 
dosjen personale të punonjësit gjatë gjithë kohës së punës.   

4. Masa disiplinore që jepet ndaj punonjësit të Policisë evidentohet në rubrikën përkatëse të dosjes së 
punonjësit, si dhe ruhet në sistemin e bazës së të dhënave të personelit gjatë gjithë kohës së punësimit. 
Njëkohësisht formulari i dhënies së masës disiplinore ruhet në “xhepin” e dosjes së punonjësit deri në 
momentin e shuarjes së saj.   

5. Në momentin e shuarjes së masës disiplinore bëhet shënimi përkatës në dosjen e punonjësit dhe në 
sistemin e bazës së të dhënave, si dhe hiqet formulari për dhënien e masës disiplinore nga dosja e punonjësit.   

6. Të dhënat për masat disiplinore që janë dhënë ndaj punonjësve të Policisë së Burgjeve, nuk i bëhen 
të ditura asnjë institucioni apo strukture pa miratimin e personit ose lejen me shkrim Drejtorit të Përgjithshëm 
të Burgjeve.   

7. Masa disiplinore “Largim nga detyra” qëndron në dosjen personale të punonjësit dhe në sistemin e 
bazës së të dhënave të personelit gjatë gjithë kohës dhe pas ndërprerjes së marrëdhënieve të punës. Kur 
punonjësi i policisë fiton të drejtën e rikthimit në detyrë me vendim të gjykatës, vendimi i Gjykatës duhet të 
vendoset në dosjen e punonjësit të policisë dhe njëkohësisht ky fakt të pasqyrohet në të dhënat personale në 
bazën e të dhënave të Policisë së Burgjeve.   
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Neni 71   
Heqja e masës disiplinore   

 

1. Masat disiplinore, me përjashtim të masave “Ulje në gradë ose në funksion” dhe “Largim nga 
detyra”, në raste të veçanta dhe në të mirë të procesit të punës, mund të hiqen nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Burgjeve, kur nga momenti i ekzekutimit të masës ka kaluar jo më pak se gjysma e afatit të shlyerjes së saj.   

2. Në urdhrin për heqjen e masës disiplinore, Drejtori i Përgjithshëm duhet të argumentojë arsyet për 
heqjen e saj.   

3. Në rast se masa që hiqet është “Pezullim pa të drejtë page nga një deri në tre muaj” sasia e parave 
të paguara nuk i kthehet punonjësit të policisë.   

 

Neni 72   
Parashkrimi i shkeljes dhe i ekzekutimit të masës   

 

1. Masa disiplinore nuk mund t’i jepet një punonjësi nëse shkelja nuk është zbuluar brenda 12 muajve 
nga kryerja e saj.   

2. Shkelja disiplinore që pretendohet se ka kryer punonjësi, parashkruhet në rast se nga data e 
njoftimit të punonjësit për fillimin e ecurisë disiplinore ndaj tij, kanë kaluar 30 ditë pa iu komunikuar masa 
disiplinore.   

3. Masa disiplinore nuk mund të jepet nëse nuk i është komunikuar me shkrim punonjësit brenda 5 
ditëve pune nga marrja e vendimit.   

4. Masa disiplinore nuk ekzekutohet kur:   
a) nga momenti i ankimit të punonjësit kanë kaluar 60 ditë dhe punonjësit nuk i është njoftuar me 

shkrim për vendimin e Komisioni të Apelimit;   
b) nga momenti i ankimit të punonjësit tek eprori kanë kaluar 10 ditë pune pa u njoftuar punonjësi për 

vendimin e marrë.   
 
 

LIGJ 
Nr.8328, datë 16.4.1998 

 
PËR TË DREJTAT DHE TRAJTIMIN E TË DËNUARVE ME BURGIM DHE TË 

PARABURGOSURVE 
 

(Ndryshuar me ligjin nr.8758, datë 26.3.2001) 
(Ndryshuar me ligjin nr.9071, datë 22.5.2003) 
(Ndryshuar me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008) 

(Ndryshuar me ligjin nr.10 087, datë 26.2.2009) 
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: 
 

PJESA E PARË 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

KREU I 
OBJEKTI 

 

Neni 1 
 
 Ky ligj përcakton të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim, kompetencat dhe detyrat e organeve 

shtetërore kompetente. 
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Neni 2 
(Shtohen fjalët me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 2) 

 
 I nënshtrohen rregullave të këtij ligji të gjithë të dënuarit me burgim me vendim të formës së prerë të 
gjykatave shqiptare dhe në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare edhe të gjykatave të huaja, duke 
respektuar kërkesat përkatëse procedural si dhe të paraburgosurit. 

 
Neni 3 

(Shfuqizuar me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 3) 
 

Neni 4 
 
 Vuajtja e dënimeve me burgim bëhet vetëm në vendet e caktuara posaçërisht sipas këtij ligji. Ministri i 

Drejtësisë në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, të rrezikimit nga forca madhore, të kryerjes së punimeve të 
rëndësishme, si dhe kur rrezikohet jeta dhe shëndeti i të dënuarve, mund të urdhërojë që vuajtja e dënimit të 
bëhet përkohësisht në vende të tjera të përshtatshme. 

 
KREU II 

PARIMET THEMELORE 
 

Neni 5 
Respektimi i të drejtave të njeriut 

 
 Ekzekutimi i dënimit me burgim bëhet duke respektuar dinjitetin e të dënuarit dhe përshkohet nga 
ndjenja njerëzore. 
 Trajtimi i të dënuarve bëhet pa njëanshmëri apo diskriminim për shkak të seksit, kombësisë, racës, 
gjendjes ekonomike dhe shoqërore, pikëpamjeve politike dhe besimit fetar. 
 Të dënuarve duhet t’u sigurohen kushte jetese të tilla që ulin në minimum efektet paragjykuese negative 
të burgimit dhe ndryshimet me jetën e shtetasve të tjerë. 

 
Neni 6 

Kufizimi individual i të drejtave 
 

 Të drejtat e të dënuarve, sipas këtij ligji, mund të kufizohen ose të hiqen përkohësisht për shkelje të 
ligjit ose rregullave të brendshme, vetëm në rastet dhe sipas kritereve të parashikuara në këtë ligj. 

 
Neni 7 

Kufizimi në grup i të drejtave 
 

 Të drejtat e të dënuarve mund të kufizohen ose të hiqen përkohësisht në grup, me urdhër të ministrit të 
Drejtësisë vetëm në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, për shkak të forcës madhore, të kryerjes së 
punimeve të rëndësishme në institucion ose kur ka rrezik për jetën dhe shëndetin e të dënuarve në atë masë 
dhe për aq kohë sa përcaktohet në urdhër. 
 Drejtuesi i institucionit dhe në mungesë të tij zëvendësi, për rastet urgjente mund të vendosin kufizime 
sipas paragrafit të parë të këtij neni dhe jo më vonë se 24 orë të marrë për këtë miratimin e Ministrit të 
Drejtësisë. 

 
Neni 8 

E drejta e kërkesës dhe ankimit 
(Shfuqizuar paragrafi i fundit me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 4) 

 
 

 Të dënuarit kanë të drejtë të paraqesin kërkesa dhe të bëjnë ankime lidhur me zbatimin e ligjit dhe 
rregullave të brendshme në formën që përcaktohet në këtë ligj dhe në mënyrë individuale. 
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 Kërkesat dhe ankesat duhet t’i drejtohen, si rregull, organit kompetent sipas këtij ligji, por të dënuarit 
kur e çmojnë me vend mund t’i drejtohen cilitdo organ shtetëror ose organizatë joqeveritare brenda dhe jashtë 
vendit. 

  
KREU III 
TRAJTIMI 

 
Neni 9 

Rehabilitimi social 
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 5/a; 
zëvendësuar fjalët me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 5/b) 

 
 Për të dënuarit duhet të realizohet një trajtim që synon rehabilitimin social për integrimin e tyre në jetën 
shoqërore. 

 
Neni 10 

Individualizimi i trajtimit 
 

 Trajtimi i të dënuarve duhet të bëhet sipas kriterit të individualizimit në përputhje me gjendjen dhe 
karakteristikat individuale të secilit të dënuar. 
 Individualizimi bëhet duke verifikuar nevojat individuale dhe duke marrë parasysh kushtet dhe mjedisin 
në të cilin i dënuari ka jetuar, shkaqet edukative dhe shoqërore që e kanë larguar atë nga jeta normale. 
 Vëzhgimi bëhet në fillim të trajtimit dhe rezultatet e tij verifikohen vazhdimisht gjatë ekzekutimit, duke 
bërë përshtatjet e duhura. 

 
Neni 11 

Programi dhe realizimi i trajtimit 
 

 Vëzhgimi, programimi dhe realizimi i trajtimit bëhet nga administrata e burgut me anë të personelit të 
vet, në bashkëpunim me organet dhe institucionet shtetërore përkatëse. 

 Kontributi i organizatave joqeveritare dhe individëve të veçantë, inkurajohet dhe mbështetet nga 
administrata e burgjeve në realizimin e programit të trajtimit. 

 
PJESA E DYTË 

INSTITUCIONET 
 

KREU I 
LLOJET E INSTITUCIONEVE 

 
Neni 12 

Institucionet e ekzekutimit të dënimeve penale 
(Shtuar fjalët me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 6/a; 

ndryshuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 6/b) 
 
 Institucionet e ekzekutimit të vendimeve me burgim janë: 
 Burgu i sigurisë së lartë 
 Burgu i zakonshëm 
 Burgu i sigurisë së ulët 
 Institute të veçanta  
 Institucion paraburgimi  
         Krijimi, klasifikimi dhe mbyllja e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale me burgim apo 
seksioneve të veçanta në këto institucione bëhen me urdhër të ministrit të Drejtësisë. 
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Neni 13 
Burgu i sigurisë së lartë 

(Shfuqizuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 7) 
 

 Burgu i sigurisë së lartë është institucioni ku ekzekutohen vendimet me burgim për subjekte të krimit të 
organizuar dhe të dënuar të tjerë të cilët në kryerjen e veprës penale ose gjatë vuajtjes së dënimit janë 
karakterizuar nga qëndrime e sjellje që bëjnë të pamundur qëndrimin në burgjet e kategorive të tjera. 
 shfuqizuar 
 Vendosja e të dënuarit në burgun e sigurisë së lartë kur nuk është shprehur gjykata me vendim, bëhet 
me kërkesë të prokurorit tek ajo gjykatë. Kur i dënuari vuan dënimin dhe është vendi për transferimin e tij në 
një burg të sigurisë së lartë, sipas kritereve të këtij ligji, kërkesa e prokurorit i paraqitet gjykatës së vendit ku 
ndodhet institucioni. Transferimi nga burgu i sigurisë së lartë në institucionet e tjera të vuajtjes së dënimit 
bëhet me kërkesë të vetë të dënuarit, pranë gjykatës ku ndodhet institucioni. 
 Në burgjet e sigurisë së lartë, vihen kufizime në të drejtat e të dënuarit, në rastet dhe sipas kritereve të 
përcaktuara shprehimisht në këtë ligj. 
 Në burgjet e kategorive të tjera me urdhër të ministrit të Drejtësisë mund të krijohen seksione të burgut 
të sigurisë së lartë, në të cilat zbatohen rregullat e mësipërme. 

 
Neni 14 

Burgu i sigurisë së zakonshme 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 8) 

 
Burgjet e sigurisë së zakonshme janë institucionet, ku vuhet dënimi nga të gjithë të dënuarit, me 

përjashtim të atyre, që vendosen në burgjet e sigurisë së lartë, në burgjet e sigurisë së ulët dhe në institucione 
të veçanta. 

Kur gjykata, në vendimin me burgim, nuk është shprehur për llojin e institucionit, ku do të vuhet 
dënimi, të dënuarit vendosen në një burg të sigurisë së zakonshme. Shpërndarja dhe transferimi i të dënuarve 
në burgjet e sigurisë së zakonshme bëhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 
 Me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, në burgjet e sigurisë së zakonshme mund të krijohen seksione të 
sigurisë së ulët. 

Neni 15 
Burgu i sigurisë së ulët 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 9) 
 

Burgjet e sigurisë së ulët janë institucionet, ku vuhet dënimi për të dënuarit për kundërvajtje penale, për 
vepra penale nga pakujdesia dhe për vepra të tjera penale, dënimi i të cilave nuk i kalon 5 vjet burgim. 

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, me kërkesë të drejtorit të institucionit ku i dënuari po vuan dënimin, 
apo me nismën e vet, për të dënuarit që u ka mbetur për të vuajtur më pak se 2 vjet burgim dhe kanë 
respektuar rregulloren e brendshme të institucionit, mund të vendosë transferimin e tyre në një burg të sigurisë 
së ulët. 

Neni 15/1 
Institucionet e paraburgimit 

(Shtuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 10) 
 

 Institucionet e paraburgimit janë institucionet, ku mbahen individët, ndaj të cilëve është dhënë nga 
gjykata masa e sigurimit “arrest në burg” 
 

Neni 16 
Institutet për të sëmurët dhe të paaftët 

  
 Institucionet mjekësore të posaçme ose seksione të veçanta në burgje ose në spitale jashtë sistemit të 
burgjeve shërbejnë për mjekimin e të dënuarve të sëmurë ose me shqetësime mendore ose psikike. 
 Vendosja e personave në këto institucione dhe seksione mund të parashikohet që në fillim në vendimin e 
dënimit ose gjatë ekzekutimit të dënimit, me miratim të prokurorit dhe në raste që nuk presin, edhe nga 
drejtori i burgut, ku ndodhet i dënuari, duke vënë në dijeni menjëherë prokurorin. 
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 Dalja nga këto institucione bëhet me propozim të drejtuesit të institucionit dhe me miratim të prokurorit. 
 Për vendosjen, refuzimin e vendosjes, daljen ose refuzimin e daljes, i dënuari, mbrojtësi ose kujdestari i 
tij kanë të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 5 ditëve nga marrja dijeni.  
 Në institucionet dhe seksionet e mjekimit respektohen të gjitha të drejtat e të dënuarve sipas këtij ligji, 
për aq sa janë të zbatueshme në kushtet spitalore. Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Shëndetësisë me udhëzim 
të përbashkët përcaktojnë mënyrën e zbatimit të këtij ligji në to. 
 Me urdhër të prokurorit në këto institute mund të vendosen edhe të dënuar që kanë profesione që lidhen 
me mjekësinë ose fusha të tjera të nevojshme, kur për ta nuk ka pengesa sipas këtij ligji. 
 Vendosja e të dënuarve në këto institute bëhet nga gjykata në rastet e përcaktuara në Kodin e Procedurës 
Penale. Në këto institute, me rekomandim të shërbimit mjekësor të burgjeve ose të institucioneve të tjera 
mjekësore, të dënuarit me burgim transferohen me urdhër të prokurorit. 
 Dalja dhe vendosja e të dënuarve në burgje bëhet nga organi që ka vendosur ekzekutimin e vendimit në 
institut. 

 
Neni 17 

Vendet e dënimit për gratë dhe të miturit 
  

 Gratë dhe të miturit rregullisht e vuajnë dënimin në institucione të posaçme vetëm për to dhe në 
pamundësi, në seksione të veçanta të institucioneve të tjera sipas kritereve të këtij ligji. 
 Nënave u lejohet që të mbajnë me vete fëmijët deri në moshën 3 vjeç. Për kujdesin dhe asistencën ndaj 
këtyre fëmijëve funksionojnë çerdhe të posaçme. 

 
Neni 18 

Rregullorja e brendshme e institucioneve 
 

 Çdo institucion ka rregulloren e brendshme, të dalë mbi bazë të rregullores së burgjeve, që përcakton 
organizimin, disiplinën e brendshme dhe kërkesat e trajtimit në kushtet e institucionit. 
 Rregullorja e brendshme përgatitet nga një komision i caktuar dhe i kryesuar nga drejtori i institucionit 
dhe miratohet nga Ministri i Drejtësisë. 

 
KREU II 

ORGANET DREJTUESE TË BURGJEVE  
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 11) 

 

Neni 19 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 12) 
(Shtuar dy paragrafë në fund të nenit me ligjin nr.10 087, datë 26.2.2009, neni 1) 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është organ qendror, në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, e cila 
organizon, drejton dhe kontrollon të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. 

 Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve emërohet dhe shkarkohet nga Kryeministri, me propozimin e 
Ministrit të Drejtësisë. 

Nëpunësit e administratës civile të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, të cilët nuk bëjnë pjesë në 
strukturat e Policisë së Burgjeve, gëzojnë statusin e nëpunësit civil, sipas legjislacionit në fuqi dhe janë pjesë e 
shërbimit civil. 
 Marrëdhëniet juridike të punës për punonjësit mbështetës të administratës civile, në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve dhe për punonjësit e administratës civile, në institucionet e ekzekutimit të vendimeve 
penale, rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës. 

 

Neni 20 
Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 13) 
 

Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale janë institucione në varësi të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Burgjeve dhe kanë për detyrë pritjen, sistemimin, trajtimin dhe rehabilitimin social të të 
burgosurve. 
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 Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale drejtohen, kontrollohen dhe përfaqësohen nga drejtori, i 
cili emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 
 

Neni 22 
Policia e Burgjeve 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 087, datë 26.2.2009, neni 2) 
 
1. Policia e Burgjeve ka për mision ruajtjen e rendit dhe të sigurisë në institucionet e ekzekutimit të 

vendimeve penale, gjatë transferimeve e shoqërimeve të të dënuarve ose të të paraburgosurve, në gjykata e 
institucione të tjera, në përputhje me ligjin, duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut. 
    2. Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të Policisë së Burgjeve rregullohet me ligj të veçantë. 

 
Neni 22 

Policia e Burgjeve 
(Ndryshuar me ligjin nr.8758, datë 26.3.2001, neni 1) 

 
 Policia e Burgjeve është strukturë e armatosur në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Veprimtaria e 

kësaj policie rregullohet nga ligji nr.8321, datë 2.4.1998 “Për Policinë e Burgjeve. 
 

KREU III 
KUSHTET E JETESËS NË INSTITUCION 

 
Neni 23 

Ndërtesat 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 14) 

 
Ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale me burgim duhet të projektohen, të 

ndërtohen apo të rikonstruktohen, në mënyrë që të plotësojnë kërkesat për një jetë normale. Ato duhet të kenë 
hapësira të mjaftueshme për zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta, si dhe të plotësojnë kërkesat individuale 
të të dënuarve apo të paraburgosurve. 
 Rregullat dhe kriteret e hollësishme për kushtet teknike, që duhet të plotësojnë ndërtesat e reja të 
institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, përcaktohen me udhëzim të përbashkët të Ministrit të 
Drejtësisë, Ministrit të Shëndetësisë dhe të ministrit që mbulon fushën e ndërtimit. 

 
Neni 24 

Mjediset e qëndrimit dhe të fjetjes 
 

 Mjediset, në të cilat jetojnë të dënuarit, duhet të kenë hapësira të mjaftueshme, me ndriçim të nevojshëm 
natyror dhe artificial, për të bërë të mundur qëndrimin, punën dhe çlodhjen aktive, të ajrosura dhe të pajisura 
me shërbimet higjienike. Atje ku e kërkojnë kushtet klimaterike duhet të sigurohet edhe ngrohja e mjediseve. 

 Kur nuk është e mundur të sigurohet fjetja në dhoma individuale, caktimi i të dënuarve në të njëjtën 
dhomë duhet të bëhet në mënyrë të tillë, që të shmangen konfliktet dhe ndikimet negative të ndërsjella. Për 
këtë qëllim përdoren kriteret e grupmoshave, të llojit të veprave penale të kryera dhe të veçorive instelektuale 
e psikike të të dënuarve. 

 Për çdo të dënuar sigurohet shtrat i veçantë dhe një komplet i përshtatshëm fjetjeje. 
 Kuotat minimale për sipërfaqet, vëllimet, ndriçimin dhe ajrimin e mjediseve për të dënuarit, caktohen në 

rregulloren e burgjeve, sipas rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë.  
 

Neni 25 
Veshja dhe pajisjet 

 
 Çdo të dënuari i sigurohet veshmbathje dhe pajisje të tjera individuale në sasi të mjaftueshme, në gjendje 

të mirë dhe të pastra, të tilla që të sigurojnë plotësimin e kërkesave normale të jetesës. 
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Të dënuarit mund të mbajnë me leje të administratës, veshmbathje dhe sende të përdorimit vetjak, të cilat 
duhet të jenë të pastra dhe të përshtatshme, si dhe të objekteve që kanë një vlerë të veçantë morale ose 
personale. 

 
Neni 26 

Higjiena vetjake dhe e mjedisit 
 

 Të dënuarit i sigurohen mjediset, pajisjet dhe mjetet e nevojshme për pastërtinë vetjake, në përpjesëtim 
me numrin e përdoruesve, që të garantojë në mënyrë sa më optimale higjienën vetjake. 
 Çdo institucion siguron shërbime periodike të pastrimit të mjediseve, veshmbathjes dhe pajisjeve 
vetjake, si dhe të qethjes dhe të rruajtjes. 
 Higjiena vetjake, qethja dhe rruajtja mund të bëhen me detyrim vetëm për arsye të veçanta higjieno-
sanitare, sipas kërkesës së shërbimit mjekësor dhe me urdhër të drejtorit të institucionit. 

 
Neni 27 
Ushqimi 

 
 Të dënuarve u sigurohet ushqim i shëndetshëm dhe i mjaftueshëm, i përshtatshëm për moshën, gjendjen 
shëndetësore, punën, klimën dhe stinën. 
 Ushqimi përgatitet dhe jepet si rregull në mjedise të caktuara për këtë qëllim. Me leje të drejtorit të 
institucionit, në raste të veçanta, të dënuarit mund të përgatisin dhe të konsumojnë ushqimin individualisht. 
 Norma e ushqimit ditor përcaktohet nga tabelat përkatëse të miratuara nga Ministria e Drejtësisë dhe 
Ministria e Shëndetësisë. 
 Administrata e institucionit pranon ushqime tërësisht ose pjesërisht për të dënuarit ose i siguron ato me 
shpenzimet e tij duke respektuar kufijtë e rregullores së brendshme. 
 Të dënuarve duhet t’u sigurohet në vazhdimësi ujë i pijshëm. 

 
Neni 28 

Koha e ajrimit 
(Ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 15) 

 
 Të dënuarit që nuk punojnë jashtë dhe të gjithë të dënuarit e tjerë, në ditët që nuk punohet, kanë të 
drejtë të qëndrojnë në ajrim në mjedise të hapura jo më pak se 2 orë në ditë. 
 Kjo periudhë kohe mund të reduktohet, por jo më pak se 1 orë në ditë për shkaqe të jashtëzakonshme 
dhe vetëm me urdhër të drejtorit të institucionit. 
 Ajrimi në mjedise të hapura bëhet në grupe, përveç rasteve të parashikuara në nenin 53 shkronjat “c”, 
“ç” dhe “d”. 

Neni 29 
Shërbimi shëndetësor 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 16) 
 

PJESA E TRETË 
PRANIMI DHE TRAJTIMI I TË DËNUARVE NË INSTITUCION 

 
KREU I 

PRANIMI 
 

Neni 30 
Pranimi i të dënuarve 

 
 Në çdo institucon krijohet një shërbim për të pranuar të sapoardhurit, për t’u dhënë informacion 
fillesatar mbi rregullat e burgut dhe për të parandaluar ndikimet negative nga ndryshimi i mjedisit ose rreziqet 
e mundshme për të dënuarit e tjerë. 
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 Me pranimin në institucion, i dënuari i nënshtrohet menjëherë një vizitë mjekësore të përgjithshme dhe 
analizave përkatëse për përcaktimin e gjendjes shëndetësore, veçorive fizike dhe psikike, si dhe të aftësisë për 
punë. 
 Mbi bazën e dokumentacionit shoqërues dhe shpjegimeve gojore, formulohen të dhënat individuale të të 
dënuarit lidhur me personalitetin e tij. 
 Mbi bazën e këtyre të dhënave përpilohet kartela e vëzhgimit paraprak të të dënuarit dhe programohet 
trajtimi individual i tij. 

 
Neni 31 

Diferencimi i institucioneve për qëllime trajtimi caktimi dhe grupimi i të dënuarve 
 

 Institucionet dhe seksionet e veçanta janë të organizuara sipas nevojave të trajtimit individual ose në 
grup të të dënuarve. 
 Numri i të dënuarve në institucione dhe në seksione përgjithësisht, sistemimi dhe aktivizimi i tyre 
posaçërisht janë të kufizuara në atë masë që të favorizojnë trajtimin e individualizuar. 
 Lejohet pranimi i të dënuarve në veprimtari të veçanta, të organizuara në institucione ose seksione të një 
kategorie të ndryshme nga ato ku janë caktuar, me përjashtim të atyre të sigurisë së lartë. 
 Grupimi i të dënuarve brenda institucioneve të veçanta bëhet duke pasur parasysh mundësinë që ata të 
përfitojnë nga një trajtim i diferencuar në grup, në përputhje me kërkesat dhe angazhimin e tyre. 
 Duhet të favorizohet kriteri i caktimit të të dënuarve në institucione pranë vendbanimit të familjeve të 
tyre. 

 
KREU II 

DREJTIMET DHE FORMAT E TRAJTIMIT 
 

Neni 32 
Trajtimi 

 
 Trajtimi i të dënuarve bëhet duke siguruar mjediset e përshtatshme dhe në përputhje me të dhënat e 
personalitetit të tyre. 
 Objektivat e trajtimit përfshijnë arsimimin, formimin profesional, zhvillimin e aftësive të tjera 
individuale, veprimtaritë kulturore, çlodhëse e sportive, punën, asistencën shpirtërore dhe veprimtari të tjera 
në grup që kanë si qëllim rikrijimin e aftësisë për t’i integruar në shoqëri. 
 Trajtimi social-edukativ i të dënuarve zhvillohet me anë të veprimeve individuale dhe të veprimtarive 
formuese, që realizohen nga ana e personelit të burgjeve të aftësuar posaçërisht në fushën pedagogjike, në 
bashkëpunim me punonjësit e tjerë të institucionit. 
 Kontaktet me botën e jashtme dhe familjen inkurajohen dhe sigurohen sipas programeve individuale dhe 
grupore. 

 
Neni 33 

Shërbimi mjekësor 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 17) 

 
Shërbimi mjekësor sigurohet gjatë të gjithë kohës së qëndrimit në institucion, pavarësisht nga kërkesat 

e të dënuarve. 
Administrata e institucionit siguron kushtet, mjetet dhe personelin për mbrojtjen e shëndetit të të 

dënuarve. 
Organizimi dhe realizimi i shërbimit shëndetësor bëhen nga administrata e institucionit, në 

bashkëpunim me spitalin e burgjeve dhe me organet shtetërore përkatëse të shëndetësisë. 
Të dënuarit mund të kërkojnë që të vizitohen, me shpenzimet e tyre, nga një mjek që duan ata. 
Shërbimi shëndetësor duhet të sigurojë: 
1. Diagnostikimin dhe mjekimin e sëmundjeve. 
2. Furnizimin me ilaçe dhe pajisje mjekësore. 
3. Profilaksinë për sëmundjet, duke bërë kujdes të veçantë për sëmundjet infektive dhe ato ngjitëse. 
4. Sigurimin e higjienës së mjedisit dhe edukimin sanitar të të dënuarve. 
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Çdo institucion ka shërbim shëndetësor e farmaceutik, që i përgjigjet nevojave për parandalimin dhe 
ruajtjen e shëndetit të të dënuarve. 

Të dënuarit, që dyshohen ose kanë sëmundje ngjitëse, izolohen menjëherë në mjedise të posaçme. 
Në institucionet ku vuajnë dënimin gratë, funksionojnë shërbimet speciale në shërbim të grave 

shtatzëna dhe të atyre me fëmijë në gji. Personeli mjekësor viziton çdo ditë të dënuarit e sëmurë e ato që bëjnë 
kërkesë dhe kontrollon, periodikisht, të gjithë të dënuarit e tjerë, sipas një grafiku të hartuar nga drejtoria e 
institucionit. Personeli mjekësor evidenton dhe njofton menjëherë për sëmundjet që kërkojnë trajtim të 
specializuar. 

Për rastet e sëmundjeve ngjitëse ose të sëmundjeve të tjera, diagnostikimi dhe mjekimi i të cilave nuk 
mund të sigurohen në kushtet e institucionit, të dënuarit transferohen në spitalin e burgjeve dhe, kur është e 
nevojshme, ata transferohen në Qendrën Spitalore Universitare, Tiranë e në institucionet spitalore, në rang 
qarku apo rrethi, në varësi të saj. 

Diagnostikimi dhe mjekimi në këto qendra bëhen sipas një udhëzimi të përbashkët të Ministrit të 
Drejtësisë dhe të Ministrit të Shëndetësisë. 

Në raste urgjence, kur rrezikohet jeta e të dënuarit, ai transferohet për mjekim në spitalin e burgjeve ose 
në spitalet rajonale. 

Institutet rajonale higjieno-sanitare vizitojnë, të paktën dy herë në vit, institucionet e ekzekutimit të 
vendimeve penale, për kontrollin e gjendjes higjieno-sanitare të mjediseve dhe masat e marra nga shërbimi 
shëndetësor i institucionit, për parandalimin e sëmundjeve infektive. 

 
Neni 34 

Punësimi  
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 18/a; 

shtuar fjalia me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 18/b) 
 

 
 Të gjithë të dënuarve u njihet e drejta për të punuar. 

 Puna organizohet nga drejtoria brenda dhe jashtë institucionit duke shfrytëzuar edhe ndihmën e 
subjekteve të tjera. 
 Gjatë vuajtjes së dënimit me burgim nuk mund të detyrohen të punojnë të dënuarit që kanë plotësuar 
kushtet për pension pleqërie, që janë invalidë të grupit të parë dhe të dytë, gratë shtatëzana, për aq kohë sa 
parashikon ligji në fuqi, si dhe personat që nuk janë në gjendje fizike dhe shëndetësore të kryejnë punën që u 
ofrohet. Të dënuarit që kanë probleme psikike mund të vihen në punë kur kjo i shërben qëllimeve terapeutike. 
 Puna nuk ka karakter dënimi dhe shpërblehet sipas kritereve të përcaktuara me vendim të veçantë të 
Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 35 

Kushtet e punës 
 

 Kushtet e punës duhet të jenë si në shoqërinë e lirë, me qëllim që të dënuarit të përfitojnë aftësi 
profesionale për të lehtësuar riintegrimin e tyre në shoqëri. 

 Të dënuarit që tregojnë aftësi për veprimtari shkencore, kulturore, artistike ose të artizanatit, mund të 
lejohen që të ushtrojnë me shpenzimet dhe për llogari të tyre këto veprimtari. 
 Kohëzgjatja e punës nuk mund të kalojë kufijtë e përcaktuar nga Kodi i Punës. 
 Puna është me shpërblim dhe përfshihet në vjetërsinë në punë për efekt pensioni. 

 
Neni 36 

Caktimi i punës 
 

 Objekti i punës duhet t’u përshtatet kërkesave të veçanta të personalitetit të secilit nga të dënuarit në 
perspektivën e riintegrimit në shoqëri. 
 Kur në institucion nuk është e mundur të sigurohet puna për të dënuarit, tërësisht ose pjesërisht, mund të 
sigurohen fronte pune jashtë institucionit, duke aktivizuar të dënuarit me kriterin e aftësisë për punë, formimin 
profesional dhe duke preferuar të dënuarit që kanë pasur më pak aktivizim pune. 
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 Në çdo rast, dalja jashtë institucionit dhe kryerja e punës bëhen gjithmonë të shoqëruar nga personeli i 
institucionit dhe të ruajtur nga policia e burgjeve. 

 
Neni 37 

Arsimimi 
 
 Arsimimi dhe formimi kulturor e profesional bëhet me anë të organizimit të shkollës, e detyrueshme për 

të miturit, si dhe të kurseve profesionale, sipas sitemeve në fuqi. 
 Nxitet kryerja dhe favorizohet ndjekja e studimeve profesionale, duke përdorur kurset me 
korrespondencë. 
 Favorizohet leximi pa kufizim i publikimeve dhe përdorimi i sistemeve të tjera informative të bibliotekës 
së institucionit. 

 Kujdes i veçantë i kushtohet formimit kulturor e profesional të të dënuarve me moshë nën 25 vjeç. 
 

Neni 38 
Veprimtaritë kulturore, çlodhëse e sportive 

 
 Organizimi i veprimtarive kulturore, çlodhëse e sportive duhet të synojë ruajtjen dhe zhvillimin e 
aftësive fizike, shpirtërore dhe psikike të të dënuarve. 

 
Neni 39 

Mjediset dhe kushtet materiale të trajtimit 
 

 Në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe riedukimit, sipas kërkesave të trajtimit, duhet të sigurohen 
mjediset dhe mjetet e përshtatshme dhe të nevojshme për zhvillimin e punës, arsimimin shkollor dhe 
profesional, veprimtaritë çlodhëse, kulturore dhe çdo veprimtari tjetër të përbashkët ose individuale. 
 Institucionet duhet të jenë të pajisura me një bibliotekë librash dhe botime periodike. 

 
Neni 40 

Lidhjet me familjen 
(Shfuqizuar fjalia e fundit e paragrafit të katërt me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 19) 

 
 Kujdes i veçantë i kushtohet ruajtjes, përmirësimit ose rivendosjes së lidhjeve të të dënuarve me 
familjen. 
 I dënuari mund të informojë menjëherë familjarët për futjen e tyre në një institucion ose kur transferohet 
prej tij. 
 Në rast vdekjeje ose sëmundjeje të rëndë fizike ose psikike të një të dënuari, duhet të njoftohen 
menjëherë familjarët. 

 Institucioni njofton menjëherë të dënuarin kur vihet në dijeni për vdekjen e të afërmëve të tij.    
Për të dënuarit e mitur dhe për gratë që kanë fëmijë të mitur, bëhet një program i posaçëm dhe 

favorizues për lidhjet me familjen. 
 

Neni 41 
Takimet, vizitat, korrespondencat dhe informacioni 

 
 Të dënuarit lejohen që të kenë takime dhe korrespondenca me familjarët dhe persona të tjerë. 

 Takimet zhvillohen në vende të veçanta nën kontroll shikimi dhe jo dëgjimi nga personeli mbikëqyrës. 
 Favorizohen veçanërisht takimet me familjarët. 

 Kur organizimi i institucionit e lejon, të dënuarit mund të autorizohen të rrinë me familjarët përtej 
kufirit kohor të parashikuar. Sipas kritereve të rregullores së burgjeve vizitat mund të bëhen në vende të 
rezervuara. 
 Administrata e institucionit vë në dispozicion të të dënuarve, që nuk i kanë mundësitë, mjetet e 
nevojshme për korrespondencën. 
 Korrespondenca telefonike mund të autorizohet në marrëdhëniet me familjarët, në raste të veçanta me të 
tretët. 
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 Të dënuarit lejohen të mbajnë gazeta, revista e libra që janë në shitje të lirë jashtë dhe të shfrytëzojnë 
mjete të tjera informacioni të lejuara. 
 Me kërkesë të prokurorit në rastet e parashikuara në ligj, gjykata lejon kontrollin e korrespondencës së 
të dënuarit. Kontrolli mund të bëhet nga drejtori i institucionit ose nga persona të autorizuar prej tij në prani të 
prokurorit. Kërkesa e prokurorit pezullon dorëzimin e korrespondencës. 

  
Neni 42 

E drejta e besimit dhe ushtrimi i riteve fetare 
 

 Të dënuarit kanë të drejtën e besimit dhe të ushtrimit të riteve. Për ushtrimin e riteve, institucioni 
siguron mjedise të veçanta. 
 Të dënuarit kanë të drejtë të marrin kontakt me përfaqësues të komuniteteve fetare, të caktuar në 
marrëveshje mes Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe komuniteteve fetare të njohura ligjërisht. 

 
Neni 43 

Hyrja në institucion 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 20) 

 
Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale mund të vizitohen pa autorizim nga: 
Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, 

Zëvendëskryetari i Kuvendit, Zëvendëskryeministri, Ministri i Drejtësisë, Kryetari i Gjykatës së Lartë, 
Prokurori i Përgjithshëm, deputetët, Zëvendësministri i Drejtësisë, Avokati i Popullit, komisionerët dhe 
ndihmëskomisionerët e tij, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve dhe zëvendësit e tij, Drejtori i Policisë së 
Burgjeve, drejtori dhe inspektorët e kontrollit të brendshëm të burgjeve, anëtarët e komisionit mbikëqyrës të 
ekzekutimit të vendimeve penale, gjyqtarët dhe prokurorët gjatë ushtrimit të detyrës së tyre, si dhe avokatët e 
të burgosurve dhe të paraburgosurve. 

Nuk është i nevojshëm autorizimi për ata që shoqërojnë personat e përmendur në paragrafin e 
mësipërm, por gjithmonë jo më shumë se dy. 

Personat e tjerë, që nuk parashikohen në paragrafin e parë, mund të hyjnë në institucion vetëm me 
autorizim të drejtorit të institucionit. 

Këta persona, në rast refuzimi pa shkaqe të arsyeshme të dhënies së autorizimit nga drejtori i 
institucionit, kanë të drejtë të ankohen te Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve. 
              Për përfaqësuesit e komuniteteve fetare zbatohen rregullat e parashikuara në nenin 42 të këtij ligji. 

 
PJESA E KATËRT 

REGJIMI NË INSTITUCION 
 

KREU I 
NORMAT E SJELLJES, ZHDËMTIMI DHE PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE 

 
Neni 44 

Normat e sjelljes së të dënuarve 
 

 Rregullorja e burgjeve dhe ajo e brendshme e institucionit përcaktojnë rregulla lidhur me trajtimin, 
regjimin dhe sjelljen e të dënuarve, duke vendosur kufizime të nevojshme për aq sa nuk cenohen kërkesat e 
këtij ligji dhe synimi për riedukimin e tyre. 
 Me rastin e pranimit në institucion dhe gjatë vuajtjes së dënimit, të dënuarit janë të detyruar të njohin 
dhe respektojnë rregullat e brendshme, dispozitat që lidhen me të drejtat dhe detyrat e tyre, të trajtimit dhe të 
disiplinës. 
 Asnjë të dënuari nuk mund t’i caktohen detyra në shërbimet në institucion, që i japin atij një pozicion 
sundues ose favorizues ndaj të dënuarve të tjerë. 
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Neni 45 
Përgjegjësia për dëmet 

 
 Të dënuarit detyrohen të kujdesen për sendet e vëna në dispozicion të tyre, si dhe të shmangin çdo lloj 
dëmtimi të sendeve të të tjerëve. 
 Të dënuarit që shkaktojnë dëm material ndaj administratës së institucionit ose personave të tjerë, duhet 
ta dëmshpërblejnë atë. 

 
Neni 46 
Izolimi 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 21) 
 

Neni 47 
Kontroll vetjak 

 
 I dënuari i nënshtrohet kontrollit vetjak në çdo rast të hyrjes apo daljes nga institucioni dhe, në raste të 
tjera, kur ka shkaqe të arsyeshme. 
 Kontrolli vetjak duhet të bëhet, duke respektuar dinjitetin e të dënuarit. 
 Kontrolli mund të bëhet vetëm nga persona me të njëjtin seks me të dënuarin. 
 Me autorizim të drejtorit të institucionit, në rastet dhe mënyrën që parashikohet në rregulloren e 
burgjeve, mund të bëhen edhe kontrolle të anësive. 

 
Neni 48 

Disiplinimi i lëvizjeve 
 

 Lëvizjet e të dënuarve jashtë institucionit bëhen në një kohë mundësisht sa më të shkurtër me shoqërim 
nga Policia e Burgjeve sipas rregullave të caktuara. Lëvizja e grave bëhet me asistencë të personelit të të njëjtit 
seks, ndërsa i të sëmurëve, të shoqëruar nga personeli mjekësor. 
 Gjatë lëvizjes tregohet kujdesi i duhur, për të mbrojtur të dënuarit që transferohen, nga kureshtja i 
njerëzve dhe çdo lloj publiciteti tjetër, si dhe për të mos u krijuar shqetësime atyre. 

 Në lëvizjet individuale përdorimi i prangave është i detyrueshëm, kur e kërkon rrezikshmëria e lartë e të 
dënuarit ose rrethanat e mjedisit, që e bëjnë të vështirë transferimin. 

 Në lëvizjet kolektive është gjithmonë i detyrueshëm përdorimi i prangave ose i mjeteve të tjera 
shtrënguese. 

 
Neni 49 
Ankesat 

 
 Të dënuarit mund t’ua paraqesin ankesat me gojë ose me shkrim edhe në zarf të mbyllur: 
 drejtorit të institutit, inspektorëve, Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Ministrit të Drejtësisë; 
 gjykatës së vendit të ekzekutimit të vendimit dhe prokurorit të rrethit; 
 personave që vizitojnë institucionin sipas nenit 43 të këtij ligji. 
 Institucioni është i detyruar të evidentojë ankesat dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre. 

 Për ankesat me shkrim dokumentohet marrja dhe dërgimi në destinacion. 
 

Neni 50 
Afatet e shqyrtimit të ankesave dhe të kërkesave 

(Ndryshuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 22/a; 
shfuqizuar paragrafi i tretë dhe i katërt me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 22/b) 

 
  Organet kompetente sipas këtij ligji shqyrtojnë ankesat dhe kërkesat sa më parë, por jo më vonë se 
1 muaj nga paraqitja e tyre, përveç kur ka afate të posaçme me dispozita të veçanta. 

  I burgosuri ka të drejtë të ankohet në instancat më të larta të sistemit të burgjeve dhe, kur kjo 
ankesë nuk zgjidhet në rrugë administrative, apo ndaj vendimit të dhënë, i burgosuri mund t'i drejtohet 
gjykatës së vendit ku ndodhet institucioni. 
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Neni 51 
Regjimi disiplinor 

 
 Regjimi disiplinor realizohet në mënyrë që të stimulojë sensin e përgjegjësisë dhe aftësinë e 
vetëkontrollit. Ai i përshtatet seksit, moshës, të dhënave fizike dhe psikike të të dënuarve. 

 
Neni 52 

Shkeljet disiplinore 
 

 Të dënuarit nuk mund të ndëshkohen për një fakt që nuk është parashikuar shprehimisht si shkelje në 
këtë ligj, në rregulloren e burgjeve dhe rregulloren e institucionit. 

 Ndëshkimi mund të jepet vetëm pas dëgjimit dhe verifikimit të pretendimit të të dënuarit. 
 Ndëshkimet caktohen në përputhje me llojin dhe rëndësinë e shkeljes, qëndrimin e të dënuarit ndaj saj, 

si dhe të dhënat individuale të tij. 
 Ndëshkimet zbatohen duke respektuar personalitetin e të dënuarit. 
 

Neni 53 
Masat disiplinore 

 
 1. Për shkeljet disiplinore zbatohen këto masa: 
 a) Qortim individual; 
 b) Vërejtje në prani të të dënuarve; 
 c) Përjashtim nga veprimtari të veçanta, të përbashkëta deri në 10 ditë; 
 ç) Përjashtim nga ajrosja në grup për jo më shumë se 20 ditë; 
 d) Përjashtimi nga të gjitha veprimtaritë e përbashkëta deri në 20 ditë; 
 dh) Ndërprerja e lejeve. 
 Ndaj të miturve dhe grave masat e parashikaura në shkronjat “c”, “ç” dhe “d” mund të jepen deri në 

gjysmën e kohës së parashikuar. Për gratë shtatzëna ose që u është lënë fëmija, mund të zbatohen vetëm masat 
disiplinore të parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të këtij neni. 

 Në rregulloren e burgjeve masat e mësipërme mund të diferencohen në varësi të llojit të institucionit, pa 
kaluar kufijtë maksimalë. 

 2. Masa disiplinore e përjashtimit nga veprimtaritë e përbashkëta dhe ajrosja në grup nuk mund të bëhet 
pa një dokument me shkrim, të lëshuar nga mjeku, që dëshmon se i dënuari mund ta përballojë atë. I dënuari, 
ndaj të cilit merret kjo masë, i nënshtrohet kontrollit të vazhdueshëm mjekësor. 

 
Neni 54 

Organi kompetent për dhënien e masave disiplinore 
 

 Masat disiplinore të vërejtjes dhe të qortimit vendosen nga drejtori i institucionit. 
 Masat e tjera vendosen nga komisioni disiplinor i përbërë nga drejtori ose zëvendësi i tij, me funksionin 

e kryetarit, nga sanitari, edukatori dhe komandanti i policisë. 
 Masat disiplinore evidentohen në kartelën e të dënuarit dhe konsiderohen të padhëna në rast 
mospërsëritjeje për një periudhë 6-mujore. 

 
Neni 55 

Regjimi i mbikëqyrjes së veçantë 
(Ndryshuar paragrafi i parë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 23/a; 
ndryshuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 23/b) 

 
 I dënuari mund të vendoset nën regjimin e mbikëqyrjes së veçantë për një periudhë jo më të gjatë se 3 
muaj, kur: 

 a. rrezikojnë sigurinë ose prishin rregullin në institucion; 
 b. pengojnë veprimtaritë e të dënuarve të tjerë nëpërmjet dhunës dhe kërcënimeve; 
 c. përpiqen të detyrojnë të dënuarit e tjerë që t’ju nënshtrohen ose të përfitojnë prej tyre; 
 ç. nxisin të tjerët të mos zbatojnë ose të shkelin rregullat individualisht ose në grup. 
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 Të dënuarit nën regjimin e mbikëqyrjes së veçantë, me urdhër të drejtorit të institucionit, i kufizohet 
vetëm pjesëmarrja në veprimtaritë e përbashkëta ose ajrosja në grup. 

 Në rast nevoje urgjente, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve urdhëron drejtpërdrejt për kalimin e 
përkohshëm të të dënuarit në regjimin e mbikëqyrjes së veçantë, duke vënë menjëherë në dijeni për këtë 
prokurorin, i cili brenda 24 orëve, i paraqet kërkesën gjykatës, e cila me vendim konfirmon ose anulon masën 
e përkohshme. 

 Ndaj të dënuarit, i cili gjatë regjimit të mbikëqyrjes së veçantë kryen shkelje të parashikuara në këtë 
nen, mund të shtyhet koha e regjimit deri në 3 muaj për çdo rast, duke u respektuar rregullat e marrjes së 
kësaj mase. 

 
Neni 56 

Përmbajtja e regjimit të mbikëqyrjes së veçantë 
 

 Regjimi i mbikëqyrjes së veçantë përmban kufizimet më të nevojshme për mbajtjen e rregullit dhe të 
sigurisë, për ushtrimin e të drejtave të të dënuarve dhe për rregullat e trajtimit të parashikuara në rregulloren e 
burgjeve. 
 Për çdo rast, shtrëngesat nuk kanë të bëjnë me kërkesat e higjienës, të shëndetit, të veshjes, të ushqimit, 
të pajisjeve, me mbajtjen, blerjen dhe marrjen e ushqimeve ose objekteve të tjera të parashikuara nga 
rregullorja e institucionit, me leximin e librave, me praktikat fetare, me përdorimin e aparateve radio të tipit të 
lejuar, me ajrosjen, me bisedimet me avokatin mbrojtës, si dhe me bashkëshortët, fëmijët dhe për të miturit 
me prindërit. 

 
Neni 57 

Përdorimi i forcës fizike dhe i mjeteve shtrënguese 
 
 Nuk lejohet përdorimi i forcës fizike ndaj të dënuarve, nëse nuk është e domosdoshme për të ndaluar 

aktet e dhunshme, tentativat e largimit nga institucioni, si dhe për mposhtjen e kundërshtimit edhe kur ai është 
pasiv, në zbatimin e urdhrave të dhëna. 
 Personeli, i cili për çdo lloj arsye ka përdorur forcën fizike ndaj të dënuarve, duhet menjëherë të verë në 
dijeni me shkrim drejtorin e institucionit, i cili nga ana e tij bën kontrollin dhe siguron ndihmën shëndetësore 
të të dënuarve dhe vetëm pas kësaj verifikon çështjen. 

 Mjetet e shtrëngimit fizik nuk mund të përdoren si ndëshkim, por vetëm në rastet që parashikohen 
shprehimisht në rregullore dhe për të shmangur përpjekjet për largimin nga institucioni, dhunën ndaj 
personave, dëmtimin e sendeve, si dhe për të garantuar shëndetin e vetë të dënuarit. 
 Përdorimi i mjeteve të shtrëngimit fizik duhet të jetë i kufizuar në kohë dhe për kalimin për një periudhë 
mbi 72 orë duhet të merret miratimi i prokurorit. 

 Gjatë shtrëngimit fizik, i dënuari duhet të jetë nën kontrollin e vazhdueshëm të shërbimit shëndetësor. 
 

Neni 58 
Llojet dhe natyra e forcës dhe mjeteve të shtrëngimit 

 
 Në rregulloren e burgjeve përcaktohen llojet, natyra e forcës dhe e mjeteve të shtrëngimit dhe rregullat e 
përdorimit të tyre me funksion parandalues dhe në përputhje me individualitetin e të dënuarit. Ndalohet 
përdorimi i mjeteve të forcës dhe atyre shtrënguese, që formojnë armë ose i lëndëve narkotike në kuptim të 
Kodit Penal, si dhe ato që kanë natyrë torturuese dhe hipnoze. 

 Policët e shërbimit brenda institutit nuk duhet të mbajnë armë, me përjashtim të rasteve të parashikuar 
në ligjin “Për Policinë e Burgjeve”. 
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KREU II 
LEJET, SHPËRBLIMET DHE NDRYSHIMI I GJENDJES CIVILE 

 
Neni 59 

Lejet shpërblyese 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 24) 

 
Të dënuarve, të cilët respektojnë rregulloren e brendshme të institucionit, kanë sjellje të mirë dhe nuk 

paraqesin rrezikshmëri shoqërore, për realizimin e interesave të tyre emocionale, personale, ekonomike dhe 
kulturore, drejtori i institucionit mund t'u japë leje shpërblyese, kohëzgjatja e të cilave, në total, nuk mund të 
jetë më shumë se 20 ditë në vit. 

Për të dënuarit e mitur, kohëzgjatja e lejeve shpërblyese nuk mund të jetë më shumë se 20 ditë për 
çdo rast të dhënies së saj dhe, në total, nuk mund të jetë më shumë se 45 ditë në vit. 

Lejet shpërblyese janë pjesë e trajtimit rehabilitues dhe zbatimi i tyre ndiqet nga punonjësit e 
shërbimit përkatës. 

Leja shpërblyese i jepet: 
a)  personave të dënuar deri në 3 vjet burgim, pasi të kenë vuajtur jo më pak se 1/4 e dënimit; 
b)  personave të dënuar nga 3 deri në 10 vjet burgim, pasi të kenë vuajtur jo më pak se 1/2 e dënimit; 
c) personave të dënuar mbi 10 vjet burgim, pasi të kenë vuajtur jo më pak se 2/3 e dënimit. 
Sjellja e të dënuarit vlerësohet e mirë, kur gjatë vuajtjes së dënimit, në mënyrë të vazhdueshme, i 

dënuari ka shfaqur ndjenjë përgjegjësie e sjellje korrekte me punonjësit e institucionit, me të dënuarit e tjerë 
dhe gjatë veprimtarive kulturore e punës së organizuar nga institucioni, si dhe ka krijuar besimin e një 
qëndrimi të mirë jashtë institucionit. Mosdhënia e lejes shpërblyese motivohet vetëm si masë disiplinore, në 
përputhje me shkronjën "dh” të nenit 53, si dhe në rastet e një situate të jashtëzakonshme. 

Leja shpërblyese në burgjet apo seksionet e sigurisë së lartë jepet vetëm me urdhër të Ministrit të 
Drejtësisë ose me autorizimin e tij nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve. 
     Në rast refuzimi, i burgosuri mund të ankohet në gjykatë, e cila vendos për kërkesën për dhënien e 
lejes. 

 
Neni 60 

Leje të veçanta 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 25) 

 
Drejtori i institucionit mund t'u japë të dënuarve leje të veçantë, në rast të sëmundjeve të rënda, të 

cilat rrezikojnë jetën e anëtarëve të familjes, të vërtetuar me raport mjekësor, apo të ngjarjeve të rëndësishme 
familjare, si vdekje, lindje apo martesa. Kjo periudhë përfshihet në kohën e vuajtjes së dënimit. 

Leja e veçantë mund të jepet deri në 7 ditë dhe, me kërkesë të të dënuarit, mund të zgjatet për aq 
kohë sa e diktojnë rrethanat. Në çdo rast, kohëzgjatja e lejes së veçantë nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë. 

Në rast se dhënia e lejes refuzohet nga drejtori i institucionit, i burgosuri mund të ankohet në gjykatë, 
e cila vendos për kërkesën për dhënien e lejes. 

     Dhënia e lejes së veçantë i komunikohet menjëherë strukturave të Policisë së Shtetit, ku do të 
qëndrojë i dënuari. 

 
Neni 61 

Detyrimet gjatë lejes dhe përgjegjësia për shkeljet 
 

 I dënuari është i detyruar të respektojë kohën e lejes, ta kryejë atë në vendin për të cilën i është dhënë, 
të respektojë të gjitha detyrat dhe kushtëzimet që i janë dhënë dhe të njoftojë institucionin për çdo shmangie të 
imponuar. 
 Për mos respektimin e rregullave të mësipërme drejtori i institucionit ndërpret lejen, ndërsa për rastet e 
tejkalimeve në kundërshtim me kriteret e neveve 59 dhe 60 të këtij ligji, kërkohet nisja e procedimit penal 
sipas nenit 323 të Kodit Penal. 
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Neni 62 
Shpërblimet 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 26) 
 

Neni 63 
Ulja e dënimit 

(Ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 27) 
 

 Të dënuarit që zbatojnë rregullat dhe kanë një pjesëmarrje shembullore në veprimtaritë trajtuese, duke 
dhënë prova për riintegrim në shoqëri, mund të përfitojnë një ose disa ulje, deri 90 ditë në çdo vit të vuajtjes 
së dënimit. Në burgjet e sigurisë së lartë ulja e dënimit bëhet deri 45 ditë në vit. 
 Për dhënien e këtij shpërblimi të veçantë, vlerësohet qëndrimi i të dënuarit nga ulja e mëparshme ose 
gjatë 12 muajve të fundit. 

 Ulja e dënimit bëhet me vendim të gjykatës, në bazë të kërkesës së të dënuarit apo përfaqësuesit të tij, 
ose të drejtorit të institucionit. 

 
Neni 64 

Ndryshimet në gjendjen civile 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 28) 

 
Drejtoria e institucionit i evidenton, në një regjistër të veçantë, faktet e lindjeve, martesave apo vdekjeve 

të ndodhura në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale me burgim, si dhe informon autoritetet 
përgjegjëse, për të bërë shënimet përkatëse në regjistrin e posaçëm të gjendjes civile, në të cilin nuk 
pasqyrohet statusi i personit si i burgosur. 

Drejtoria e institucionit duhet të njoftojë menjëherë autoritetet gjyqësore, zyrën përkatëse të gjendjes 
civile, familjarët dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për vdekjen e të dënuarit. 
 Në këto raste kufoma vihet menjëherë në dispozicion të familjarëve dhe, kur nuk ka të tillë ose kur 
refuzohet marrja, vendoset në varreza publike. Për vdekjen e të dënuarit me shtetësi të huaj dhe për vendosjen 
e tij në varrezat publike njoftohet Ministria e Punëve të Jashtme. 

 
Neni 65 

Depozitat 
 

 Shumat në para të të dënuarve depozitohen pranë zyrës së llogarisë në institucion dhe, kur janë mbi 
limitet e parashikuara në ligj, jashtë tij, duke i dhënë dokumentin përkatës sipas ligjit. 

 I dënuari mund të disponojë depozitën sipas ligjit dhe kritereve të parashikaura në rregulloren e burgut. 
 

KREU III 
TRANSFERIMET DHE LIRIMI 

 
Neni 66 

Rregullat e transferimit 
 

 Transferimet bëhen për arsye të rënda sigurie, kur rrezikohet jeta ose shëndeti i të dënuarit nga të tjerët, 
kur ka mbipopullim në institucion, për nevoja të hetimit dhe gjykimit, për shkaqe shëndetësore dhe familjare, 
si dhe kur për shkak të formimit profesional është i nevojshëm në një institucion tjetër. 

 Transferimet duhet të favorizojnë mundësi që të dënuarit ta kryejnë dënimin pranë vendbanimeve të 
familjeve të tyre. 
 Të dënuarit duhet të transferohen së bashku me sendet vetjake. 
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Neni 67 
Lirimi 

(Hequr fjalia e fundit e paragrafit të parë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 29) 
 

 Lirimi i të dënuarve bëhet kur përfundon ekzekutimi i vendimit të dënimit ose në bazë të ligjit, me 
vendim të organit kompetent. Administrata kryen veprimet me urdhër me shkrim të drejtorit të institucionit. 

 Për të dënuar që nuk kanë mjete financiare dhe veshmbathje, me urdhër të drejtorit të institucionit i 
jepet një ndihmë në sasinë dhe sipas kritereve të rregullores së burgjeve. 
 Në të gjitha rastet kur rezulton që i liruari do të hasë në vështirësi për kthimin në jetën e lirë, drejtori i 
institucionit njofton për këtë organet e pushtetit lokal, ku banon i dënuari për asistencë të mëtejshme. 

 Për të dënuarit e mitur është i detyrueshëm njoftimi paraprak i prindërve ose kujdestarit të tij. 
 Gjykata që ka dhënë vendimin, organet e policisë lokale dhe Ministria e Brendshme njoftohen menjëherë 

për lirimin e të dënuarit dhe në raste të veçanta edhe paraprakisht. Për shtetasit e huaj njoftohet Ministria e 
Punëve të Jashtme nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. 

 Të liruarit i jepet një vërtetim lirimi në të cilin saktësohet kohëzgjatja e vuajtjes së dënimit, uljet dhe 
përfitimet që ka pasur për shkak të ligjit, si dhe kohëzgjatja e lloji i punës së kryer në institucion. 

 Me kërkesën e tij mund të jepet edhe vërtetim me të dhëna për aftësimin profesional të fituar, si dhe 
njoftime për sjelljen në burg. 

 
PJESA E PESTË 

SHQYRTIMI GJYQËSOR I ANKIMEVE DHE ROLI I AVOKATIT TË POPULLIT 
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 30) 

 
Neni 68 

Ushtrimi i mbikëqyrjes 
(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 31) 

 
Neni 69 

Detyrat e prokurorit 
(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 31) 

 
Neni 70 

Format e mbikëqyrjes së prokurorit 
(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 31) 

 
Neni 71 

Kompetencat e gjykatës 
(Hequr fjalët me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 32) 

 
 Gjykata, në territorin e së cilës ndodhet institucioni, shqyrton me një gjyqtar të gjitha rastet që 
përcaktohen shprehimisht në këtë ligj, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me të drejtat e të dënuarit, të 
cilat nuk janë zgjidhur nga institucioni mbi ankimin e të dënuarit me përjashtim të çështjeve për të cilat në 
Kodin e Procedurës Penale është përcaktuar kompetenca. 

 
Neni 72 

Shqyrtimi i çështjes nga gjyqtari 
(Hequr fjalët në paragrafin e parë dhe të tretë me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 33/a; 

shfuqizuar paragrafi i tretë dhe i katërt me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 33/b) 
 

 Gjyqtari shqyrton çështjen dhe merr vendime vetëm përsa është ankuar ose kërkuar në seancë gjyqësore 
me pjesëmarrje të detyrueshme të drejtorit të institucionit ose përfaqësuesit të tij. Kur çështja nuk mund të 
shqyrtohet pa praninë e të dënuarit, seanca zhvillohet në mjedise të përshtatshme të institucionit ku ndodhet. 
 Në shqyrtimin e çështjes merr pjesë edhe avokati i kërkuar nga i dënuari ose i caktuar kryesisht për të 
dënuarit e mitur, ata që kanë shqetësime psikike, gratë me barrë ose fëmijë në gji, si dhe të dënuarit me 
shtetësi të huaj. 
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Neni 73 
Shqyrtimi i ankimeve 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 34) 
 

Neni 74 
Ekzekutimi i vendimeve 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 35) 
 

Vendimet e formës së prerë, që jepen nga gjykata, kur nuk parashikohet ndryshe, ekzekutohen nga 
drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. 

 
Neni 74/1 

Mekanizmi Kombëtar për parandalimin e torturës, trajtimit 
ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues dhe kompetencat e tij 

(Shtuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 36) 
 
Avokati i Popullit, nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit 

të egër, çnjerëzor ose poshtërues, në vijim Mekanizmi Kombëtar, që vepron si strukturë e veçantë nën 
autoritetin e tij, mbikëqyr zbatimin dhe realizimin e këtij ligji për mbrojtjen e të drejtave të të dënuarve. 

Mekanizmi Kombëtar ka këto kompetenca: 
a) vëzhgon rregullisht trajtimin e individëve, që u është hequr liria në vendet e ndalimit, arrestimit 

ose burgosjes, me qëllim që të forcohet, kur është e nevojshme, mbrojtja e individëve nga tortura, trajtimi ose 
dënimi i egër, çnjerëzor ose poshtërues; 

 b) paraqet rekomandime për organet përkatëse, me qëllim që të përmirësohen trajtimi dhe kushtet e 
individëve që u është hequr liria dhe të parandalohet tortura dhe trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor ose 
poshtërues. 

 
Neni 74/2 

Garancitë në veprimtaritë e Mekanizmit Kombëtar 
(Shtuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 36) 

 
Mekanizmit Kombëtar, gjatë ushtrimit të detyrës së tij, i garantohet: 
a) marrja e çdo informacioni në lidhje me numrin e individëve që u është hequr liria, në vendet e 

privimit të lirisë, si dhe numrin e vendeve dhe vendndodhjen e tyre; 
b) marrja e të gjithë informacionit për trajtimin e këtyre individëve, si dhe për kushtet e tyre të 

ndalimit; 
c) hyrja lirisht në të gjitha vendet dhe mjediset ku është kufizuar liria e individit; 
ç) kryerja e intervistave private, pa dëshmitarë, me individët që u është hequr liria, personalisht ose 

me një përkthyes kur është e nevojshme, si edhe me çdo individ tjetër që mund të japë informacionin e 
nevojshëm; 

d) zgjedhja lirisht e vendeve që kërkon të vizitojë dhe e individëve që kërkon të intervistojë. 
 

Neni 74/3 
Format e mbikëqyrjes 

(Shtuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 36) 
 
Mbikëqyrja e Mekanizmit Kombëtar realizohet nëpërmjet: 
a) pranimit të kërkesave ose ankesave nga të dënuarit ose të paraburgosurit me shkrim ose 

drejtpërdrejt; 
b) marrjes së informacionit, ankesave ose kërkesave të të dënuarit, ose nga individë që kanë statusin e 

vizitorit apo të organeve shtetërore ose organizatave joqeveritare, të cilat kanë kontrolluar apo vizituar 
institucionin, sipas kompetencës që u njeh ligji, si dhe nga avokati i të dënuarit ose të paraburgosurit; 

c) kërkimit të informacioneve nga administrata e institucionit; 
ç) verifikimit të dokumenteve, objekteve, pajisjeve ose mjediseve, që kanë lidhje me të dënuarin ose 

me të paraburgosurin, brenda dhe jashtë institucionit. 
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     Për realizimin e procesit të mbikëqyrjes, Mekanizmi Kombëtar mund të marrë edhe specialistë të 
fushave përkatëse. Në çdo rast dhe pavarësisht nëse konstatohen shkelje e parregullsi gjatë verifikimit, 
specialistët e këtij mekanizmi mbajnë procesverbal, i cili nënshkruhet nga drejtori i institucionit ose i ngarkuari 
prej tij, me të drejtën e pasqyrimit të vërejtjeve. 

 
DISPOZITA TRANSITORE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 75 

Trajtimi i të paraburgosurve 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9888, datë 10.3.2008, neni 37) 

 
Nenet 5 deri 11, 16, 23 deri 28, 30, 32 deri 45, 47 deri 58, 60, 61 dhe 64 të këtij ligji zbatohen edhe 

ndaj individëve që mbahen në institucionet e paraburgimit, në përputhje me rregulloren e burgjeve. 
Në institucionet e paraburgimit ndalohet mbajtja e të miturve në një dhomë me të rriturit, ose 

vendosja e të miturave vajza me të mitur djem në një dhomë. Të miturit vendosen në dhoma e seksione të 
veçuara, duke u krijuar mundësinë e një trajtimi të veçantë. Të miturat vajza mbahen nën mbikëqyrjen dhe 
kujdesin vetëm të një personeli femëror. 

Gratë e paraburgosura vendosen në dhoma apo seksione të veçanta nga burrat dhe mbahen nën 
mbikëqyrjen e kujdesin vetëm të një personeli femëror. 

Drejtori i institucionit të paraburgimit, me kërkesë të prokurorit apo gjykatës, kufizon të drejtën e të 
paraburgosurit për të pritur vizita, për korrespondencë apo për biseda telefonike, kur është e nevojshme për 
kryerjen e veprimeve procedurale penale. 

Të paraburgosurit nuk përfitojnë leje shpërblyese. Me miratimin paraprak të prokurorit dhe të 
drejtorit të institucionit, të paraburgosurit mund t'i jepet leje e veçantë për: 

a) lindje të fëmijës së të paraburgosurit; 
b) martesë e fëmijës, vëllait, motrës apo prindit të të paraburgosurit; 
c) vdekje e fëmijës, bashkëshortit/es, vëllait, motrës apo prindit të të paraburgosurit; 
ç) raste të tjera përjashtimore. 
Vërtetimi i fakteve juridike dhe identifikimi i personave të mësipërm bëhen në bazë të dokumenteve të 

lëshuara për këto raste nga organet përkatëse. 
Pranimi i të paraburgosurve bëhet në bazë të dokumentacionit, i cili përmban vendimin e gjykatës për 

caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg”, procesverbalin e ndalimit ose të arrestimit në flagrancë, 
procesverbalin e kontrollit personal, formularin e identifikimit, me dy fotot dhe gjurmët e gishtërinjve, 
dokumentin e kontrollit mjekësor e certifikatën personale dhe dokumentin e identifikimit, pasaportë apo 
dokument identifikimi të përgatitur nga policia. 

Lirimi i të paraburgosurit bëhet vetëm me vendim të gjykatës ose të prokurorisë. Në rast pamundësie 
objektive për t'u larguar nga institucioni pas lirimit, me kërkesën e tij, i paraburgosuri strehohet në institucion, 
deri në përfundimin e pengesës për largim. 

     Rregullimi i detajuar i të drejtave dhe detyrimeve të të paraburgosurve, në përputhje me përcaktimet 
e bëra në këtë ligj, parashikohet në rregulloren e burgjeve dhe në aktet e tjera nënligjore. 

 
Neni 76 

Aktet nënligjore zbatuese 
 

 Këshilli i Ministrave miraton rregulloren e burgjeve dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të këtij ligji 
brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e tij. 
 Rregulloret e brendshme të çdo institucioni miratohen nga Ministri i Drejtësisë, brenda 1 muaji nga 
hyrja në fuqi e rregullores së burgjeve. 
 Ministri i Drejtësisë në zbatim të ligjit dhe rregullores së burgjeve nxjerr urdhrat dhe udhëzimet e 
nevojshme. 
 Deri në daljen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji, mbeten në fuqi ato ekzistuese. 

 
Neni 77 

Hyrja në fuqi 
 

 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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 Ligji nr.8328, datë 16.4.1998 shpallur me dekretin nr.2076, datë 30.4.1998 të Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.11, faqe 379 
 
 Ligji nr.8758, datë 26.3.2001 shpallur me dekretin nr.2958, datë 6.4.2001 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.15, faqe 450 
 
 Ligji nr.9071, datë 22.5.2003 shpallur me dekretin nr.3844, datë 18.6.2003 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Alfred Moisiu. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.53, faqe 2120 
 
Ligji nr.9888, datë 10.3.2008 shpallur me dekretin nr.5672, datë 21.3.2008 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.44, faqe 2013 
 
Ligji nr.10 087, datë 26.2.2009 shpallur me dekretin nr.6094, datë 17.3.2009 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.32, faqe 1805 
 
 

LIGJ 
Nr.8331, datë 21.4.1998 

 
PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE 
(Ndryshuar me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008) 

I përditësuar 
  
Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese” dhe në 

vijim të nenit 462 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave, 

 
KUVENDI POPULLOR 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

PJESA E PARË 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
KREU I 

PARIME TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

(Shfuqizuar paragrafi i dytë me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 1) 
 

 Ky ligj ka për objekt vënien në ekzekutim të vendimeve penale dhe urdhërimeve të tjera ligjore, si dhe 
mënyrën e vuajtjes së dënimeve me përjashtim të dënimit me burgim që rregullohet me ligj të posaçëm. 
 shfuqizuar 

 Sipas këtij ligji ekzekutohen edhe vendimet e gjykatës lidhur me masat e sigurimit për aq sa nuk 
përcaktohet ndryshe nga Kodi i Procedurës Penale. 
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Neni 2 
Përmbajtja e ekzekutimit 

 
 Me ekzekutim të vendimit penal kuptohet zbatimi i urdhërimeve që përmban vendimi penal i formës së 

prerë dhe i vendimeve që, sipas Kodit të Procedurës Penale, kanë ekzekutim të menjëhershëm, me synimin e 
riedukimit të të dënuarve, të rivendosjes së të drejtave të personave të proceduar padrejtësisht dhe të drejtave 
të subjekteve juridike të cenuara nga vepra penale, duke ndikuar në parandalimin e tyre. 

 
Neni 3 

Të drejtat e të dënuarit 
 
 Ekzekutimi i vendimeve që përmbajnë dënim, kufizon vetëm ato të drejta, në atë masë dhe kohë, sa 

përcakton vendimi penal, duke respektuar të gjitha të drejtat e tjera të njohura ligjërisht, përveç rasteve të 
përcaktuara shprehimisht në këtë ligj. 

 Personi i dënuar në të gjitha fazat e ekzekutimit të vendimit, gëzon të drejtat që i takojnë sipas këtij ligji 
dhe, kur nuk i njihen ose i cenohen ato, kërkon mbrojtjen dhe realizimin e tyre në mënyrën që përcaktohet në 
këtë ligj. 

 
Neni 4 

Parimi i barazisë 
 
 Ky ligj zbatohet në mënyrë të njëjtë për të gjithë personat e gjykuar pa diskriminim për  shkak të seksit, 

racës, shtetësisë, kombësisë, origjinës, pikëpamjeve dhe gjendjes ekonomike, shoqërore e kulturore. 
 

Neni 5 
Trajtimi i të miturve dhe grave 

 
 Ekzekutimi i vendimeve për të miturit dhe gratë bëhet në vende dhe mënyra të veçanta e favorizues, të 

përcaktuara në këtë ligj ose me dispozita të tjera. 
 

Neni 6 
Parimi i zbatimit vullnetar 

 
 Vendimet penale vihen në ekzekutim vullnetarisht nga i dënuari në mënyrën, kohën dhe vendin e caktuar 

nga organi kompetent sipas këtij ligji. Vetëm në rast refuzimi të zbatimit vullnetar të tyre, bëhet ekzekutimi i 
detyrueshëm. 

 
Neni 7 

Mbrojtja e të drejtave 
 
 Për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të tij, të dënuarit i garantohet komunikimi me organet 

kompetente, ankimi në gjykatë dhe mbrojtja me avokat.  
 Mbrojtësi, mbi kërkesën e të dënuarit ose kur e çmon, ka të drejtë të marrë takim me të dënuarin, duke 

respektuar rregullat përkatëse, të kërkojë sqarime, të marrë informacionet e nevojshme, t’u kërkojë organeve 
të ngarkuara me ekzekutimin e vendimit, marrjen e masave në kompetencë të tyre, të kërkojë ndërhyrjen e 
prokurorit, kur ka pengesa dhe t’i paraqesë kërkesa gjykatës për çështje në kompetencë të saj. 

 
Neni 8 

Përgjegjësia e organeve të ekzekutimit 
 
 Organet dhe punonjësit që ekzekutojnë vendimet sipas këtij ligji, janë të detyruar të ushtrojnë me 

korrektësi kompetencat, duke respektuar të drejtat, nderin dhe dinjitetin e personit. 
 Personat e ngarkuar për ekzekutimin e vendimit penal mbajnë përgjegjësi disiplinore dhe, kur është 

rasti, edhe penale, për mosvënien, zvarritjen ose ekzekutimin e vendimit në kundërshtim me ligjin apo të 
drejtat e personit. 
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Neni 9 
Prokurori 

 
 Prokurori është i detyruar të marrë të gjitha masat për ekzekutimin e vendimit në përputhje me 

urdhërimet e gjykatës dhe kërkesat e këtij ligji, të kontrollojë rregullsinë e ekzekutimit, të ndërhyjë në organet 
kompetente ose të paraqesë kërkesë në gjykatë për rivendosjen e ligjit e të së drejtës së shkelur dhe vënien e 
shkaktarëve para përgjegjësisë sipas ligjit.  

 
Neni 10 

Detyrimi për njoftimin e fakteve dhe rrethanave 
 
 Mosnjoftimi i prokurorit për fakte dhe rrethana që ndikojnë në mënyrën dhe kohën e ekzekutimit të një 

vendimi penal, kur nuk ka vend për përgjegjësi penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me 
gjobë deri në 100 mijë lekë. 

 Me kërkesën e prokurorit çështja shqyrtohet nga gjykata duke respektuar kriteret e ligjit “Për 
kundërvajtjet administrative”. 

 Me marrjen në dijeni të fakteve e rrethanave të reja, prokurori pasi bën verifikimin, sipas rastit, 
ndërhyn sipas këtij ligji ose paraqet kërkesë në gjykatën kompetente. 

 Kur fakti ose rrethana ndikon në bazueshmërinë ose ligjshmërinë e vendimit, zbatohen dispozitat 
përkatëse të Kodit të Procedurës Penale. 

 
PJESA II 

VËNIA NË EKZEKUTIM E VENDIMEVE PENALE 
 

KREU I 
KOMPETENCAT PËR VËNIEN NË EKZEKUTIM 

 
Neni 11 
Gjykata 

 
 Për vendimet penale me ekzekutim të menjëhershëm urdhërimet i jep gjykata që ka dhënë vendimin 

menjëherë pas shpalljes së tij. 
 

Neni 12 
Prokurori 

 
 Prokurori është organi që vë në lëvizje procedurën e ekzekutimit të të gjithë vendimeve të tjera penale 

dhe në mbështetje të neneve 463 dhe 468 të Kodit të Procedurës Penale, procedon vetë ose urdhëron organet e 
tjera për vënien në ekzekutim të vendimit sipas Kodit të Procedurës Penale, sipas këtij ligji dhe dispozitave të 
tjera ligjore. 

 Prokurori mban evidencë të veçantë për vendimet në ekzekutim dhe për të gjitha faktet e ndodhura gjatë 
ekzekutimit. 

 
Neni 13 

Urdhri i ekzekutimit 
 
 Urdhri i ekzekutimit është akti proceduror mbi bazën e të cilit prokurori nis procedurën e ekzekutimit të 

vendimit penal. 
 Urdhri i ekzekutimit përmban vendimin penal që vihet në ekzekutim, identitetin e të dënuarit, 

vendndodhjen e tij, llojin dhe masën e dënimit kryesor që do të vuhet efektivisht, llojin e dënimit plotësues dhe 
kriteret e zbatimit të tij, detyrimin civil në procesin penal, si dhe organet që do të ekzekutojnë ose mbikëqyrin 
ekzekutimin e vendimit. 
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Neni 14 
Njoftimi i mbrojtësit 

 
 Për urdhrin njoftohet brenda 30 ditëve mbrojtësi i të dënuarit dhe, kur nuk ka, mbrojtësi i caktuar nga 

prokurori. 
 Për të dënuarit e mitur organet e ekzekutimit njoftojnë paraprakisht edhe prindin ose kujdestarin, ndërsa 

për të dënuarit me fëmijë të mitur, bashkëshortin dhe, kur nuk ka ose nuk dihet ku ndodhet, këshillin e 
kujdestarisë së vendbanimit të të dënuarit. 

 
Neni 15 

I dëmtuari civil 
 
 Personi, që i janë njohur të drejta pasurore, kërkon vetë vënie në ekzekutim të vendimit që përmban 

urdhërime në favor të tij sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile. 
 Kur pala e dëmtuar është shteti dhe nuk vepron organi kompetent, prokurori ka të drejtë të urdhërojë 

ekzekutimin e vendimit nga organi i përmbarimit. 
 

KREU 11 
ORGANET QË EKZEKUTOJNË VENDIMIN PENAL TË FORMËS SË PRERË 

 
Neni 16 

Detyrat e Policisë së Shtetit  
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 2/a; 

zëvendësuar fjalët në paragrafin e parë dhe të dytë me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 2/b/c; 
ndryshuar paragrafi i tretë me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 2/ç) 

 
 Policia e Shtetit, mbi bazën e urdhrit të prokurorit, në bashkëpunim me Policinë Gjyqësore dhe Policinë 

Ushtarake, kryen veprimet për ekzekutimin vullnetar të dënimit me burgim, në të kundërtën, vepron forcërisht 
duke vënë të dënuarin në dispozicion të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

 Dënimet plotësuese parashikuar nga pikat 3, 7 dhe 8 të nenit 30 të Kodit Penal ekzekutohen nga vetë 
Policia e Shtetit. 

 Policia e Shtetit, në bazë të një kërkese ose me nismën e vet, mbështet veprimet e policisë gjyqësore, të 
policisë ushtarake, policisë së burgjeve dhe të organeve të tjera përkatëse, të ngarkuara, sipas këtij ligji, për 
ekzekutimin e vendimeve penale, që kanë marrë formë të prerë apo që kanë ekzekutim të menjëhershëm. 

 
Neni 17 

Ekzekutimi nga shërbimi i përmbarimit gjyqësor 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 3) 

 
 Shërbimi i përmbarimit gjyqësor ekzekuton dënimin me gjobë, dënimet plotësuese, të parashikuara në 
pikën 2 të nenit 30 të Kodit Penal, shpenzimet gjyqësore dhe detyrimin civil, të caktuar në vendimin penal. 

 
Neni 18 

Organet shtetërore dhe subjektet juridike 
 
 Vendimet që përmbajnë dënime plotësuese të parashikuara nga pikat 1, 4 dhe 6 të nenit 30 të Kodit 

Penal ekzekutohen nga organet përkatëse shtetërore ose personat e tjerë juridikë shtetërorë ose privatë mbi 
bazën e urdhrit të ekzekutimit. 

 
Neni 19 

Ekzekutimi nga i dënuari 
 
 Dënimi plotësues parashikuar nga pika 9 e nenit 30 të Kodit Penal ekzekutohet nga vetë i dënuari sipas 

urdhërimit të gjykatës. 
 Në rast mosveprimi prej tij, vendimi ekzekutohet nga prokurori me shpenzimet e të dënuarit. 
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Neni 20 
Njoftimet gjatë ekzekutimit 

 
 Organet kompetente për ekzekutimin e vendimeve penale njoftojnë prokurorin për fillimin dhe 

përfundimin e ekzekutimit të vendimeve. 
 I dënuari i paraqet prokurorit vërtetimin e organit që ka bërë publikimin e vendimit. 
 Kur kërkohet, në bazë të këtij ligji ose me dispozita të veçanta, bëhen njoftime periodike edhe gjatë 

ekzekutimit. 
 Prokurori për fillimin e ekzekutimit dhe përfundimin e tij njofton gjykatën. 
 

PJESA III 
MËNYRAT E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE 

 
KREU I 

EKZEKUTIMI I VENDIMEVE QË NUK KANË MARRË FORMË TË PRERË 
 

Neni 21 
Ekzekutimi i menjëhershëm 

 
 Ekzekutohen me urdhër të gjykatës menjëherë pas shpalljes së vendimit: 
 1. Vendimet penale që përmbajnë pafajësi, përjashtimin e të gjykuarit nga dënimi ose pushimin e 

gjykimit të çështjes sipas pikës 2 të nenit 462 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe kur gjendet i paligjshëm 
arresti në flagrancë ose ndalimi, duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm, përveç kur ka një masë sigurim me 
arrest për shkak tjetër. 

 2. Vendimet penale ndaj një personi me masë sigurimi me arrest ndaj të cilit jepet një dënim i barabartë 
ose më i vogël se koha e paraburgimit ose një lloj dënimi tjetër më të butë, duke u urdhëruar lirimi i 
menjëhershëm, përveç kur ka një masë sigurimi me arrest për shkak tjetër. 

 3. Vendimi penal që përmban burgim dhe miratim të kërkesës së prokurorit për masën e sigurimit me 
arrest. 

 4. Vendimet penale që përmbajnë sekuestrim si masë provizore kur jepet një dënim me konfiskim. 
Për ekzekutimin e menjëhershëm, gjykata i jep paraprakisht organit përkatës urdhrin me shkrim dhe 

brenda 3 ditëve nga shpallja i dërgon vendimin penal. 
 

KREU II 
EKZEKUTIMI I VENDIMEVE TË FORMËS SË PRERË DHE I DËNIMEVE ALTERNATIVE 

(Ndryshuar titulli me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 4) 
 

Neni 22 
Veprimet paraprake të prokurorit 

 
 Vendimet me burgim, me marrjen formë të prerë, i dërgohen prokurorit nga gjykata menjëherë ose 

tërhiqen prej tij për vënien në ekzekutim. 
 Kur vendimi i gjykatës nuk e përcakton dhe prokurori konstaton se është vendi për vuajtjen e dënimit në 

burgun e sigurisë së lartë, i paraqet kërkesë gjykatës që ka dhënë vendimin. 
 Kur i dënuari ka qenë i paraburgosur, në urdhrin e ekzekutimit saktësohen koha e vuajtur dhe pjesa që 

mbetet për të vuajtur sipas kritereve të nenit 57 të Kodit Penal. 
 Kur i dënuari ka për të vuajtur më shumë se një dënim, prokurori i paraqet kërkesë gjykatës për 

bashkimin e dënimeve. 
 Mbi bazën e vendimit të gjykatës dhe kritereve të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me 

burgim”, prokurori përcakton llojin e institucionit ku i dënuari do të vuajë dënimin dhe nëpërmjet Drejtorisë 
së Përgjithshme të Burgjeve saktëson institucionin konkret. 

 Kur gjykata nuk e ka konstatuar dhe prokurori ka të dhëna se është vendi për vendosjen në institucione 
të veçanta, ai urdhëron kontrollin mjekësor të të dënuarve dhe vepron sipas rezultateve. 
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Neni 23 
Nxjerrja dhe dërgimi i urdhrit të ekzekutimit 

 
 Mbi bazën e vendimit të gjykatës dhe të veprimeve sipas nenit 22 të këtij ligji, prokurori nxjerr urdhrin 

e ekzekutimit dhe ia dërgon Policisë së rendit të vendit ku ka vendbanimin, qëndrimin e përhershëm ose 
vendqëndrimin e të dënuarit. 

 Për të dënuarit ushtarakë urdhri i dërgohet policisë ushtarake pranë repartit ku ka qenë efektiv i dënuari 
ose të vendit ku ai ndodhet. 

 Kur i dënuari është i paraburgosur urdhri i dërgohet organit ku ai mbahet. 
 Kur vendbanimi i përhershëm nuk dihet, urdhri i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 

Rendit të Ministrisë së Rendit. 
 

Neni 24 
Njoftimi për ekzekutim vullnetar 

 
 Organi i ngarkuar me marrjen e urdhrit të ekzekutimit, njofton me shkresë të dënuarin duke i caktuar 

kohën dhe vendin e paraqitjes vullnetare me paralajmërimin se në rast të kundërt vendimi do të ekzekutohet në 
mënyrë të detyruar. 

 
Neni 25 

Ekzekutimi i detyrueshëm 
 
 Kur i dënuari nuk paraqitet në ditën dhe vendin e caktuar, bëhet ekzekutimi i detyruar. 
 Me miratim të prokurorit ekzekutimi i detyrueshëm zbatohet drejtpërdrejt, kur ka arsye të mendohet se i 

dënuari mund t’i shmanget ekzekutimit ose në interes të sigurimit të rendit e të qetësisë publike. 
 Ekzekutimi i detyruar realizohet duke dërguar forcërisht të dënuarin në vendin e caktuar për vuajtjen e 

dënimit. Përpara përdorimit të forcës ose mjeteve shtrënguese ftohet gojarisht për ekzekutim vullnetar. 
 Forca fizike dhe mjetet shtrënguese përdoren në masën që u përgjigjen kundërveprimeve të të dënuarit 

dhe synojnë paralizimin e veprimeve dhe jo ndëshkimin e tij. 
 Lloji i mjeteve shtrënguese përcaktohet sipas dispozitave që të rregullojnë veprimtarinë e organit që 

ekzekuton vendimin. 
 Për përdorimin e forcës fizike dhe mjeteve të shtrëngimit gjatë ekzekutimit të detyruar njoftohet 

prokurori menjëherë pas kryerjes së veprimit. 
 Ekzekutimi i detyruar forcërisht zbatohet vetëm për dënimet me burgim dhe për dënimet plotësuese të 

parashikuara nga pikat 2 dhe 8 të nenit 30 të Kodit Penal. 
 Për të gjitha llojet e dënimeve të tjera, në rast mosparaqitjeje ose shmangie nga ekzekutimi, prokurori 

paraqet kërkesë për ndryshimin e llojit të dënimit sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Procedurës 
Penale. 

 
Neni 26 

Dërgimi në vendin e vuajtjes së dënimit 
 
 Me paraqitjen vullnetare të të dënuarit ose me marrjen e tij forcërisht, organi i ngarkuar e shoqëron atë 

në institucionin e caktuar të vuajtjes së dënimit. 
 Mënyra e vuajtjes së dënimit me burgim dhe të drejtat e të dënuarit rregullohen sipas ligjit “Për 

trajtimin e të dënuarve me burgim”. 
 

Neni 27 
Kërkimi 

 
 Kur i dënuari nuk gjendet ose është larguar në drejtim të paditur, prokurori kryen veprimet e 

parashikuara në nenin 247 të Kodit të Procedurës Penale dhe, kur është rasti, edhe ato të nenit 504 të atij 
Kodi. 
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Neni 28 
Lirimi i të burgosurit 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 5) 
 

 
Dënimi me burgim vlerësohet i plotësuar dhe i dënuari lirohet kur: 
a) përfundon vuajtjen e dënimit; 
b) i falet dënimi i mbetur; 
c) amnistohet vepra penale apo dënimi i mbetur; 
ç) përfitohet plotësisht nga shfuqizimi apo ndryshimi i një dispozite penale, për të cilën është dënuar; 
d)  lirohet me vendim gjykate. 
I dënuari nuk lirohet kur ndaj tij ka filluar një procedim penal dhe është vendosur një masë sigurimi 

me arrest për një vepër tjetër penale, nga ajo për të cilën po vuan dënimin. 
    Kur personi i dënuar lirohet, sipas parashikimeve të shkronjave “a”, “b” dhe “c” të këtij neni, 

procedura e lirimit kryhet nga institucioni i ekzekutimit të vendimit penal, ndërsa në rastet e tjera lirimi bëhet 
me urdhër ekzekutimi të prokurorit. 

 
Neni 29 

Ekzekutimi i vendimit në gjysmëliri 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 6) 

 
Kur gjykata vendos ekzekutimin e vendimit me burgim në gjysmëliri, parashikuar në nenin 58 të 

Kodit Penal, ia dërgon menjëherë vendimin prokurorit për ekzekutim. 
Administrata e burgjeve dhe shërbimi i provës, në bazë të vendit të kryerjes së detyrimeve nga 

personi i dënuar, përcakton institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, ku do të vendoset i dënuari në 
gjysmëliri, bazuar në detyrimet që ai duhet të përmbushë. 

Shërbimi i provës harton programin ditor, që duhet të zbatojë personi i dënuar për periudhën kohore, që 
ai ndodhet jashtë institucionit. 

 
Neni 30 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 7) 
 

 
Shërbimi i provës mbikëqyr personin e dënuar me gjysmëliri, kur ndodhet jashtë institucionit të 

ekzekutimit të vendimeve penale. 
Shërbimi i provës i raporton menjëherë prokurorit dhe, kur është e nevojshme, edhe drejtorit të 

institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, kur personi i dënuar me gjysmëliri nuk përmbush kushtet ose 
detyrimet e tij për qëllimin e këtij dënimi. 

Kur personi i dënuar me gjysmëliri nuk kthehet në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, 
drejtori i institucionit, në bashkëpunim me shërbimin e provës, pasi të kenë verifikuar faktet dhe rrethanat për 
moskthimin e tij, informojnë menjëherë prokurorin. 

 
Neni 31 

Ekzekutimi i vendimit me punë me interes publik 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 8) 

 
Kur gjykata vendos pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe, me pëlqimin e të dënuarit, 

zëvendësimin e tij me detyrimin për kryerjen e një pune të papaguar me interes publik, parashikuar në nenin 
63 të Kodit Penal, ia dërgon menjëherë vendimin përkatës prokurorit për ekzekutimin e dënimit alternativ. 

Shërbimi i provës, duke pasur parasysh aftësitë dhe formimin profesional të personit të dënuar, harton 
dhe zhvillon një program për kryerjen e punës me interes publik. 

Para fillimit të kryerjes së punës me interes publik, shërbimi i provës, në bashkëpunim me subjektin, 
pranë të cilit do të kryhet puna, i bëjnë të ditur personit të dënuar rregullat e sigurimit teknik në punë. 
Shërbimi i provës informon personin e dënuar për detyrimin e tij, për të mbajtur kontakte dhe për të 
përmbushur udhëzimet e dhëna nga ky shërbim. 
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             Shërbimi i provës përcakton listën e institucioneve/shoqërive, publike apo private, ku mund të kryhet 
puna me interes publik. 

 
Neni 31/1 

Kontaktet me shërbimin e provës gjatë kryerjes së punës me interes publik 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 9) 

 
Gjykata, me marrjen e vendimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dënimit dhe zëvendësimin 

e tij me detyrimin për kryerjen e një pune me interes publik, urdhëron personin e dënuar të mbajë kontakte me 
shërbimin e provës. 

Shërbimi i provës mbikëqyr të dënuarin, që kryen punë me interes publik. 
Shërbimi i provës i raporton menjëherë prokurorit, kur personi i dënuar nuk mban kontakte me këtë 

shërbim apo nuk përmbush detyrimin e vendosur. 
 

Neni 31/2 
Moskryerja e punës 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008 neni 9) 
 

Kur i dënuari nuk e kryen punën në mënyrë të rregullt, subjekti, pranë të cilit kryhet puna me interes 
publik, njofton menjëherë shërbimin e provës. 

Me moskryerje të punës në mënyrë të rregullt nënkuptohet paraqitja me vonesë e mungesat pa arsye 
në punë apo mosrespektimi i rregullave për kryerjen, sjelljen dhe rendimentin në punë. 

 
Neni 31/3 

Pezullimi i vendimit për punë me interes publik 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 9) 

 
Ekzekutimi i vendimit për punë me interes publik mund të pezullohet për shkak: 
a) të sëmundjes së papritur të personit të dënuar, për të cilën është i nevojshëm trajtimi mjekësor dhe 

e pengon atë të kryejë punën; 
b) të vdekjes së një anëtari të familjes, si pasojë e së cilës personi i dënuar duhet të veprojë si 

kujdestar për anëtarët e tjerë të familjes dhe e pengon atë për kryerjen e punës; 
c) të rrethanave të tjera të jashtëzakonshme, të cilat kërkojnë praninë e vazhdueshme të të dënuarit 

dhe e pengojnë atë të kryejë punën. 
Personi i dënuar paraqet te prokurori kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të urdhrit për punën me 

interes publik. Shërbimi i provës verifikon ndryshimin e situatës, për të cilën i raporton prokurorit.  
Detyrimi për të kryer punë me interes publik pezullohet deri kur gjykata të japë vendimin për 

kërkesën e paraqitur. 
Gjykata, brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës, merr vendimin për pezullimin e ekzekutimit të 

urdhrit për punë me interes publik, të cilin ia dërgon menjëherë prokurorit. Në vendim gjykata përcakton 
periudhën kohore të pezullimit. 

 
Neni 31/4 

Ekzekutimi i vendimit me qëndrim në shtëpi 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 9) 

 
Kur gjykata vendos vuajtjen e dënimit të dhënë, me qëndrim në shtëpi, parashikuar në shkronjën “a” 

të nenit 59 të Kodit Penal, ia dërgon menjëherë për ekzekutim vendimin prokurorit dhe, në rast se ai mbahet 
në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, edhe drejtorisë së këtij institucioni. 

Shërbimi i provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit me qëndrim në shtëpi dhe bashkëpunon, sipas 
rastit, me autoritetet e pushtetit vendor, shërbimet sociale, organet vendore të policisë, si dhe subjekte të tjera, 
private dhe shtetërore. 

Shërbimi i provës siguron informacionin dhe asistencën e nevojshme për personin e dënuar nga 
institucionet shëndetësore, institucionet e ndihmës sociale, si dhe organizatat joqeveritare që bashkëpunojnë me 
të për zbatimin e vendimit me qëndrim në shtëpi. 

Shërbimi i provës harton programe për personin, që vuan dënimin me qëndrim në shtëpi. 
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Kur personi i dënuar nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e vendosura nga gjykata, për shkak 
të ndryshimit të rrethanave, shërbimi i provës i rishikon këto detyrime, për të cilat i raporton menjëherë  
prokurorit. 

Nëse personi, që vuan dënimin me qëndrim në shtëpi, nuk respekton detyrimet e vendosura nga 
gjykata, shërbimi i provës, pasi të ketë verifikuar faktet dhe rrethanat, i raporton prokurorit dhe, sipas rastit, i 
propozon atij kërkesën për ndryshimin e detyrimit. 

 
Neni 31/5 

Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënia në provë 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 9) 

 
Kur gjykata vendos pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij me vënien 

në provë, parashikuar në nenin 59 të Kodit Penal, ia dërgon vendimin prokurorit dhe institucioneve të 
ekzekutimit të vendimit penal. 

I dënuari i vënë në provë, gjatë kohës së provës, duhet të raportojë rregullisht te shërbimi i provës, i 
cili duhet të informojë rregullisht organet vendore të Policisë së Shtetit. 

Shërbimi i provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit të gjykatës dhe i raporton menjëherë prokurorit, 
kur personi i dënuar nuk mban kontakte me këtë shërbim apo nuk përmbush detyrimin e vendosur. 

 
Neni 31/6 

Ekzekutimi i vendimit të lirimit me kusht 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 9) 

 
I dënuari me burgim, në përputhje me nenin 64 të Kodit Penal, ka të drejtë të paraqesë kërkesë për 

lirim me kusht në gjykatën e vendit të ekzekutimit të dënimit. Kërkesa shqyrtohet nga një gjyqtar, i ndryshëm 
nga ai që ka dhënë vendimin e dënimit me burgim. 

Pas paraqitjes së kërkesës për lirimin me kusht, drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve 
penale paraqet në gjykatë një kopje të dosjes personale të personit të dënuar dhe një raport për të. Në raport 
përcaktohen natyra e veprës penale të kryer, qëndrimi i personit të dënuar ndaj veprës penale dhe ndaj 
viktimës apo familjes së viktimës, ndonjë vepër e mëparshme penale, e kryer prej tij, gjendja fizike dhe 
psikologjike e personit të dënuar, si dhe dinamika e sjelljes së tij në institucionin e ekzekutimit të vendimeve 
penale. 

Gjykata i kërkon shërbimit të provës të paraqesë një raport për kushtet familjare dhe prejardhjen 
shoqërore të të dënuarit, si dhe për planet konkrete, për të mundësuar riintegrimin e plotë të tij pas lirimit. 

Kur gjykata vendos lirimin me kusht të personit të dënuar, ia dërgon vendimin prokurorit të gjykatës 
së rrethit gjyqësor, ku do të jetojë i dënuari pas lirimit dhe institucionit të ekzekutimit të vendimit penal. 

Personi i liruar me kusht duhet t’i raportojë rregullisht shërbimit të provës gjatë kohës së lirimit me 
kusht. 

Kur personi i liruar me kusht synon të ndryshojë vendbanimin, ai duhet të njoftojë paraprakisht 
shërbimin e provës dhe organet vendore të Policisë së Shtetit, duke dhënë motivet përkatëse. 
             Shërbimi i provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit të lirimit me kusht dhe, kur është e nevojshme, 
bashkëpunon me organet e pushtetit vendor dhe ato të Policisë së Shtetit. Shërbimi i provës mund t’i kërkojë 
prokurorit ndryshimin e një ose të disa detyrimeve të personit të liruar me kusht, kur ai nuk është në gjendje 
t’i përmbushë ato. 

 
KREU II/1 

SHËRBIMI I PROVËS 
(Shtuar Kreu me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 

 
 

Neni 31/7 
Shërbimi i provës 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 
 
Shërbimi i provës është organi shtetëror, që mbikëqyr zbatimin e dënimeve alternative, paraqet 

informacion dhe raporte para prokurorit ose gjykatës, sipas këtij ligji dhe ndihmon në ekzekutimin e dënimit 
alternativ, si dhe ndihmon personin e dënuar në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin social. 
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Organet shtetërore qendrore dhe organet e njësive të qeverisjes vendore i japin shërbimit të provës 
ndihmën e nevojshme për përmbushjen e detyrave ligjore. Shërbimi i provës bashkëpunon me OJF-të dhe 
shërbimin e ndërmjetësimit, në bazë të rregullave të hollësishme, të përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë. 

Shërbimi i provës ndihmon personin e dënuar në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin social, 
duke vendosur kontakte me familjen dhe mjedisin shoqëror të të dënuarit, me organizatat jofitimprurëse dhe 
individët. 

 
Neni 31/8 

Raporti i shërbimit të provës para vendimit 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 

 
Shërbimi i provës, me kërkesë të prokurorit, paraqet një raport për vlerësimin e rrethanave 

shoqërore, për të ndihmuar marrjen e vendimeve gjatë fazës së hetimeve paraprake. 
Raporti duhet të përmbajë informacion dhe të dhëna për personalitetin e shkelësit të ligjit, punësimin 

e mëparshëm, sjelljen e nivelin arsimor dhe faktorët që ndikojnë apo mund të ndikojnë në sjelljen e tij, me 
qëllim që të ndihmojë gjykatën në vlerësimin e duhur të dënimit alternativ. 

Raporti mbështetet në fakte, duhet të jetë i paanshëm dhe objektiv, si dhe dërgohet brenda kohës së 
caktuar nga gjykata. 

Raporti duhet të përmbajë edhe rekomandimin e shërbimit të provës për dënimin e përshtatshëm 
alternativ për personin, për integrimin e tij në shoqëri dhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale. 

 
Neni 31/9 

Ekzekutimi i dënimit alternativ 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008 neni 10) 

 
Kur gjykata vendos pezullimin e vendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij me një dënim alternativ, 

ia dërgon menjëherë vendimin prokurorit, për ekzekutimin e dënimit alternativ. 
Në qoftë se personi i dënuar është i burgosur, gjykata ia dërgon një kopje të vendimit edhe 

institucionit të ekzekutimeve të vendimeve penale, ku mbahet i dënuari, për lirimin e tij. 
Shërbimi i provës mund t’i propozojë prokurorit për të ndryshuar, sipas ligjit, kushtet dhe detyrimet 

për të dënuarin, pasi verifikon faktet dhe rrethanat e mospërmbushjes së tyre nga i dënuari. 
Në ekzekutimin e dënimit alternativ, shërbimi i provës mbikëqyr përmbushjen e detyrimeve dhe të 

kushteve të përcaktuara në vendimin e gjykatës, asiston dhe këshillon të dënuarin në përmbushjen e këtyre 
detyrimeve dhe jep ndihmë në integrimin social të tij. 

Me kërkesë të gjykatës ose të prokurorit, shërbimi i provës përgatit një raport për zbatimin e vendimit 
të gjykatës dhe të programit të mbikëqyrjes. 

Kur i dënuari nuk përmbush kushtet dhe detyrimet e përcaktuara nga gjykata, shërbimi i provës 
paraqet raport para prokurorit, i cili përmban informacion për rrethanat e shkeljes, shpjegimet e dhëna nga i 
dënuari, vlerësimin e punonjësit të shërbimit të provës dhe propozimin, së bashku me arsyet përkatëse, për të 
caktuar detyrime shtesë, për të zgjatur afatin e mbikëqyrjes apo për të ndryshuar kushtet e detyrimet për 
ekzekutimin e dënimit. 

 
Neni 31/10 

Shqyrtimi i kërkesës për ndryshimin ose revokimin e dënimit alternativ 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 

 
Gjykata, me kërkesë të prokurorit, shqyrton shkeljen e kushteve të dënimit alternativ apo 

mospërmbushjen e detyrimit të dhënë dhe mund të vendosë ndryshimin ose revokimin e pjesshëm a të plotë të 
dënimit alternativ. 

Gjatë periudhës që shqyrton masën e revokimit të dënimit alternativ, gjykata mund të pezullojë 
ekzekutimin e tij dhe të urdhërojë që personi i dënuar të vendoset në një institucion të ekzekutimit të 
vendimeve penale. 

Kur gjykata vendos ndryshimin ose revokimin e dënimit alternativ, dënimi me burgim jepet në 
mungesë të dënimeve të tjera alternative të përshtatshme. Në çdo rast, gjykata merr parasysh mënyrën dhe 
shkallën e mospërmbushjes së detyrimeve nga i dënuari. 
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Gjykata, pasi dëgjon prokurorin, të dënuarin, mbrojtësin e tij dhe provat e kërkuara prej tyre, merr 
vendim brenda 7 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës së prokurorit. Vendimi i njoftohet personit të dënuar, 
mbrojtësit të tij, shërbimit të provës dhe prokurorit. 

Ndaj vendimit  të gjykatës mund të bëhet ankim, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin e 
Procedurës Penale. 

 
Neni 31/11 

Përfundimi i periudhës së provës 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 

 
Kur i dënuari kryen dënimin alternativ apo përmbush detyrimin e dhënë, shërbimi i provës paraqet 

përpara prokurorit raportin për përfundimin e plotë të periudhës së mbikëqyrjes. Prokurori nxjerr vendim të 
veçantë për kryerjen e dënimit alternativ. 

Gjykata mund të vendosë përfundimin para afatit të dënimit alternativ, me propozimin e prokurorit, 
në të cilin vërtetohet se i dënuari ka kryer detyrimet dhe vlerësohet se nuk është më e nevojshme për t’i 
zbatuar më tej ato, për të arritur qëllimin e dënimit alternativ. Kërkesa e prokurorit për përfundimin para afatit 
përmban të dhëna për precedentët penalë të të dënuarit, përshkrim të dinamikës së sjelljes së të dënuarit e 
progresin e arritur gjatë ekzekutimit të dënimit dhe arsyet e paraqitjes së kërkesës.  

Kërkesa për përfundimin para afatit të dënimit alternativ paraqitet pasi i dënuari ka ekzekutuar më 
shumë se gjysmën e periudhës kohore dhe nuk paraqet rrezikshmëri për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale, 
rendin publik apo palët e treta. 

 
Neni 31/12 

Struktura dhe organizimi i shërbimit të provës 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 10) 

 
Shërbimi i provës organizohet në nivel qendror dhe vendor. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të 

Provës në Ministrinë e Drejtësisë përbën nivelin qendror, ndërsa zyrat vendore të shërbimit të provës veprojnë 
pranë gjykatave të rretheve gjyqësore. 
             Rregullat e hollësishme për organizimin, të drejtat e detyrimet dhe standardet e mbikëqyrjes 
përcaktohen në rregulloren e brendshme, të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 

 
KREU III 

EKZEKUTIMI I DËNIMEVE ME GJOBË 
 

Neni 32 
Vënia në ekzekutim 

 
 Ekzekutimi i një vendimi dënimi me gjobë bëhet me urdhrin e ekzekutimit të prokurorit në masën, afatet 

dhe mënyrën e pagimit sipas vendimit të gjykatës.  
Ekzekutimi bëhet nga organi përmbarimor në territorin e të cilit ka vendbanimin i dënuari, sipas 

rregullave të Kodit të Procedurës Civile për titujt ekzekutivë. 
 Kur i dënuari ndryshon vendbanimin, mbi njoftimin e tij, ekzekutimi i vendimit transferohet në organin 

përmbarimor të vendbanimit të ri. 
 

Neni 33 
Pamundësia ose shmangia nga ekzekutimi 

 
 Kur ekzekutimi i gjobës është i pamundur tërësisht ose pjesërisht, me njoftim të organit përmbarimor, 

prokurori i paraqet kërkesë gjykatës së vendit të ekzekutimit për konvertimin e gjobës, duke zbatuar rregullat 
e nenit 467 të Kodit të Procedurës Penale. 

 Kur nuk respektohen afatet e pagimit ose nuk njoftohet ndryshimi i vendbanimit, me kërkesë të 
prokurorit, gjykata e vendit të ekzekutimit vendos zëvendësimin e gjobës së mbetur me burgim sipas Kodit 
Penal. 
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KREU IV 
EKZEKUTIMI I DËNIMEVE PLOTËSUESE 

 
Neni 34 

Vënia në ekzekutim 
 
 Kur është dhënë dënimi kryesor me burgim, bashkë me të ekzekutohen edhe dënimet plotësuese të 

parashikuara nga pikat 2, 4 dhe 9 të nenit 30 të Kodit Penal. 
 Dënimet e tjera plotësues ekzekutohen pas vuajtjes së dënimit kryesor. 
 Urdhrin e ekzekutimit, prokurori ia dërgon organit kompetent për kryerjen e veprimit që përmban 

dënimi plotësues. 
 

Neni 35 
Përgjegjësia për veprime në kundërshtim me vendimin 

 
 I dënuari ose organi i ngarkuar me ekzekutimin e dënimit plotësues kur kryejnë veprime në kundërshtim 

me vendimin e gjykatës, kanë përgjegjësi sipas nenit 321 të Kodit Penal. 
 Organet shtetërore, të cilat konstatojnë veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës, detyrohen të 

njoftojnë prokurorin, i cili edhe kryesisht procedon sipas ligjit. 
 

Neni 36 
Heqia e dekoratave ose titullit 

 
 Për vendimet që përmbajnë dënimin plotësues parashikuar nga pika 4 e nenit 30 të Kodit Penal, 

prokurori i dërgon urdhrin e ekzekutimit organit që ka akorduar dekoratën apo titullin dhe kopje të vendimit të 
dënimit, duke i kërkuar të bëhen shënimet përkatëse tërheqja e shenjës dalluese dhe e dëshmisë origjinale nga i 
dënuari. 

 Kur për shkak të dekoratës apo të titullit ka privilegje apo përfitime, organi i mësipërm njofton organet 
përkatëse për ndërprerjen e tyre. 

 
Neni 37 

Ndalimi për të drejtuar automjetet 
(Ndryshuar fjalët me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 12) 

 
 Organet e Policisë së Shtetit, në bazë të urdhrit të prokurorit bëjnë shënimet në regjistrat përkatës dhe i 

tërheqin të dënuarit dëshminë për aq kohë sa ka vendosur gjykata. 
 Policia e Shtetit e kthen dëshminë e aftësisë edhe para afatit të caktuar me urdhër të prokurorit ose të 

organeve të tjera kompetente, kur parashikohet me ligj të veçantë. 
 

Neni 38 
Ndalimi i qëndrimit 

(Ndryshuar fjalët me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 12) 
 
 Mbi urdhrin e ekzekutimit, Policia e Shtetit merr masa për të mos lejuar hyrjen e të dënuarit në njësitë 

administrative të caktuara dhe largimin e tij kur gjendet në to. 
 Në zbatimin e kësaj mase organet e policisë së rendit në territoret përkatëse kryejnë veprime sikurse për 

kërkimin e personit, për aq sa nuk vijnë në kundërshtim me këtë ligj. 
 Kur personi i dënuar në kohën e ekzekutimit të vendimit është prind i vetëm me fëmijë të mitur dhe kur 

i dënuari nuk ka mundësi ta mbajë, nëpërmjet këshillit të kujdestarisë bëhet sistemimi i fëmijës. 
 

Neni 39 
Nxjerrja jashtë territorit 

 
 Dënimi i nxjerrjes jashtë territorit ekzekutohet nga vetë i dënuari brenda afatit të caktuar nga prokurori 

në urdhrin e ekzekutimit, në të kundërt zbatohen rregullat e ekzekutimit të detyruar. 
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 Kur i dënuari ka pasur dënim kryesor burgimin, nxjerrja jashtë territorit ekzekutohet nga policia e 
burgjeve menjëherë me përfundimin e vuajtjes së dënimit kryesor.  

 Kur i dënuari nuk mund të kthehet në vendin, shtetas i të cilit është ose në një shtet tjetër, prokurori 
është i detyruar të sigurojë hyrjen në vendin e tij ose vizë, në të kundërtën paraqet kërkesë për ndryshimin e 
dënimit plotësues. 

 Në çdo rast për të dënuarit- shtetas të huaj prokurori nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë njofton 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për urdhrin e ekzekutimit të këtij dënimi. 

 
Neni 40 

Ekzekutimi i dënimit me konfiskim 
 
 Vendimet penale që parashikojnë konfiskimin e mjeteve dhe përfitimeve të rrjedhura nga vepra penale, 

zbatohen nga organi përmbarimor kompetent, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Civile për ekzekutimin 
e detyrueshëm. 

 Organi përmbarimor në ekzekutim të vendimit nuk kufizohet vetëm në objektet e sekuestruara, por në të 
gjithë objektet dhe përfitimet që përcaktohen shprehimisht në vendimin e gjykatës. 

 
Neni 41 

Ndalimi i ushtrimit të detyrave shtetërore 
 
 Dënimi plotësues i ndalimit për të ushtruar detyra shtetërore ose në shërbim publik, zbatohet nga organi 

që e ka emëruar ose që ka lidhur marrëdhëniet e punës i dënuari, me largimin nga detyra përkatëse, duke 
respektuar rregullat ligjore përkatëse. 

 Kur marrëdhënia e punës është krijuar me anë zgjedhjeje, vendimi ekzekutohet nga organi kompetent. 
 Kur detyra në shërbim publik kushtëzohet me licencim, vendimi ekzekutohet nga organi që jep licencën. 
 

Neni 42 
Ndalimi i ushtrimit të një veprimtarie apo mjeshtërie 

 
 Organi që është kompetent për dhënien e lejes apo të autorizimit për ushtrimin e një veprimtarie apo 

mjeshtërie të caktuar, është i detyruar mbi bazën e urdhrit të prokurorit t’i heqë personit të dënuar dokumentin 
për kohën e caktuar në vendimin e gjykatës dhe njofton organin kompetent financiar. 

 
Neni 43 

Heqja e të drejtës për ushtrimin e detyrave drejtuese 
 
 Heqja e të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikë, bëhet nga organi që e ka një 

të drejtë të tillë sipas statutit ose rregullave përkatëse dhe njofton organin kompetent financiar. 
 

Neni 44 
Detyrimi për publikimin e vendimit 

 
 Në ekzekutim të këtij vendimi, prokurori i vë në dispozicion të dënuarit tekstin e plotë ose ekstratin e tij 

sipas përcaktimit të gjykatës. 
 I dënuari detyrohet të bëjë publikimin, me shpenzimet e tij, në një ose disa organe të medias, në kohën 

dhe mënyrën e caktuar në vendim dhe, kur ka pengesa, kërkon ndërhyrjen e prokurorit. 
 Kur organi i përcaktuar shprehimisht nga gjykata, kundërshton për shkaqe të arsyeshme ose publikimi 

në atë organ është i pamundur, prokurori i kërkon gjykatës ndryshimin e vendimit. Në të kundërtën prokurori 
përcakton vetë mënyrën e publikimit. 
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KREU V 
EKZEKUTIMI I URDHËRIMEVE TË TJERA 

 
Neni 45 

Ekzekutimi i masës mjekësore 
(Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 12) 

 
 Masa mjekësore me mjekim të detyruar ekzekutohet në institucionin mjekësor të specializuar sipas 

përcaktimit që bën Ministria e Shëndetësisë mbi kërkesën e prokurorit. Me urdhrin e ekzekutimit, dërgimi në 
institucion i të dënuarit të arrestuar bëhet nga organi ku është mbajtur i dënuari, dhe kur është i lirë, nga 
policia e rendit. 

 Masa mjekësore me mjekim të detyruar ambulator ekzekutohet në institucionet mjekësore të vendbanimit 
të të detyruarit. Kur në to nuk ka specialistë përkatës, shoqërohet në çdo rast nga këto institucione në rrethin 
më të afërt ku ka të tillë. 

 Kur në ekzekutim të kësaj mase sillen pengesa nga i detyruari, prokurori urdhëron ekzekutimin e 
detyruar nga Policia e Shtetit dhe, kur është vendi, i paraqet kërkesë gjykatës për ndryshimin e masës në 
mjekim të detyruar në një institucion mjekësor. 

 
Neni 46 

Ekzekutimi i masës edukuese 
(Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 12) 

 
 Masa edukuese ekzekutohet në institucionet e posaçme të edukimit të të miturve dërguar në mënyrë 

vullnetare nga prindi ose kujdestari mbi urdhrin e ekzekutimit të prokurorit. 
 Kur nuk bëhet ekzekutim vullnetar në datën e caktuar ose kur nuk ka prindër apo kujdestar, ekzekutimi 

bëhet nga Policia e Shtetit. 
 

Neni 47 
Masat penale ndaj personave juridikë 

 
 Kur gjykata ka vendosur masë penale për personat juridikë, prokurori i dërgon urdhrin e ekzekutimit 

organit përmbarimor të vendit ku ka qendrën personi juridik, i cili vepron sipas rregullave të Kodit të 
Procedurës Civile për ekzekutimin e detyrueshëm. 

 Për vënien në ekzekutim të vendimit organi përmbarimor njofton organin financiar, ku është regjistruar 
personi juridik. 

 
KREU VI 

AFATET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE 
 

Neni 48 
Afatet e veprimeve të gjykatës 

 
 Veprimet për vënien në ekzekutim të vendimit penal duhet të kryhen menjëherë, sapo të jenë plotësuar 

kushtet ligjore, por jo më vonë se brenda këtyre afateve: 
 1. Për vendimet që përmbajnë dënim me burgim dhe që nuk janë ankuar ose nuk është ushtruar rekurs, 

gjykata i dërgon prokurorit kopjen e vendimit brenda 24 orëve nga e nesërmja e ditës që vendimi merr formë 
të prerë. 

 2. Për vendimet që përmbajnë dënime me burgim, për të cilin është ushtruar ankim ose rekurs, vendimi 
i dërgohet prokurorit për çështjet, me të arrestuar, brenda 24 orëve nga data e ardhjes nga gjykata përkatëse 
dhe brenda 48 orëve për të tjerat. 

 3. Vendimet që përmbajnë dënime penale ose urdhërime të tjera, i dërgohen prokurorit nga gjykata jo 
më vonë se 3 ditë nga marrja formë të prerë. 

 4. Kur është vendosur pezullimi ose shtyrja e ekzekutimit të vendimit, afatet e mësipërme fillojnë nga 
data që gjykata anulon pezullimin ose plotësohet afati i shtyrjes. 
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Neni 49 
Afatet e veprimeve të prokurorit 

 
 Prokurori kryen veprimet paraprake dhe lëshon urdhrin e ekzekutimit: 
 1. për dënimet me burgim ose mjekim të detyrueshëm në institucionet mjekësore, me të paraburgosur, 

menjëherë dhe në çdo rast, jo më vonë se 48 orë nga ardhja e vendimit penal; 
 2. për dënimet me burgim për të gjykuarit në gjendje të lirë, jo më vonë se 72 orë nga ardhja e 

vendimit; 
 3. për dënimet me gjobë, kur është dhënë vetëm dënim plotësues dhe për urdhërimet e tjera të gjykatës, 

brenda 5 ditëve nga ardhja e vendimit; 
 4. për dënimet plotësuese që ekzekutohen njëkohësisht me dënimin kryesor, urdhri i ekzekutimit është i 

njëkohshëm; 
 5. për dënimet plotësuese të tjera urdhri i ekzekutimit nxirret pas përfundimit të dënimit kryesor. 
 

Neni 50 
Afatet e fillimit të ekzekutimit 

 
 Urdhrat e ekzekutimit për vendime penale me burgim dhe masë mjekësore me mjekim të detyrueshëm 

për personat e paraburgosur ekzekutohen brenda 48 orëve nga marrja e tij. 
 Për urdhrat e ekzekutimit me dënime ose urdhërime të tjera ekzekutimi duhet të fillojë menjëherë, por jo 

më vonë se 15 ditë nga marrja e tij. 
 

Neni 51 
Shtyrja e afateve 

 
 Kur pas lëshimit të urdhrit të ekzekutimit gjykata vendos pezullimin ose shtyrjen e ekzekutimit, afatet e 

mësipërme fillojnë nga data e anulimit të pezullimit, plotësimit të periudhës së shtyrjes ose ndërpreries së tyre 
me vendim të gjykatës. 

 
PJESA IV 

KONTROLLI NË EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE 
 

KREU I 
KONTROLLI I GJYKATËS DHE I PROKURORIT 

 
Neni 52 

Kompetenca 
 
 Kontrolli procedural për ekzekutimin e vendimeve bëhet nga prokurori pranë gjykatës që ka dhënë 

vendimin. Kur ekzekutimi i vendimit bëhet në një rreth tjetër, autorizohet prej tij prokurori përkatës. 
 Gjykata që ka dhënë vendimin ose gjykata e vendit ku ekzekutohet dënimi, për çështjet në kompetencë 

të saj që dalin gjatë ekzekutimit, ka të drejtë të kërkojë njoftime nga prokurori dhe organi ku ekzekutohet 
vendimi dhe, kur e sheh me vend, kontrollon drejtpërdrejt rregullsinë e ekzekutimit. 

 
Neni 53 

Format e kontrollit të prokurorit 
 

 Prokurori realizon kontrollin nëpërmjet: 
 1. marrjes së njoftimit për fillimin dhe përfundimin e ekzekutimit nga organi përkatës; 
 2. shqyrtimit të kërkesave dhe ankesave të të dënuarve dhe mbrojtësit të tij; 
 3. kërkimit të informacioneve dhe verifikimeve të drejtpërdrejta mbi dokumente ose në vendin e vuajtjes 

së dënimit në prani të personit zyrtar përkatës; 
 4. marrjes dhe verifikimit të njoftimeve për fakte dhe rrethana që ndikojnë në ekzekutimin e vendimeve; 
 5. marrjes së mendimit të specialistëve të fushave të ndryshme; 
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 6. bashkëpunimit me kontrollin e brendshëm të organit ku ekzekutohet vendimi ose të institucioneve 
shtetërore të kontrollit administrativ. 

 
Neni 54 

Dokumentimi i verifikimeve 
 
 Për verifikimet që bëhen në vende ku ekzekutohet vendimi ose në vende të tjera, prokurori mban 

procesverbal, i cili nënshkruhet nga personi zyrtar i pranishëm, i cili ka të drejtë të pasqyrojë pretendimet e 
tij. 

 Për verifikimet mbi ankesën e të dënuarit apo mbrojtësit të tij, ky i fundit duhet të jetë i pranishëm kur e 
kërkon. 

 Kur prokurori e sheh të nevojshme, tërheq dokumente, sende ose objekte që konfirmojnë rezultatin e 
verifikimit, duke i pasqyruar në procesverbal, kopje e të cilit u lihet të interesuarve. 

 
Neni 55 

Veprimet e prokurorit për konstatimet 
 
 Prokurori i paraqet kërkesë gjykatës për rivendosjen e rregullit të shkelur ose njohjen e së drejtës të të 

dënuarit për rastet në kompetencë të saj. 
 Në rastet e tjera prokurori ndërhyn në organet e ngarkuara me ekzekutimin e vendimit ose në organe të 

tjera kompetente, për rivendosjen e ligjit ose të drejtës së cenuar, duke caktuar dhe afatet përkatëse. 
 Kur nuk ka pengesë ligjore, prokurori urdhëron rivendosjen e menjëhershme të ligjit dhe të së drejtës së 

shkelur. 
 

Neni 56 
Përgjegjësia për shkeljet e konstatuara 

 
 Kur është rasti, prokurori paraqet kërkesë në organin kompetent për vënien para përgjegjësisë 

disiplinore e administrative ose të zhdëmtimit ndaj personave që kanë lejuar ose kanë kryer shkelje. 
 Kërkesa shqyrtohet detyrimisht nga organi kompetent dhe përfundimi i njoftohet prokurorit. 
 

KREU II 
KONTROLLE TË TJERA 

 
Neni 57 

Kontrolli i brendshëm 
 
 Organet dhe institucionet ku ekzekutohet vendimi ose që janë të ngarkuara me mbikëqyrjen e 

ekzekutimit, si dhe organet eprore të tyre në kuadrin e kontrollit të brendshëm, të bëjnë verifikimet përkatëse. 
 Për konstatimet, kur janë kompetente, marrin masa përkatëse, në të kundërtën kërkojnë ndërhyrjen e 

prokurorit dhe, kur është rasti, nëpërmjet tij kërkojnë shqyrtimin e çështjes nga gjykata. 
 

Neni 58 
Të drejta të organeve të tjera 

 
 Në vendet e vuajtjes së dënimeve, mund të kërkojnë informacione dhe sqarime edhe organe të tjera 

shtetërore dhe organizatat joqeveritare lidhur me rregullsinë e ekzekutimit të vendimit dhe respektimin e të 
drejtave të të dënuarit, duke rekomanduar marrjen e masave përkatëse dhe kur e shohin me vend, të kërkojnë 
ndërhyrjen e prokurorit. 

 Nga rregulli i mësipërm bëjnë përjashtim institucionet e vuajtjes së dënimit me burgim, për të cilat 
zbatohen kriteret e përcaktuara me ligj të veçantë. 
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KREU III 
KOMISIONI MBIKËQYRËS I EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ME BURGIM 

 

Neni 59 
Funksionet 

 
 Komisioni mbikëqyrës i ekzekutimit të vendimeve penale që përmbajnë dënime me burgim është organ 

këshillimor për zbatimin e ligjit në ekzekutimin e dënimeve me burgim dhe mbrojtjen e të drejtave të të 
burgosurve. 

 Komisioni mbikëqyrës ngrihet pranë Ministrit të Drejtësisë dhe e shtrin veprimtarinë në të gjithë vendin 
dhe e ka qendrën në Tiranë. 

 
Neni 60 
Përbërja 

 
 Komisioni përbëhet nga 9 anëtarë me votë të barabartë, që caktohen një herë në katër vjet pa të drejtë 

ricaktimi. 
 Mbledhja e komisionit është e vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve. 
 Kryetari i komisionit dhe zëvendësi zgjidhen nga mbledhja e anëtarëve. 
 

Neni 61 
Caktimi i anëtarëve 

(Hequr fjalë në paragrafin e parë me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 11/a; 
zëvendësuar fjalë në paragrafin e parë me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 11/a; 

zëvendësuar fjalë në nen me ligjin nr.10 024, datë 27.11.2008, neni 11/b) 
 
 

 Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri caktojnë si anëtarë nga një person që nuk 
ka funksione publike. 

 Ministrat që mbulojnë shëndetësinë, ushqimin, ndërtimin dhe kulturën, caktojnë nga një anëtar prej 
punonjësve të tyre, me kusht që të jenë specialistë në profilet përkatëse. 

Ministri i Drejtësisë cakton një anëtar që nuk ka funksione publike, por që ka kushte për të qenë gjyqtar. 
 Një anëtar caktohet nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. 
 

Neni 62 
Statusi i anëtarëve 

 

 Anëtarët e komisionit gjatë ushtrimit të detyrave kanë atributet dhe përgjegjësitë ligjore të nëpunësit 
publik. Publikimi i të dhënave nga anëtarët bëhet me leje të Ministrit të Drejtësisë. Në çdo rast zbatohen 
rregullat për ruajtjen e sekretit shtetëror. 

 Anëtarët e komisionit rezervojnë të drejtën të japin informacione për veprimtarinë dhe konstatimet në 
organin që i ka caktuar. 

 
Neni 63 

Veprimet e komisionit 
 
 Komisioni mblidhet rregullisht një herë në tre muaj dhe në raste të veçanta me kërkesë të kryetarit edhe 

më parë. 
 Mbi bazën e ankesave ose njoftimeve të paraqitura, komisioni ose anëtari i autorizuar prej tij ka të drejtë 

të kryejë verifikime edhe pa paralajmërim në institucionet e dënimit, të marrë takim në çdo kohë me të 
burgosur të veçantë, të kërkojë sqarime dhe të këqyrë dokumentet dhe mjediset, si dhe të bëjë verifikimet e 
tjera të nevojshme. 

 Veprimet kryhen në prani të drejtorit të institucionit ose të ngarkuarit prej tij, me përjashtim të takimit 
me të burgosurin, që mund të bëhet edhe pa praninë e tyre. 
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 Komisioni rekomandon marrjen e masave të menjëhershme për rivendosjen e ligjit apo të së drejtës së 
shkelur dhe i parashtron Ministrit të Drejtësisë konstatimet, duke i kërkuar marrjen e masave përkatëse. 
Ministri i Drejtësisë duhet të kthejë përgjigje për masat e marra brenda 30 ditëve. 

 Kur marrja e masave është në kompetencë të prokurorit dhe gjykatës, Ministri i Drejtësisë i paraqet 
materialet prokurorit kompetent. 

 Kur nga konstatimet çmohet se ka vend për ndryshime, shtesa ose për akte të reja ligjore e nënligjore, 
komisioni bën propozime në organet kompetente. 

 
Neni 64 

Shpërblimi dhe shpenzimet 
 
 Anëtarët e komisionit shpërblehen sipas kritereve të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 Ministri i Drejtësisë nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve krijon kushtet e nevojshme për 

veprimtarinë e komisionit. 
 

DISPOZITA TRANSITORE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 65 
 
 Për zbatimin e këtij ligji ngarkohen Prokurori i Përgjithshëm, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Rendit. 
 Mbi propozimin e tyre dhe në zbatim të këtij ligji Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore përkatëse. 
 Ministri i Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri i Brendshëm marrin masat dhe nxjerrin aktet 

e nevojshme nënligjore për të siguruar zbatimin e këtij ligji. 
 Deri në nxjerrjen e akteve të reja nënligjore, aktet ekzistuese mbeten në fuqi për aq sa nuk vijnë në 

kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 66 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.2079, datë 8.5.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.12, faqe 415 
 

Ligji nr.10 024, datë 27.11.2008 shpallur me dekretin nr.5977, datë 29.12.2008 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.190, faqe 9402 
 
 

VENDIM  
Nr.302, datë 25.3.2009 

 

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN E FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË 
PROVËS DHE PËR PËRCAKTIMIN E STANDARDEVE E TË PROCEDURAVE, PËR 

MBIKËQYRJEN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE” 
  

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 31/12 të ligjit nr.8331, datë 21.4.1998 “Për 
ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

Miratimin e rregullores “Për organizimin e funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e 
standardeve e të procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”, sipas tekstit, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali  Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.39, faqe 2043 
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RREGULLORE 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS DHE PËR PËRCAKTIMIN E 

STANDARDEVEE PROCEDURAVE PËR MBIKËQYRJEN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE 
ALTERNATIVE 

 
TITULLI I 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave lidhur me: 
a) rolin e Shёrbimit tё Provёs nё çdo fazë tё procedimit penal; 
b) organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës; 
c) statusin e punonjёsve tё Shёrbimit tё Provёs; 
ç) standardet dhe procedurat e mbikëqyrjes së ekzekutimit të dënimeve alternative;  
d) mënyrën e realizimit të të drejtave të të dënuarve. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Në kuptim të kësaj rregulloreje: 
a) “I dënuari” është personi, për të cilin gjykata ka vendosur dhënien e një dënimi alternativ sipas 

ligjit nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
b) “Dënim alternativ” është një prej alternativave të dënimit me burgim të parashikuara në kreun VII 

të ligjit nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
c) “Shërbimi” është Shërbimi i Provës.  
ç) “I dënuari në provë” nënkupton të dënuarin me masë alternative, për të cilin gjykata ka vendosur 

plotësimin e një ose disa detyrimeve gjatë një periudhe prove. 
d)“Prokurori” është prokurori i çështjes penale, në të cilën kërkohet asistenca e Shërbimit të Provës 

ose prokurori i ngarkuar me ekzekutimin e vendimit penal të masës alternative të dhënë ndaj një të dënuari. 
e) Dispozitat, që zbatohen për të dënuarin, zbatohen për aq sa janë të pajtueshme edhe për personin 

nën hetim dhe të pandehurin.  Ndaj personit nën hetim dhe të pandehurit shtrihen edhe të drejtat dhe garancitë 
që janë parashikuar për të dënuarin.  

 
Neni 3 

Parimet e veprimtarisë 
 
1. Veprimtaria e Shërbimit të Provës bazohet mbi parimin e ligjshmërisë, parimin e objektivitetit, si 

dhe mbi parimin e respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 
2. Shërbimi i Provës siguron që në veprimtaritë e tij të mos ketë diskriminim mbi bazën e  racës, 

ngjyrës, gjinisë, lindjes, gjuhës, kombësisë, etnisë apo origjinës sociale, mendimeve politike apo të tjera, fesë, 
kushteve fizike apo mendore, statusit ekonomik apo çdo statusi tjetër. 

3. Shërbimi i Provës gjatë veprimtarisë së tij respekton dinjitetin e personit nën hetim, të pandehurit 
dhe të të dënuarit. 

4. Në veprimtarinë e tij, Shërbimi i Provës përpiqet të zhvillojë ndjenjën e përgjegjësisë së të dënuarit 
ndaj komunitetit dhe viktimës, si dhe të mbështesë e inkurajojë riintegrimin social të të dënuarit nëpërmjet një 
qëndrimi korrekt ndaj punës, shtetit ligjor dhe rregullave të ndërveprimit social. 

 
Neni 4 

E drejta e ankimit 
 
1. I dënuari ka të drejtën e ankimit administrativ kundër veprimeve të punonjësit të Shërbimit të 

Provës të caktuar me mbikëqyrjen e tij.  Për shqyrtimin e këtij ankimi zbatohen rregullat e Kodit të Procedurës 
Administrative. 
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2. I dënuari ka të drejtën e ankimit tek prokurori apo gjykata për aktet e nxjerra nga shërbimi i provës 
që kanë të bëjnë me çështje që lidhen me ekzekutimin e vendimit penal të dhënë ndaj tij.  Për këto çështje 
zbatohen rregullat e Kodit të Procedurës Penale. 

 
KREU II 

ROLI I SHËRBIMIT TË PROVËS  
 

Neni 5 
Administrimi dhe kompetenca tokësore e Shërbimit të Provës 

 
1. Shërbimi i Provës është organ shtetëror në varësi të Ministrit të Drejtësisë.  Shërbimi i Provës 

përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, si dhe zyrat vendore, të cilat janë të organizuara 
pranë gjykatave të rretheve gjyqësore. 

2. Në rastin e të pandehurve, për të cilët autoriteti procedues ka kërkuar një raport vlerësimi, 
kompetente është zyra vendore e shërbimit të provës pranë gjykatës ku zhvillohet procedimi. 

3. Në rastin e të dënuarve me një masë alternative, kompetente është zyra vendore pranë gjykatës ku i 
dënuari ka banimin. 

4. Në rastin e të dënuarve me burgim  që u nënshtrohen programeve rehabilituese apo për të cilët 
kërkohet nga gjykata kryerja e raporteve përpara lirimit, kompetente është zyra vendore pranë gjykatës ku 
ndodhet institucioni i ekzekutimit të dënimeve penale. 

5. Çdo zyrë e Shërbimit të Provës vepron brenda kompetencës së vet tokësore.  Në rast konflikti mbi 
kompetencën tokësore, çështja zgjidhet nga gjykata që ka dhënë vendimin me kërkesë të prokurorit ose të të 
dënuarit apo mbrojtësit të tij. 

 
Neni 6 

Roli dhe detyrat e Shërbimit të Provës 
 
1. Shërbimi i Provës mbikëqyr dhe mbështet zbatimin e dënimeve alternative me qëllim mbrojtjen e 

interesave publike dhe parandalimin e kryerjes së veprave penale, asistimin e personit të dënuar gjatë kryerjes  
së dënimit alternativ në përmbushjen e detyrimeve dhe kushteve që rrjedhin nga ky dënim, si dhe në 
kapërcimin e vështirësive për riintegriminin e tij shoqëror. 

2. Shërbimi i Provës bashkëpunon dhe paraqet informacion dhe raporte para prokurorisë dhe gjykatës 
sipas parashikimeve ligjore. 

3. Shërbimi i Provës përcakton metodat e zbatimit të dënimit alternativ në përputhje me  parashikimet 
ligjore.  Kur është e nevojshme, Shërbimi i Provës bashkëpunon me institucione shtetërore, qendrore apo 
lokale, me komunitetin lokal, si dhe me institucione të tjera dhe organizata jofitimprurëse për zbatimin e 
dënimeve alternative. 
 

TITULLI II 
 ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHËRBIMIT TË PROVËS 

 
KREU III 

ORGANIZIMI I SHËRBIMIT TË PROVËS 
 

Neni 7 
Organizimi i përgjithshëm 

 
1. Shërbimi i Provës është organi i centralizuar, i cili organizohet dhe funksionon në nivel qendror 

dhe vendor.  Ai përbëhet nga: 
a)  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës në Ministrinë e Drejtësisë, niveli qendror; dhe 
b) zyrat vendore pranë gjykatave të shkallës së parë, niveli vendor. 
2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës drejton, organizon dhe kontrollon ekzekutimin e 

dënimeve alternative, si dhe merr masat përkatëse për zbatimin e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera  ligjore 
dhe nënligjore. 

3. Zyrat vendore mbikëqyrin dhe mbështesin zbatimin e dënimeve alternative dhe varen 
administrativisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës. 

 



135 
 

Neni 8 
Drejtori i Përgjithshëm 

 
1. Drejtori i Përgjithshëm përgjigjet për drejtimin, bashkërendimin dhe kontrollin e Shërbimit të 

Provës. 
2. Drejtori i Përgjithshëm emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë. 
 

Neni 9 
Përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm 

 
Drejtori i Përgjithshëm ka këto përgjegjësi: 
a) Drejton, bashkërendon dhe kontrollon veprimtarinë e Shërbimit të Provës. 
b) Merr masat që Shërbimi i Provës të veprojë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në 

përmbushje të detyrave ligjore. 
c) Përgatit dhe nxjerr urdhra, udhëzime të brendshme dhe metodika për trajtimin e çështjeve në 

kompetencë të Shërbimit të Provës. 
ç) I propozon Ministrit të Drejtësisë emërimin, lirimin dhe shkarkimin e drejtorëve të zyrave vendore 

të Shërbimit të Provës. 
d) Urdhëron kryerjen e inspektimeve në Shërbimin e Provës 
dh) Emëron, liron dhe shkarkon punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës. 
e) Emëron, liron dhe shkarkon punonjësit e zyrave vendore të Shërbimit të Provës me propozim të 

drejtorit përkatës të zyrës vendore. 
ë) Organizon dhe ndjek edukimin profesional dhe trajnimin e punonjësve të Shërbimit të Provës. 
f) Ndjek zbatimin e etikës profesionale gjatë veprimtarisë së Shërbimit të Provës. 
g) Përfaqëson Shërbimin e Provës në marrëdhënie me të tretët. 
gj) I raporton Ministrit të Drejtësisë, të paktën një herë në muaj, për veprimtarinë e kryer nga 

Shërbimi i Provës, duke vënë në dukje mangësitë e mundshme ligjore dhe nevojat për ndryshime përkatëse. 
h) Ushtron përgjegjësi të tjera të përcaktuara në akte ligjore. 

 
Neni 10 

Organika dhe struktura e Shërbimit të Provës 
 
1. Struktura dhe organika e Shërbimit të Provës miratohet nga Kryeministri, me propozimin e 

Ministrit të Drejtësisë. 
2. Organizimi i brendshëm i çdo zyre vendore miratohet nga Ministri i Drejtësisë, me propozim të 

Drejtorit të Përgjithshëm, bazuar në parimin e specialitetit të natyrës së punës dhe të efektivitetit. 
3. Zyrat vendore të Shërbimit të Provës  përbëhen nga: 
a) drejtori i zyrës; 
b) punonjësit e Shërbimit të Provës 
4. Drejtori i zyrës vendore emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë me propozim të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës. 
5. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës emërohen, lirohen dhe shkarkohen 

nga Drejtori i Përgjitshshëm. 
6. Punonjësit e zyrës vendore emërohen, lirohen dhe shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm me 

propozim të drejtorit të zyrës vendore. 
 

Neni 11 
Burimet financiare 

 
1. Për realizimin e detyrave, Shërbimi i Provës ka buxhetin e vet, si pjesë të veçantë brenda buxhetit 

të Ministrisë së Drejtësisë. 
2. Shërbimi i Provës ka të drejtë të përdorë të ardhura të tjera që lejohen me ligj. 
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KREU IV 
STATUSI I PUNONJËSIT TË SHËRBIMIT TË PROVËS 

 
Neni 12 

Punonjësi i shërbimit të provës 
 
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës është personi i ngarkuar me mbikëqyrjen dhe asistimin e të 

dënuarit në zbatimin e dënimit alternativ, në përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. 
2. Në ushtrimin e veprimtarisë së tij, punonjësi i Shërbimit të Provës udhëhiqet nga ndershmëria, 

paanësia dhe profesionalizmi. 
Neni 13 

Rregulla të përgjithshme për emërimin 
 
 1. Emërohet punonjës i Shërbimit të Provës shtetasi që plotëson këto kushte: 
a) të jetë shtetas shqiptar; 
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
c) të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën; 
ç) të ketë kryer arsimin e lartë në degët psikologji, punë sociale, sociologji ose juridik; 
d) të gëzojë figurë të pastër morale. 
dh) të mos jetë i dënuar për kryerjen e një vepre penale me vendim gjyqësor të formës së prerë. 
e) të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizative. 
2. Rekrutimi i punonjësve në Shërbimin e Provës i nënshtrohet parimit të konkurrimit të hapur bazuar 

në meritat.  Konkursi organizohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.  Kandidati fitues 
emërohet përkohësisht punonjës i Shërbimit të Provës për një periudhë prove 3-mujore. 

3. Emërohet drejtor i zyrës vendore i Shërbimit të Provës, personi që, përveç kritereve të 
parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni, plotëson edhe kriteret e mëposhtme: 

a) të ketë pesë vjet përvojë profesionale në fushën përkatëse, nga të cilat të paktën një vit në pozicion 
drejtues; 

b) të mos ketë marrë masa disiplinore gjatë përvojës së tij profesionale; 
c) të ketë aftësi drejtuese dhe administruese, interpretuese të politikave qeverisëse dhe zbatuese të 

tyre, planifikuese dhe përballuese të krizave, si dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhënie pozitive me gjykatat, 
prokurorinë dhe bashkëpunëtorët e Shërbimit të Provës. 
 

Neni 14 
Periudha e provës 

 
1. Gjatë periudhës së provës, punonjësi i Shërbimit të Provës është nën kujdesin e një punonjësi të 

vjetër në detyrë. Veprimtaritë e trajnimit janë të detyrueshme për punonjësin e Shërbimit të Provës në 
periudhën e provës.  Gjatë periudhës së provës, punonjësi në provë ka të njëjtat të drejta dhe detyrime me 
punonjësit e tjerë të Shërbimit të Provës.   

2. Në përfundim të periudhës së provës, punonjësi i vjetër në detyrë mbikëqyrës, së bashku me 
drejtorin e zyrës vendore përgatisin një raport vlerësimi të punës së kryer nga punonjësi në provë, të cilin ia 
paraqesin Drejtorit të Përgjithshëm me propozimin konkret. 

3. Në përfundim të periudhës së provës, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës vendos: 
a) emërimin përfundimtar si punonjësi i Shërbimit të Provës; 
b) lirimin nga Shërbimi i Provës. 
 

Neni 15 
Papajtueshmëritë 

 
1. Punonjësi apo drejtuesi në Shërbimin e Provës nuk mund të kryejë funksione të tjera, publike apo 

private, të cilat bien ndesh me detyrat e tij funksionale ligjore. 
2. Ai nuk duhet të jetë në marrëdhënie pune ose të kryejë veprimtari të tjera, të cilat paraqesin 

konflikt interesash me detyrën që ka ose pengojnë përmbushjen e saj. 
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Neni 16 
Përjashtimi i punonjësit të Shërbimit të Provës në rastet e konfliktit të interesit 

 
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës deklaron të gjitha rastet e rënies së tij në konflikt interesi sipas 

parashikimeve të ligjit nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike”, të ndryshuar, gjatë detyrave të tij për mbikëqyrjen dhe asistimin e të dënuarit. 

2. Veçanërisht, ai është i detyruar të kërkojë heqjen dorë nga mbikëqyrja dhe asistimi i të dënuarit në 
rastet e konfliktit faktik dhe të vazhdueshëm të interesit me të dënuarin ose me institucionet e kryerjes së 
dënimit alternativ nga i dënuari. 

3. Deklarimi i konfliktit të interesit dhe kërkesa për heqjen dorë i paraqitet për vendim drejtorit të 
zyrës përkatëse të Shërbimit të Provës. Në rastin e drejtorit të zyrës vendore, aktet i paraqiten për vendim 
Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.  Përmbajtja e kërkesës dhe e vendimit, në çdo rast, i 
njoftohet palëve. 
 

Neni 17 
Të drejtat dhe detyrat e punonjësit të Shërbimit të Provës 

 
Punonjësit e Shërbimit të Provës gëzojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësit të njohura 

nga legjislacioni i punës për aq sa ato përputhen me detyrat e tyre funksionale ligjore. 
 

Neni 18 
Dokumenti i identifikimit 

 
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës ka dokument identifikues, të cilin e paraqet gjatë kryerjes së 

veprimtarisë së tij. Dokumenti përdoret vetëm gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të saj. 
2. Modeli i dokumentit identifikues miratohet nga Ministri i Drejtësisë me propozim të Drejtorit të 

Përgjithshëm. 
 

Neni 19 
Trajnimi 

 
1. Shërbimi i Provës organizon kurse trajnimi të detyrueshme për punonjësit, me qëllim aftësimin 

profesional dhe përsosjen e njohurive në drejtim të kryerjes së detyrave me efektivitet dhe profesionalizëm. 
2. Shërbimi i Provës krijon marrëdhënie bashkëpunimi me institucione lokale, publike, shtetërore, 

private, organizata jofitimprurëse, vendase apo të huaja, për realizimin e detyrimit për trajnim të punonjësve të 
Shërbimit të Provës. 

 
Neni 20 

Lirimi nga detyra e punonjësit të Shërbimit të Provës 
 
Punonjësi i Shërbimit të Provës lirohet nga detyra kur: 
a) jep dorëheqjen; 
b) mbush moshën e pensionit; 
c) nuk kalon me sukses periudhën e provës në punë sipas nenit 14. 

 

KREU  V 
MASAT DISIPLINORE 

 
Neni 21 

Përgjegjësia disiplinore 
 

1. Shkelja e dispozitave të ligjit “Për ekzekutimin e vendimeve penale” , të ndryshuar, të Kodit të 
Procedurave Administrative, të Kodit të Punës, të Kodit të Etikës ose të kësaj rregulloreje, përbën shkak për 
përgjegjësi disiplinore. 

2. Shkeljet disiplinore klasifikohen në shkelje të lehta, shkelje të rënda dhe shkelje shumë të rënda. 
3. Shkelja e rregullave të etikës gjatë orarit zyrtar përbën shkelje të lehtë disiplinore. 
4. Shkelja e dispozitave të kësaj rregulloreje dhe e dispozitave ligjore që lidhen me detyrën 

funksionale përbën shkelje të rëndë disiplinore. 
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5. Shkelja e dispozitave urdhëruese të kësaj rregulloreje dhe e dispozitave urdhëruese ligjore që sjellin 
pasoja, si dhe e afateve të përcaktuara për kryerjen e veprimeve përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore. 

6. Përsëritja e shkeljeve përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore. 
 

Neni 22 
Llojet e masave disiplinore 

 
1. Masat disiplinore që merren ndaj punonjësve janë si më poshtë: 
a) vërejtje; 
b) vërejtje me shkrim; 
c) vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra; 
ç) shkarkim nga detyra. 
2. Këto masa disiplinore jepen në mënyrë të përshkallëzuar dhe në raport me pasojën që shkelja 

disiplinore ka shkaktuar. 
3. Për shkelje të lehta jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”.  
4. Për shkelje të rënda jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronja “b” dhe “c”. 
5. Për shkelje shumë të rënda jepet masa disiplinore e parashikuar në pikën 1, shkronja “c” dhe “ç”. 

 
Neni 23 

Procedura për dhënien e masave disiplinore  
 
1. Masat disiplinore ndaj punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës dhe jepen 

nga Drejtori i Përgjithshëm. 
2. Masat disiplinore ndaj drejtorëve të zyrave vendore jepen nga Ministri i Drejtësisë me propozim të 

Drejtorit të Përgjitshëm. 
3. Masat disiplinore ndaj punonjësve të zyrës vendore jepen nga Drejtori i Përgjithshëm  me 

propozim të drejtorit të zyrës vendore.  
4. Masat disiplinore jepen sipas një procedure që garanton të drejtën për t’u informuar, për t’u 

dëgjuar, për t’u mbrojtur dhe për t’u ankuar. 
 

TITULLI III 
MBIKËQYRJA E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE 

 
KREU VI 

STANDARDET DHE PROCEDURAT E MBIKËQYRJES SË EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE 
ALTERNATIVE 

 
Neni 24 

Kontakti i parë i të dënuarit me Shërbimin e Provës 
 
1. Zyra vendore kompetente vendos kontaktin e parë me të dënuarin brenda pesë ditëve nga dita që 

merr njoftim për urdhrin e ekzekutimit të prokurorit për vendimin penal gjyqësor që ka caktuar dënimin 
alternativ. 

2. Pas njoftimit të urdhrit të ekzekutimit, drejtori i zyrës vendore të Shërbimit të Provës cakton një 
ose dy punonjës të Shërbimit të Provës për të vendosur kontaktin e parë me të dënuarin dhe për të mbikëqyrur 
zbatimin e dënimit alternativ. 

3. Punonjësi i caktuar për mbikëqyrjen njofton të dënuarin për datën e kontaktit të parë.  Në njoftim  
tregohet vendi, data dhe ora e kontaktit, si dhe numri i telefonit dhe adresa e Shërbimit të Provës.  Ky njoftim  
kryhet me mjete teknike të përshtatshme që garantojnë njoftimin, si: telefoni, telegrafi, telegrami, faksi apo 
posta elektronike.  Ky njoftim ka vlerë kur i dënuari konfirmon marrjen e tij.   

4. Kur i dënuari është i mitur, punonjësi i caktuar me mbikёqyrjen njofton edhe mbrojtësin e të 
dënuarit, me qëllim dhënien e informacionit për vendndodhjen e zyrës vendore të Shërbimit të Provës, numrin 
e telefonit dhe emrin e punonjësit të Shërbimit të Provës të ngarkuar me çështjen.  

5. Në rast të mungesës së konfirmimit të njoftimit nga i dënuari, punonjësi i caktuar me mbikёqyrjen 
i drejtohet menjëherë prokurorit të ekzekutimit për të realizuar njoftimin nëpërmjet shërbimeve të policisë 
gjyqësore.  Në këtë rast afati i kontaktit të parë është dy ditë nga data e njoftimit të të dënuarit. 
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6. Në kontaktin e parë me të dënuarin punonjësi i Shërbimit të Provës verifikon identitetin e tij dhe e 
informon atë mbi qëllimin dhe objektivat e mbikëqyrjes, arsyet e dhënies së dënimit alternativ nga gjykata dhe 
pasojat e përmbushjes ose jo  të tij.   

7. Shërbimi i Provës informon të dënuarin edhe për detyrimin e tij për të respektuar rregullat 
mirësjelljes, veçanërisht me ato që kanë të bëjnë me shmangien e sjelljeve të dhunshme apo agresive dhe 
shmangien e përdorimit të gjuhës së papërshtatshme që dëmtojnë punonjësit e Shërbimit të Provës. 

8. Punonjësi i Shërbimit të Provës informon të dënuarin mbi të drejtën e tij për t’u ankuar pranë 
drejtorit të zyrës vendore në rast se ai e konsideron të papërshtatshëm trajtimin e tij gjatë periudhës së 
mbikëqyrjes. 

9. Punonjësi i Shërbimit të Provës i dokumenton këto veprime informuese në procesverbal, i cili 
nënshkruhet prej tij dhe të dënuarit. Kur i dënuari  është i mitur, procesverbali nënshkruhet edhe nga mbrojtësi 
i tij. 

10. Në kontaktin e parë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të Provës kryen një vlerësim paraprak 
mbi situatën e të dënuarit, me qëllim hartimin e programit të mbikëqyrjes. 

11. Punonjësi i Shërbimit të Provës kryen vlerësimin e personalitetit të të dënuarit në programin e 
mbikёqyrjes, me qëllim analizimin e: 

a) veprimeve/mosveprimeve penale, rrezikshmërisë shoqërore dhe dëmit të shkaktuar; 
b) situatës familjare, ekonomike dhe sociale dhe qëndrimit të të dënuarit ndaj saj; 
c) të planeve afatshkurtra dhe afatgjata të të dënuarit dhe mënyrave për realizimin e tyre. 
12. Nëse nga vlerësimi rezulton se i dënuari është përdorues i pijeve alkoolike apo i substancave 

narkotike apo psikotrope, punonjësi i Shërbimit të Provës vlerëson llojin e substancave të përdorura, sasinë, 
masën e përdorimit dhe mënyrat e sigurimit të substancës, periudhën dhe historikun e konsumimit të 
substancës, si dhe nëse është rasti institucionin ku i dënuari është regjistruar për trajtim.  Në përfundim të këtij 
vlerësimi, punonjësi i Shërbimit të Provës përgatit raportin e vlerësimit dhe njofton prokurorin në përputhje 
me ligjin. 

13. Në përfundim të kontaktit të parë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të Provës e njofton atë 
për datën dhe vendin e takimit të ardhshëm. 

14. Punonjësi i Shërbimit të Provës, pas kontaktit të parë, regjistron të dënuarin në regjistrin e të 
dënuarve. 

 
Neni 25 

Dosja personale 
 
1. Për çdo të dënuar hapet dosja personale, plotësimi i së cilës fillon që në momentin e vendosjes së 

kontaktit të parë me të dënuarin dhe vazhdon deri në përfundimin e ekzekutimit të dënimit. 
2. Dosja personale përmban: 
a) vendimin penal gjyqësor që cakton dënimin alternativ; 
b) urdhrin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të lëshuar nga prokurori;  
c) raportin e vlerësimit të përgatitur gjatë fazës së hetimeve paraprake për caktimin e dënimit 

alternativ, nëse ka; 
ç) një fotokopje të dokumentit të identifikimit të të dënuarit; 
d) raportin mjekësor për vlerësimin e kushteve shëndetësore, kur është e nevojshme; 
dh) procesverbalin e kontakteve me të dënurin; 
e) programin e mbikëqyrjes; 
ë) raportet e përpiluara nga Shërbimi i Provës dhe të dërguara në gjykatë ose prokurori gjatë 

periudhës së mbikëqyrjes; 
f) çdo paralajmërim të dhënë nga prokurori për shkelje të detyrimeve të vendosura nga gjykata gjatë 

periudhës së mbikëqyrjes;  
g)një ekstrakt të paralajmërimit të bërë nga prokurori në rastin e shkeljeve të lehta dhe të kryera për 

herë të parë, nëse ka; 
gj) raportin përfundimtar të hartuar nga Shërbimi i Provës në përfundim të mbikëqyrjes;  
h) të dhëna mbi përparimin e të dënuarit gjatë periudhës së mbikëqyrjes, duke përfshirë arsyet për 

përfundimin e parakohshëm të saj; 
i)  kopje të ankesave të të dënuarit mbi Shërbimin e Provës dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre; 
j)  kopje të ankesës së të dënuarit mbi të dhënat dhe përmbajtjen e dosjes personale; 
k) urdhrin e caktimit të institucionit të ekzekutimit të masës alternative; 
l) çdo dokument tjetër në lidhje me të dënuarin që është i nevojshëm për realizimin e mbikëqyrjes. 
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3.Informacioni i përfshirë në dosjen personale duhet të jetë i besueshëm, objektiv dhe të ketë të bëjë 
vetëm me çështjet që lidhen me masën apo llojin e dënimit dhe ekzekutimin e tij. 

4.Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar informon të dënuarin mbi të drejtën për t’u njohur me 
aktet në dosjen personale, si dhe i shpjegon atij përmbajtjen e dosjes. 

5. Me përfundimin e kryerjes së dënimit alternativ ose në rast lirimi, dosja arkivohet në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shërbimit të Provës. 

 
Neni 26 

Regjistrat e Shërbimit të Provës 
 
1. Çdo zyrë vendore e Shërbimit të Provës hap dhe ruan regjistrat e mëposhtëm: 
a) regjistri themeltar i personave të dënuar; 
b) regjistri i kërkesëankesave; 
c) regjistri i shkeljeve të planit individual të trajtimit; 
ç) regjistri i ngjarjeve të rënda; 
d) regjistri i OJF-ve dhe institucioneve të tjera që ofrojnë këshillim dhe asistencë ose vende pune për  

të dënuarit me dënim alternativ. 
2. Përmbajtja e regjistrave të përmendur në paragrafin 1 përcaktohet me urdhër të Ministrit të 

Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës. 
3. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës krijon regjistrin elektronik, në të cilin regjistron të 

dhënat e zyrave vendore.  Të dhënat e këtij regjistri përditësohen çdo javë. 
 

Neni 27 
Shfrytëzimi i të dhënave 

 
1. Të dhënat lidhur me të dënuarin  mbahen në përputhje me rregullat e përcaktuara në ligjin nr.9887 

datё 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, karakterin konfidencial të tyre dhe mund të njihen nga 
Ministri i Drejtësisë, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës, drejtori i zyrës vendore të Shërbimit të 
Provës, i dënuari, nga çdo autoritet tjetër në përputhje me legjislacionin në fuqi për klasifikimin e akteve dhe 
për mbrojtjen e të dhënave personale. 

2. Dhënia e informacioneve të dosjes personale apo regjistrit lejohet vetëm në rast se këto 
informacione  kanë lidhje me ushtrimin e detyrave të autoritetit që e kërkon atë. 

3. Dhënia e informacioneve mbi të dënuarin, institucioneve apo organizatave që sigurojnë për të 
vende pune apo asistencë sociale, lejohet vetëm në përputhje me funksionet dhe rolin e tyre në zbatimin e 
dënimit alternativ. Ndalohet dhënia e informacioneve mbi veprën penale dhe personalitetin e të dënuarit pa një 
pranim të shprehur të tij, me qëllim parandalimin e ndërhyrjeve në jetën e tij private. 

4. I dënuari ka të drejtë të kundërshtojë të dhënat dhe përmbajtjen e dosjes së tij personale nëpërmjet 
një ankese me shkrim drejtuar Drejtorit të Shërbimit të Provës.  

 
Neni 28 

Trajtimi i të dënuarit 
 
1. Shërbimi i Provës vlerëson personalitetin e të dënuarit, me qëllim qartësimin e nevojave lidhur me 

mungesat fizike, afektive ose shoqërore, vullnetit të të dënuarit për punë dhe aftësitë e tij profesionale, të cilat 
kanë penguar zhvillimin e një jete shoqërore normale të tij. Shërbimi bazuar në këtë vlerësim, si dhe në të 
dhënat personale, familjare e shoqërore, masën e dënimit, ndërton programin individual të trajtimit të të 
dënuarit në përputhje me dënimin alternativ përkatës.  Ky program duhet të miratohet nga drejtori i zyrës 
përkatëse vendore.  

2. Në takimin e dytë me të dënuarin, punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar i paraqet dhe shpjegon 
të dënuarit përmbajtjen e programit individual. Programi individual i trajtimit të të dënuarit, diskutohet me të 
dënuarin. Ky program mund të ndryshohet në varësi të ecurisë së të dënuarit. 

3. Programi individual nënshkruhet nga punonjësi i Shërbimit të Provës dhe i dënuari dhe, kur i 
dënuari është i mitur, edhe nga  mbrojtësi i tij. Një kopje e programit individual i dorëzohet të dënuarit dhe 
mbrojtësit të tij. 

4. Programi individual përmban elementet e mëposhtme: 
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a) pjesa hyrëse, në të cilën tregohen gjeneralitetet, adresa e vendbanimit, vepra penale e kryer, numri 
i vendimit gjyqësor, dënimi i dhënë, periudha e provës, duke përmendur datat e fillimit dhe të mbarimit të saj, 
si dhe emri dhe mbiemri i punonjësit të Shërbimit të Provës të caktuar; 

b) masat dhe çdo detyrim tjetër të vendosur nga gjykata, si dhe mënyrat e përdorura nga punonjësi i 
Shërbimit të Provës për të siguruar përmbushjen e këtyre detyrimeve dhe masave. 

c) nevojat kriminogjene dhe sociale të personit nën mbikëqyrje, si dhe qëllimet e përcaktuara për 
përmirësimin e tyre; 

ç) rreziku i përsëritjes së veprës penale, rreziku i cenimit të sigurisë publike dhe ai i vetëvrasjes apo 
vetëdëmtimit; 

d) metodat e propozuara të ndërhyrjes për të plotësuar nevojat e identifikuara dhe për të reduktuar 
rrezikun; 

dh) data, vendi dhe frekuenca e takimeve midis punonjësit të Shërbimit të Provës dhe të dënuarit që 
do të mbahen gjatë gjithë periudhës së mbikëqyrjes të përcaktuar nga gjykata. 

5. Kur gjykata vendos detyrimin e të dënuarit për të marrë pjesë në një program rehabilitimi, 
programi individual shkurtimisht përshkruan përmbajtjen, kohëzgjatjen dhe mënyrën e kryerjes së tij. 

6.Kur gjykata vendos detyrimin e kryerjes së një pune të papaguar në interes publik, plani i 
mbikëqyrjes përmban përshkrimin e veprimtarive, vendin e punës dhe oraret e saj. 

7. Gjatë periudhës së mbikëqyrjes, punonjësi i Shërbimit të Provës përcakton, në çdo takim, se deri 
në çfarë mase janë realizuar objektivat e planit të mbikëqyrjes. 

8. Kur ndodhin ndryshime që mund të ndikojnë tek nevojat dhe rreziqet e identifikuara, plani i 
mbikëqyrjes mund të rishikohet, nëpërmjet anekseve që i shtohen atij.  

9. Në rast rishikimi të planit të mbikëqyrjes, paragrafi 3 zbatohet kur është e përshtatshme. 
 

Neni 29 
Asistimi i të dënuarit 

 
1. Në bazë të rezultateve të vlerësimit të personalitetit dhe kontakteve të vazhdueshme me të dënuarin 

gjatë ekzekutimit të dënimit alternativ, Shërbimi i Provës e ndihmon atë në kapërcimin e vështirësive për 
riintegrim social. Shërbimi i Provës kontakton me familjen e të dënuarit, persona të tjerë të afërt me të, kryen 
vëzhgim të mjedisit social të të dënuarit, bashkëpunon me OJF-të dhe shërbimin e ndërmjetësimit me qëllim 
reduktimin dhe eliminimin e rrezikshmërisë shoqërore të të dënuarit dhe rehabilitimin e tij. 

2. Në kryerjen e kësaj veprimtarie, Shërbimi i Provës synon të: 
a) reduktojë dhe eliminojë rrezikshmërinë shoqërore të të dënuarit, duke e ndërgjegjësuar atë mbi 

veprën penale të kryer dhe pasojat e saj;  
b) ndërgjegjësojë të dënuarin për rrezikshmërinë dhe rëndësinë e veprës penale, si dhe vetëdisiplinën; 
c) hartojë dhe të realizojë programe efektive asistence dhe këshillimi për të dënuarin bazuar në 

nevojat e identifikuara të tij; 
ç) mbështesë të dënuarin me qëllim përmbushjen e nevojave sociale që lidhen me edukimin, 

trajnimin, punësimin, strehimin e nevoja  të tjera të ngjashme; 
d) respektojë të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të të dënuarve, dhe të garantojë respektimin e 

dinjitetit personal të tyre. 
 

Neni 30 
Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ 

 

1. Në rast pamundësie të përmbushjes së kushteve dhe detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ, 
pasi verifikon faktet dhe rrethanat që ndikojnë në pamundësinë e përmbushjes, dhe pas takimit me të dënuarin, 
Shërbimi i Provës i dërgon menjëherë  një raport njoftimi  prokurorisë mbi arsyet e mospërmbushjes së 
detyrimeve nga i dënuari. 

2. Shërbimi i Provës i bashkëlidh raportit, sipas rastit, kur është e nevojshme, të dhëna në lidhje me 
mospërmbushjen nga ana e të dënuarit të detyrimeve të vendosura nga gjykata. 

3. Raporti përmban edhe një propozim për prokurorin për veprimet që duhen ndërmarrë në përputhje 
me shkallën e rrezikshmërisë së shkeljes dhe vlerësimin që Shërbimi i Provës i ka bërë rastit.  

4. Llojet e propozimit për prokurorin janë: 
a) dhënia e një paralajmërimi në rastet e të miturve ose shkeljeve të kryera për herë të parë; 
b) paraqitja e kërkesës drejtuar gjykatës për të ndryshuar detyrimin, për të shtuar detyrime të tjera, 

për t’i zëvendësuar ato me dënime të tjera ose për të revokuar pezullimin e kryerjes së dënimit dhe periudhën 
e dënimit me burgim.  



142 
 

Neni 31 
Detyrimi për të hartuar dhe paraqitur raportin 

 
Shërbimi i Provës, me kërkesë të prokurorit ose gjykatës, paraqet një raport vlerësues për personin 

nën hetim, për të pandehurin ose për të dënuarin në këto raste: 
a) gjatë fazës së hetimeve paraprake; 
b) gjatë gjykimit përpara dhënies së vendimit penal;  
c) gjatë fazës së ekzekutimit të dënimit penal: 
i) në rastin e mbikëqyrjes së personit të dënuar;  
ii) në rastin e shqyrtimit të kërkesës për lirimin me kusht; 
iii) në përfundimin para kohe të periudhës së vënies në provë; 
iv) në përfundim të dënimit alternativ apo në përfundim të përmbushjes së detyrimeve të caktuara. 
 

Neni 32 
Raporti i shërbimit të provës 

 
1. Shërbimi i Provës harton raportin vlerësues duke analizuar rrethanat sociale që lidhen me personin 

nën hetim, të pandehurin apo të dënuarin.  Ky raport paraqet një ekspertim të personit nën hetim, të 
pandehurit apo të dënuarit brenda kompetencave të shërbimit të provës.   

2. Në rastin e fazës së hetimeve paraprake dhe të gjykimit, ky raport hartohet nga një punonjës i 
caktuar nga drejtori i zyrës vendore për këtë qëllim.  Në rastet e fazës së ekzekutimit të dënimit penal, raporti 
hartohet nga punonjësi i caktuar me mbikëqyrjen e të dënuarit. 

3. Raporti i vlerësimit paraqet të dhëna që i vijnë në ndihmë prokurorit ose gjykatës në marrjen e 
vendimit në çdo fazë të procedimit penal, bazuar në informacione të detajuara dhe në analizën e rrethanave, 
shkaqeve të kryerjes së veprës penale dhe qëndrimeve të tij të paraqitura nga Shërbimi i Provës në mënyrë të 
drejtë dhe të arsyeshme.  

4. Shërbimi i Provës paraqet në raport mendimin e tij për llojin apo masën dënimit të përshtatshme që 
duhet marrë në çdo rast individual.  Ky mendim jepet në mënyrë objektive dhe të paanshme, pavarësisht 
qëndrimeve të prokurorisë apo të mbrojtësit.  

5. Raporti i vlerësimit paraqitet në formë të përmbledhur, duke shmangur termat e specializuar apo 
shprehjet që do ta vështirësonin  kuptimin e tij.  

6. Raporti duhet të përgatitet nga Shërbimi i Provës bazuar në dy a më shumë takime me personin, 
për të cilin gjykata ose prokurori ka kërkuar raport vlerësimi.  

7. Në rast se nevojitet një analizë komplekse dhe tepër e specializuar psikologjike, sociologjike, 
pedagogjike, mjekësore apo analizë tjetër e ngjashme, zyra vendore i kërkon Drejtorisë së Përgjithshme 
ekspertizën e duhur për të hartuar raportin e vlerësimit.  

8. Punonjësi i Shërbimit të Provës kontakton anëtarë të familjes, persona nga shkolla apo vendi i 
punës dhe çdo person tjetër që mund të ofrojë informacion të dobishëm për hartimin e raportit të vlerësimit. 

9. Nëse personi për të cilin është kërkuar raporti i vlerësimit nuk bashkëpunon, punonjësi i Shërbimit 
të Provës e përmend refuzimin e bashkëpunimit në raport. 

10. Nëse personi për të cilin është kërkuar raporti nuk  gjendet, Shërbimi i Provës njofton prokurorin 
ose gjykatën që ka kërkuar raportin, duke përgatitur një njoftim të posaçëm që tregon faktet e gjetura dhe 
pamundësinë e hartimit të raportit të vlerësimit. 

11. Të dhënat e parashikuara nga paragrafi 9 nënkuptojnë çdo lloj të dhëne, përfshirë edhe punën me 
Policinë e SHTETIT për të identifikuar personin.  

 
Neni 33 

Detyrat e punonjësit të Shërbimit të Provës në lidhje me hartimin e raportit 
 
1. Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar për të hartuar raportin e vlerësimit: 
a) cakton menjëherë, por jo më vonë se 3 ditë nga marrja e kërkesës nga gjykata ose prokurori, 

vendin, datën dhe orën e kontaktit të parë me personin për të cilin është kërkuar raporti i vlerësimit. Kontakti i 
parë duhet të zhvillohet brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës nga gjykata apo prokurori. Në rastin e të 
miturve, punonjësi i Shërbimit të Provës përcakton vendin, datën dhe orën e takimit apo takimeve me fëmijën 
dhe prindërit dhe mbrojtësin ose, nëse është e nevojshme, me njerëz ose institucione, përfaqësuesve të të 
cilëve iu është besuar mbikëqyrja e fëmijës. 
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b) kontakton çdo person dhe institucion që mund të ofrojë informacion të dobishëm rreth personit në 
vlerësim, rreth arsimit, punësimit, strehimit, sjelljes, shëndetit, rrethanave të tij shoqërore dhe familjare; 

c) regjistron, në çdo takim, të dhënat e nevojshme dhe të dobishme për hartimin e raportit të 
vlerësimit; 

ç) i  propozon drejtorit të zyrës vendore, kur çmohet e nevojshme, të marrë masat e parashikuara nga 
paragrafi 7, i nenit 32; 

d) harton raportin e vlerësimit bazuar në informacionin e marrë dhe ia paraqet për shqyrtim dhe 
nënshkrim drejtorit të zyrës vendore të Shërbimit të Provës; 

dh) ia dërgon raportin e vlerësimit organit procedues brenda afatit të kërkuar prej tij.  
 

Neni 34 
Përmbajtja e raportit të vlerësimit dhe e raportit përfundimtar 

 
1. Raporti i vlerësimit përmban elementet e mëposhtme:  
a) Përshkrimin dhe analizën e veprës penale në rastin e raporteve të përgatitura në çdo fazë të 

procedimit përpara dhënies së dënimit me qëllim vlerësimin e rrezikshmërisë dhe personalitetit.  
b) Një përmbledhje të të gjithë  informacionit dhe fakteve të rastit të paraqitura në formën e një 

analize mbi shkakun e kryerjes së kësaj vepre penale të veçantë në këtë kohë. 
c)Burimet e informacionit të përdorura opër të përgatitur raportin të paraqitura shprehimisht, duke 

përfshirë njerëzit e intervistuar dhe dokumentat e konsultuara.  
ç) Numrin e takimeve të mbajtura me personat e intervistuar dhe refuzimin e bashkëpunimit apo çdo 

dyshim mbi saktësinë e informacionit të paraqitur në mënyrë të arsyetuar, si dhe burimet e informacionit mbi 
të cilat aksesi ka qenë i pamundur. 

d) Përshkrimin dhe analizën e autorit të veprës penale, duke përfshirë informacion mbi sfondin e tij 
social, historinë personale, historinë kriminale dhe reagimet ndaj dënimeve të mëparshme dhe, kur është e 
nevojshme, arsimimin, punësimin apo trajnimet, strehimin, shëndetin fizik apo mendor, vështirësitë personale, 
duke përfshirë gjendjen financiare, përdorimin e drogës dhe të alkoolit, qëndrime të përgjithshme shoqërore 
dhe çdo faktor tjetër që punonjësi i Shërbimit të Provës e konsideron të rëndësishëm.  

dh) Rrezikun e përsëritjes së veprave penale prej autorit të veprës penale dhe të dëmit të mundshëm të 
veprimeve të tij në të ardhmen, si dhe faktorët që mund të ndikojnë ose prekin sjelljen e tij në përgjithësi. Kur 
është e përshtatshme, raporti përfshin mendime/konsiderata mbi mënyrat e reduktimit apo menaxhimit të 
rrezikut të përsëritjes apo dëmit.  

e) Përfundimet dhe rekomandimet e Shërbimit të Provës për gjykatën ose prokurorinë. 
2. Raporti për përfundimin e plotë të periudhës së mbikëqyrjes përmban: 
i) gjeneralitetet e të dënuarit; 
ii) të dhënat e vendimit gjyqësor penal që ka caktuar masën alternative; 
iii) datën e fillimit dhe të përfundimit të masës alternative të dënimit; 
iv) arsyen e përfundimit të masës alternative; dhe  
v) një paraqitje të ecurisë së përmbushjes së detyrimeve dhe masës alternative të dënimit.  
3. Raportet përpilohen sipas modeleve të standardizuara të miratuara nga Ministri i Drejtësisë me 

propozim të Drejtorit të Përgjithshëm. 
 

KREU VII 
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE NË GJYSMËLIRI 

 
Neni 35 

Përcaktimi i institucionit 
 
1. Shërbimi i Provës dhe Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, me urdhër të përbashkët përcaktojnë 

institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale ku do të vendoset i dënuari në gjysmëliri. Në këtë përcaktim, 
mbahen parasysh shkaku për të cilin gjykata ka caktuar masën alternative të gjysmëlirisë dhe vendin ku duhet 
të përmbushë detyrimet personale jashtë burgut. 

2. Modeli i urdhrit miratohet nga Ministri i Drejtësisë me propozim të Drejtorëve të Përgjithshëm të 
Burgjeve dhe Shërbimit të Provës. 
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Neni 36 
Programi 

 
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program ditor individual për ekzekutimin e dënimit me 

gjysmëliri, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje. 
Ky program përmban detyrimet e të dënuarit gjatë kohës që ndodhet jashtë institucionit të ekzekutimit 

të vendimeve penale, duke përcaktuar:  
a) oraret e hyrjes dhe daljes në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale;  
b) personat me të cilët i dënuari lejohet ose ndalohet të mbajë kontakte gjatë kohës së qëndrimit jashtë 

institucionit; 
c) ambientet e lejuara dhe ato të ndaluara për frekuentim; 
d) kushte të tjera. 
 

KREU VIII 
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR PEZULLIMIN E 

EKZEKUTIMIT TË DËNIMIT ME BURGIM DHE VËNIEN NË PROVË 
 

Neni 37 
Programi 

 
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për ekzekutimin e vendimit të gjykatës 

për pezullimin e dënimit me burgim dhe vënien në provë, ku përcakton të drejtat dhe detyrimet e të dënuarit 
gjatë ekzekutimit të dënimit në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje. 

 
Neni 38 

Kontaktet me Shёrbimin e Provёs 
 

1.  Shërbimi i Provës mbikëqyr zbatimin e vendimit me pezullim të ekzekutimit të dënimit me burgim 
dhe vënien në provë dhe e informon të dënuarin mbi detyrimin e tij për të mbajtur kontakte me Shërbimin 
gjatë zbatimit të dënimit. 

2. Punonjësi i Shërbimit të Provës përcakton në programin individual numrin, kohëzgjatjen, 
frekuencën dhe vendin e takimeve me të dënuarin në provë, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje.  

3. Kur për arsye objektive, i dënuari në provë nuk mund të jetë i pranishëm në njërin prej takimeve, 
ai njofton paraprakisht punonjësin e Shërbimit të Provës.  Në rast se njoftimi nuk është i mundur, ai paraqitet 
pranë Shërbimit të Provës brenda tre ditëve nga përfundimi i pengesës dhe justifikon me dokumente mungesën 
e tij. 

4. I dënuari në provë paraqet të dhëna me shkrim mbi arsyet objektive të mungesës, të cilat 
përfshihen në dosjen e tij personale.  

5. Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar verifikon arsyet e parashtruara dhe kur çmon që arsyet 
nuk justifikojnë mungesën, i jep të dënuarit në provë një njoftim me shkrim ku i ribën të ditur pasojat e 
mospërmbushjes së detyrimeve dhe përmend datën e takimit të ardhshëm. 

6. Kur shihet që pas dy njoftimeve i dënuari nuk mban kontakte me Shërbimin, punonjësi i Shërbimit 
të Provës i caktuar njofton drejtorin e zyrës vendore të Shërbimit të Provës, i cili njofton brenda dy ditëve 
prokurorin. 

 

Neni 39 
Detyrimet e tё dёnuarit nё rast ndryshimi tё vendbanimit 

 

1. I dënuari në provë njofton paraprakisht me shkrim punonjësin e caktuar me mbëqyrjen e tij për 
ndryshimin e vendbanimit apo vendqëndrimit me përjashtim të rasteve urgjente kur njoftimi bëhet fillimisht 
nëpërmjet telefonit dhe më pas me shkrim.  Brenda 15 ditëve nga ndryshimi, i dënuari në provë i paraqet 
punonjësit të caktuar të dhënat e detajuara rreth situatës së re. 

2. Në rastin e udhëtimeve që i tejkalojnë 8 ditë, i dënuari në provë informon Shërbimin e Provës për 
adresën e vendit ku do të qëndrojë, numrin e telefonit dhe ditën e kthimit nga udhëtimi. 

3. Nëse vendbanimi apo vendqëndrimi i ri i personit ndodhet në një zonë jashtë kompetencës tokësore 
të zyrës vendore të Shërbimit të Provës të ngarkuar fillimisht me çështjen, kjo e fundit brenda 3 ditëve i 
dërgon zyrës vendore të Shërbimit të Provës, në kompetencën tokësore të së cilës gjendet vendbanimi apo 
vendqëndrimi i ri i të dënuarit, dosjen personale të të dënuarit në provë dhe njofton menjëherë gjykatën që ka 
dhënë dënimin. 



145 
 

4. Në rastin e ndryshimit të vendit të punës, i dënuari në provë njofton me shkrim Shërbimin e 
Provës dhe e informon atë për arsyet e ndryshimit, vendin e ri të punës, natyrën dhe veprimtaritë e punës. 
Brenda 15 ditëve nga ndryshimi i punës, i dënuari në provë i dërgon Shërbimit të Provës dokumentet që 
vërtetojnë dhe justifikojnë ndryshimin. 

 
Neni 40 

Detyrat e punonjёsit tё Shёrbimit tё Provёs nё lidhje me mbёshtjen e tё dёnuarit 
 
1. Kur gjykata në vendimin e saj ka caktuar një ose më shumë nga detyrimet e parashikuara në nenin 

60 të Kodit Penal, Shërbimi i Provës inkurajon dhe mbështet të dënuarin në përmbushjen e detyrimeve dhe  
verifikon përmbushjen e tyre. 

2. Për këtë qëllim, Shërbimi i Provës identifikon dhe lidh marrëveshje me institucionet lokale që 
mund të mbështesin përmbushjen e një apo më shumë detyrimeve të vendosura nga gjykata, siç janë Policia e 
Shtetit, qendrat e arsimimit apo trajnimit, qendrat e punës, institucionet mjekësore apo OJF-të që ofrojnë 
programe rehabilitimi.  

 
Neni 41 

Mbikёqyrja e detyrimit pёr tё ushtruar njё veprimtari profesionale ose pёr tё marrё njё formim 
profesional 

 
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 1 të Kodit Penal, ka caktuar për të dënuarin detyrimin për të 

ushtruar një veprimtari profesionale ose të marrë një arsim ose formim profesional, Shërbimi i Provës merr 
masat për vendosjen e të dënuarit në formën e përshtatshme të veprimtarisë profesionale apo 
arsimimit/formimit profesional. 

2. Për këtë qëllim, punonjësi i Shërbimit të Provës identifikon qendrat arsimore dhe institucionet e 
kualifikimit profesional në nivel lokal që organizojnë kurse të tilla. 

3. Punonjësi i Shërbimit të Provës i caktuar, kontrollon periodikisht nëse i dënuari në provë i ndjek 
kurset e arsimimit apo kualifikimit.  

4. Nëse vendimi i gjykatës nuk specifikon llojin e veprimtarisë që do të ndiqet nga i dënuari në provë, 
Shërbimi i Provës përcakton llojin e aktivitetit dhe mënyrën e realizimit të tij. 

 
Neni 42 

Mbikёqyrja e pёrmbushjes sё detyrimeve financiare 
 
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 2 dhe 3 të Kodit Penal, ka caktuar për të dënuarin detyrimin të 

paguajë pensionet familjare apo të riparojë dëmin civil të shkaktuar, Shërbimi i Provës, gjatë kontaktit të parë, 
kërkon informacion mbi vendbanimin, mbi situatën dhe detyrimet financiare, vendin e punës dhe kohëzgjatjen 
e kontratës së punësimit dhe, kur është rasti, informacion mbi personat në ngarkim të të dënuarit.  

2. Shërbimi i Provës i shpjegon të dënuarit që ai duhet të përmbushë detyrimet e vendosura nga 
gjykata dhe identifikon bashkë me të mënyrën dhe kohën e duhur të përmbushjes së detyrimeve finaciare.  

3. Shërbimi i Provës kontrollon rregullisht nëse i dënuari në provë i përmbush detyrimet e vendosura 
nga gjykata dhe i dokumenton rezultatet e kontrollit.  

 
Neni 43 

Mbikёqyrja e pёrmbushjes sё detyrimeve tё tjera 
 
1. Kur gjykata ka caktuar për të dënuarin detyrimet e parashikuara në nenin 60, pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 ose 12, të Kodit Penal, Shërbimi i Provës bashkëpunon ngushtësisht me institucionet lokale apo entet e tjera 
publike apo private që mund të asistojnë në mbikëqyrjen e ekzekutimit të detyrimeve.  

2. Brenda 3 ditëve nga kontakti i parë, Shërbimi i Provës i dërgon Policisë së Shtetit ose çdo 
organizate tjetër apo institucioni që mund të asistojë mbikëqyrjen, informacion mbi të dënuarin në provë, duke 
kërkuar që, në rast mospërmbushjeje të detyrimit, të njoftohet menjëherë. 

 3. Kur është e nevojshme, Shërbimi i Provës bën vizita pa lajmërim paraprak në banesë ose në 
vendin e qëndrimit të të dënuarit për të siguruar mbikёqyrjen efektive të detyrimeve nga i dënuari.  Nëpërmjet 
këtyre vizitave, Shërbimi i Provës mbledh edhe faktet, si dhe bashkëpunon me familjen e të dënuarit me qëllim 
asistimin e personit në përmbushjen e detyrimeve të vendosura. 
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4. Kur Shërbimi i Provës konstaton që i dënuari në provë ka shkelur një apo më shumë nga detyrimet 
e caktuara në vendimin e gjykatës, bën një paralajmërim me shkrim dhe i shpjegon verbalisht të dënuarit në 
provë përmbajtjen e paralajmërimit.  

5. Detyrimi konsiderohet i papërmbushur kur, pas një paralajmërimi me shkrim, Shërbimi i Provës 
konstaton që i dënuari në provë rishkel detyrimet e caktuara. 

 
Neni 44 

Mbikёqyrja e pёrmbushjes sё detyrimit pёr mjekim apo rehabilitim  
 
1. Kur gjykata, sipas nenit 60 pika 11 e Kodit Penal, ka caktuar për të dënuarin  detyrimin e mjekimit 

ose rehabilitimit në një institucion shëndetësor ose të nënshtrimit në një program trajtimi, mjekësor ose 
rehabilitues, Shërbimi i Provës identifikon, fillimisht, në nivel lokal, brenda 10 ditëve nga kontakti i parë, 
qendrën e përshtatshme për përmbushjen e këtij detyrimi.  Kjo qendër mund të jetë shëndetësore, organizatë, 
institucion apo ekspert që realizojnë programe rehabilitimi për subastancat narkotike, alkoolin apo lloje të tjera 
programesh rehabilitimi. 

2. Punonjësi i Shërbimit të Provës, gjatë takimeve me të dënuarin në provë dhe në lidhje të 
vazhdueshme me personat e përfshirë në trajtim, kontrollon nëse i dënuari në provë ndjek programet e 
trajtimit. 

3. Me qëllim lehtësimin e përmbushjes së detyrimeve, Shërbimi i Provës lidh marrëveshje me qendrat 
mjekësore, institucionet, organizatat dhe specialistët për rregullimin e procedurave konkrete të bashkëpunimit.  

4. Detyrimi i parashikuar në nenin 60, paragrafi 1 pika 11, të Kodit Penal konsiderohet i 
papërmbushur kur i dënuari në provë: 

a) në mënyrë të paarsyeshme, refuzon përfshirjen në një program trajtimi; 
b) në mënyrë të pajustifikuar, ndërpret programin e trajtimit;  
c) refuzon t’u nënshtrohet testeve për konsumin e substancave.  
 

KREU IX 
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR QËNDRIMIN NË 

SHTËPI 
 

Neni 45 
Programi 

 
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për qëndrimin në shtëpi, ku përcakton 

kushtet dhe detyrimet e personit të dënuar gjatë kryerjes së dënimit, në përputhje me nenin 28 të kësaj 
rregulloreje. 

 
Neni 46 

Mbikëqyrja dhe informimi për ekzekutimin e dënimit me qëndrim në shtëpi 
 
1. Shërbimi i Provës kontakton institucionet lokale, shërbimin social, Policinë e Shtetit dhe çdo ent 

privat apo publik që mund të asistojë në ekzekutimin e dënimit me qëndrim në shtëpi. Shërbimi i Provës lidh 
marrëveshje bashkëpunimi me ta me qëllim mbikëqyrjen e të dënuarit.  

2. Mbikëqyrja e ekzekutimit të dënimit me qëndrim në shtëpi përfshin vizitat rutinë të lajmëruara dhe 
ato të palajmëruara në shtëpinë e të dënuarit në provë ose në qendrat e kujdesit ku i dënuari vuan dënimin, si 
dhe mbajtjen  e kontakteve me të dënuarin dhe familjen e tij. 

3. Kur gjykata, sipas nenit 59/a paragrafi 2 të Kodit Penal, lejon të dënuarin të largohet nga 
vendbanimi, Shërbimi i Provës harton programin e mbikëqyrjes në përputhje me masat e përcaktuara nga 
gjykata për kohën e kaluar jashtë shtëpisë. Shërbimi i Provës mbikëqyr mënyrën e respektimit nga i dënuari të 
plotësimit të nevojave të domosdoshme familjare të lejuara nga gjykata.  

4. Kur Shërbimi i Provës konstaton se kushtet e parashikuara në nenin 59/a paragrafi 1 të Kodit 
Penal, për të cilat gjykata ka caktuar masën alternative qëndrim në shtëpi nuk ekzistojnë më, raporton 
menjëherë tek prokurori me qëllim që t’i kërkohet gjykatës revokimi e masës alternative dhe zëvendësimin e 
saj me një tjetër. Raporti i Shërbimit të Provës përmban, në këtë rast, një propozim konkret për dënimin 
zëvendësues. 
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Neni 47 
Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve 

 
1. Në rastin kur i dënuari nuk përmbush detyrimet që rrjedhin nga dënimi me qëndrim në shtëpi, 

Shërbimi i Provës verifikon faktet dhe rrethanat që kanë sjellë mospërmbushjen dhe i raporton prokurorit të 
çështjes me qëllim zbatimin e nenit 62 të Kodit Penal.  

2. Kur Shërbimi i Provës çmon që i dënuari nuk ka përmbushur detyrimet si rezultat i pamundësisë 
objektive, ai i propozon prokurorit ndryshimin e detyrimeve në përputhje me mundësitë dhe nevojat e të 
dënuarit. 

 
KREU X 

MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE, PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR PEZULLIMIN E 
EKZEKUTIMIT TË DËNIMIT ME BURGIM DHE DETYRIMIN PËR KRYERJEN E NJË PUNE ME 

INTERES PUBLIK 
 

Neni 48 
Përcaktimi i llojit dhe vendit të punës 

 
1. Kur gjykata ka caktuar ndaj të dënuarit masën alternative të parashikuar nga neni 63 i Kodit Penal, 

në favor të interesit publik, Shërbimi i Provës vendos llojin e punës që do të kryhet, vendin ku do të kryhet 
dhe ditët e javës.   

2. Kur gjykata ka caktuar në vendimin e saj kryerjen e një pune në favor të interesit të një shoqate, 
Shërbimi i Provës përcakton llojin e punës dhe ditët e javës. 

3. Në marrjen e këtij vendimi, Shërbimi i Provës vlerëson llojin e veprës penale të kryer, treguesit 
personalë të të dënuarit, si arsimi, mosha, gjendja shëndetësore, aftësitë profesionale, përvojën e mëparshme 
të tij dhe kushte të tjera sociale apo familjare të të dënuarit.   

4. Shërbimi i provës në caktimin e vendit ku do të kryhet puna me interes publik merr në konsideratë 
vendbanimin e të dënuarit.  Kur brenda territorit të vendbanimit të të dënuarit nuk ka një institucion të 
përshtatshëm, Shërbimi i Provës cakton një institucion tjetër të së njëjtës natyrë i cili ndodhet në rrethin më të 
afërt me vendbanimin e të dënuarit. 

 
Neni 49 

Programi 
 
1. Pas përcaktimit të institucionit, Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program për kryerjen e 

punës me interes publik në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje, i cili përmban: 
a) ditët e javës gjatë të cilave do të kryhet puna, oraret për fillimin dhe mbarimin e punës dhe 

veprimtaritë e përditshme; 
b) mënyrën e takimeve me punonjësin e Shërbimit të Provës; 
c) elemente të tjera të nevojshme. 
2. Kur i dënuari është person i mitur, programi ditor duhet të hartohet duke marrë parasysh moshën, 

interesin më të lartë të fëmijës, nevojat psiko-sociale, duke u konsultuar me prindërit, kujdestarin, mbrojtësin 
e tij ose persona të tjerë të kërkuar nga i mituri. 

3. Shërbimi i Provës lidh marrëveshje me subjektet në të cilin do të kryhet puna me interes publik për 
përmbushjen e programit. Marrëveshja përcakton programin, punën që do të kryhet, personin përgjegjës të 
caktuar nga subjektet për të mbikëqyrur realizimin e punës nga i dënuari, si dhe detyrimin e subjekteve për të 
njoftuar menjëherë Shërbimin e Provës në rastet e mospërmbushjes nga i dënuari të detyrimeve.  

4. Shërbimi i Provës shpjegon, tek personi përgjegjës i caktuar për mbikëqyrjen, që është e 
nevojshme  të evidentohen orët e punës mbi baza ditore për të verifikuar nëse orari i punës ditore është 
respektuar apo jo, si dhe për të informuar rregullisht Shërbimin e Provës mbi nivelin e performancës në punë 
të të dënuarit.  

 

Neni 50 
Informimi i personit të dënuar për ekzekutimin e dënimit 

 

1. Para fillimit të punës, Shërbimi i Provës informon të dënuarin për detyrimin e tij për të 
përmbushur udhëzimet e dhëna nga ky Shërbim dhe ato që rrjedhin nga puna që ai kryen. 

2. Shërbimi i Provës informon personin e dënuar për detyrimin e tij për të mbajtur kontakte me të.  
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Neni 51 
Të drejtat dhe detyrat e të dënuarit 

 
Gjatë kryerjes së punës i dënuari gëzon të drejta të njëjta me punëmarrësit e tjerë lidhur me mbrojtjen 

e shëndetit dhe sigurisë në punë, mirëqenien sociale dhe kohëzgjatjen në punë, si dhe ato që rregullojnë 
marrëdhëniet e punës, me përjashtim të kufizimeve që rrjedhin nga natyra e dënimit dhe përmbushja e 
detyrimeve të tij. 

 
Neni 52 

Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimit 
 
1. Shërbimi i Provës mbikëqyr të dënuarin gjatë ekzekutimit të  vendimit për kryerjen e punës në 

favor të interesit publik a shoqatës. 
2. Kur Shërbimi i Provës njoftohet nga subjekti pranë të cilit kryhet puna për mospërmbushje të 

detyrimeve nga i dënuari, atëherë ai e verifikon objektivisht këtë informacion dhe rezultatet e verifikimit ia 
raporton menjëherë prokurorit. 

 
Neni 53 

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit për punë me interes publik 
 
1. Në rastet kur i dënuari paraqet tek prokurori kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit për 

punë me interes publik, ia njofton këtë kërkesë edhe Shërbimit të Provës dhe ky i fundit informon personin 
përgjegjës të caktuar me mbikëqyrjen e punës. 

2. Shërbimi i Provës verifikon shkakun e paraqitur nga i dënuari në kërkesën e tij për pezullim dhe 
rezultatet e verifikimit ia raporton prokurorit.  Në raport, Shërbimi i Provës evidenton edhe nëse kushtet e të 
dënuarit kanë ndryshuar në atë masë që justifikojnë pezullimin. 

 
Neni 54 

Mospërmbushja e kushteve dhe detyrimeve 
 
Kur Shërbimi i Provës konstaton se i dënuari nuk kryen punën me interes publik, nuk mban kontakte 

të rregullta me të apo shkel kushtet apo detyrimet e tjera të caktuara, i raporton prokurorit. 
 

Neni 55 
Përfundimi i punës me interes publik 

 
Subjektet pranë të cilave është kryer puna me interes publik, në përfundim të punës, pajisin të 

dënuarin me një vërtetim mbi orët e punës dhe datat e kryerjes së saj. 
 

KREU XI 
MBIKËQYRJA E TË DËNUARVE, PËR TË CILËT GJYKATA KA VENDOSUR LIRIMIN ME KUSHT 

 
Neni 56 

Programi 
 
Shërbimi i Provës harton dhe zhvillon një program individual për ekzekutimin e vendimit të lirimit 

me kusht, në përputhje me nenin 28 të kësaj rregulloreje. 
 

Neni 57 
Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimit të lirimit me kusht 

 
Shërbimi i Provës mbikëqyr ekzekutimin e vendimit të lirimit me kusht dhe kur është e nevojshme, 

bashkëpunon me organet e pushtetit vendor dhe me Policinë e Shtetit. Ai informon personin e dënuar për 
detyrimin e tij për të raportuar rregullisht pranë Shërbimit lidhur me kryerjen e dënimit. 
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Neni 58 
Ndryshimi i vendbanimit 

 
Në rast ndryshimi të vendbanimit, i liruari me kusht njofton paraprakisht Shërbimin e Provës dhe 

Policinë e Shtetit mbi adresën e re të banimit dhe mbi arsyet e ndryshimit.  Në këtë rast, Shërbimi i Provës 
njofton menjëherë prokurorin dhe Shërbimin e Provës së vendit të banesës së re të të liruarit me kusht. 

 
Neni 59 

Ndryshimi i detyrimeve 
 
Në rastin kur i dënuari nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet që rrjedhin nga lirimi me kusht, 

Shërbimi i Provës, pasi verifikon kushtet dhe rrethanat për mospërmbushjen e tyre, njofton prokurorin e 
çështjes dhe bën propozime në lidhje me ndryshimin e detyrimeve në përputhje me kushtet dhe nevojat e 
përshtatshme. 

 
KREU XII 

ZBATIMI I AKTEVE NDËRKOMBËTARE NGA SHËRBIMI I PROVËS  
 

Neni 60 
Bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë 

 
1. Në rastet kur Shërbimi i Provës çmon se duhen zbatuar rregullat e Konventës Europiane “Për 

mbikëqyrjen e personave të dënuar ose të liruar me kusht” apo sipas rregullave e ndonjë akti tjetër 
ndërkombëtar të ratifikuara, atëherë njofton dhe bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë. 

2. Procedurat e bashkërendimit të punës me Ministrinë e Drejtësisë përcaktohen me urdhër të 
Ministrit të Drejtësisë me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.   
 

KREU XIII 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 61 

Dispozitë kalimtare 
 
1. Ministri i Drejtësisë nxjerr aktet nënligjore në përputhje me parashikimet ligjore, si dhe të kësaj 

rregulloreje për vënien në efiçensë të Shërbimit të Provës. 
2. Deri në plotësimin e numrit të punonjësve të Shërbimit të Provës, Ministri i Drejtësisë ngre një 

komision të posaçëm prej 5 vetësh për realizimin e procedurave për emërimin e  punonjësve të parë të 
Shërbimit të Provës.  Për punonjësit e parë të rekrutuar zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, rregullat e 
neneve 13 dhe 14 të kësaj rregulloreje. 

3. Deri në krijimin e të gjitha zyrave vendore të Shërbimit të Provës sipas nenit 5 pika 1 të kësaj 
rregulloreje, Ministri i Drejtësisë përcakton me akt nënligjor vendndodhjen e zyrave vendore të para. 
 
 

URDHËR 
Nr.6325, datë 31.7.2009 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR BASHKËPUNIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS ME 

OJF-TË DHE SHËRBIMIN E NDËRMJETËSIMIT” 
 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës, të paragrafit 2 të nenit 7 të ligjit nr. 8678, datë 

14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, dhe të nenit 31/7 të 
ligjit nr.8331, datë 21.04.1998  ‘‘Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar,  

 
URDHËROJ: 

 
1. Miratimin e rregullores ‘‘Për bashkëpunimin e Shërbimit të Provës me OJF-të dhe Shërbimin e 

Ndërmjetësimit”, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij. 
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2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës. 
Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
MINISTRI I DREJTËSISË 

Enkelejd Alibeaj 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.130, faqe 6097 
 

RREGULLORE 
PËR BASHKËPUNIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS ME OJF-TË DHE SHËRBIMIN E 

NDËRMJETËSIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Objekti 

 
1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave në lidhje me bashkëpunimin e Shërbimit të 

Provës me OJF-të dhe Shërbimin e Ndërmjetësimit për të siguruar: 
a) Mbikëqyrjen e të dënuarit në përputhje me programin individual të trajtimit; 
b) Asistencën dhe mbështetjen e të dënuarit për kapërcimin e vështirësive në lidhje me riintegrimin 

social dhe për përmbushjen e nevojave shoqërore të edukimit, arsimimit, punësimit, strehimit dhe nevojave të 
tjera të ngjashme; 

c) Hartimin dhe realizimin e programeve efiçente të sjelljes për të dënuarin, bazuar në nevojat e 
identifikuara të tij, realizimin e programeve dhe veprimtarive në qendra ditore,  si dhe të ndërhyrjeve të tjera 
me ndikim potencial në rehabilitimin e të dënuarit; 

ç) Vlerësimin e të dënuarve,  kur për hartimin e  raportit nevojiten analiza të specializuara mbi 
shëndetin e tyre mendor, abuzimin me substanca alkoolike, narkotike apo psikotrope ose analiza të tjera të 
cilat mund të kryhen nga OJF-ja; 

d) Sistemimin e të dënuarve të liruar me kusht duke përgatitur dhe ofruar programe të lirimit, 
mundësi strehimi, arsimi, trajnimi dhe punësimi, veprimtari në qendra ditore, programe terapeutike apo të 
kujdesit dhe çdo ndërhyrje tjetër të nevojshme për rehabilitimin e ish- të dënuarve; 

dh) Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis të dëmtuarve nga vepra penale dhe të dënuarve; si dhe 
e) Reduktimin dhe parandalimin e kriminalitetit. 
2. Çdo zyrë vendore e Shërbimit të Provës ka detyrimin të identifikojë në nivel lokal OJF-të dhe 

Shërbimin e Ndërmjetësimit të interesuar për bashkëpunim  me Shërbimin e Provës dhe të mbajë dhe 
përditësojë një listë të këtyre institucioneve partnere të mundshme me qëllim kontaktimin e tyre brenda një 
kohe sa më të shkurtër kurdo që nevojitet bashkëpunimi. Kjo listë e përditësuar i paraqitet Drejtorisë së 
Përgjithshme të Shërbimit të Provës në fund të çdo muaji. 

3. Dispozitat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.302, datë 25.03.3009 “Për miratimin e 
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e standardeve dhe 
procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”, zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, 
edhe ndaj OJF-ve dhe Shërbimit të Ndërmjetësimit. 

 
Neni 2 

Përkufizime 
 
Në kuptim të kësaj rregulloreje: 
a) “I dënuari” ka të njëjtin kuptim me atë të dhënë nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr.302, datë 

25.03.3009 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për 
përcaktimin e standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”. Ky term 
përfshin gjithashtu personin nën hetim dhe të pandehurin.  

b) “Letër Referencë” është dokumenti që Shërbimi i Provës i paraqet OJF-së apo Shërbimit të 
Ndërmjetësimit dhe që përmban një përshkrim të shkurtër të të dënuarit, si më poshtë: 

- të dhënat e kontaktit; 
- natyrën dhe kohëzgjatjen e dënimit përfshirë dhe detyrimet e vendosura nga gjykata, kur është rasti i 

tillë; 
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- të dhëna mbi sfondin social, arsimor dhe profesional; 
- gjendjen e tij shëndetësore, mendore dhe fizike duke përfshirë, kur është rasti, edhe varësinë ndaj 

ndonjë substance; 
- të dhënat e kontaktit të të dëmtuarit nga vepra penale , vetëm kur këto janë të mundshme dhe 

nevojiten për programin e ndërmjetësimit; 
- rekomandimin e Shërbimit të Provës në lidhje me llojin e ndërhyrjeve apo veprimtarive që nevojitet 

të kryhen nga OJF-ja apo Shërbimi i Ndërmjetësimit; 
c) “OJF” ka të njëjtin kuptim me atë të dhënë nga ligji nr. 8788, datë 7.05.2001 “Për organizatat 

jofitimprurëse”, i ndryshuar. 
ç) ”Memorandum bashkëpunimi” është marrëveshja e nënshkruar midis Drejtorisë së Shërbimit të 

Provës dhe OJF-së ose Shërbimit të Ndërmjetësimit me objekt veprimtaritë e parashikuara nga paragrafi 1 i 
nenit 1 të kësaj rregulloreje. 

d) “Programet e ndërmjetësimit” janë të gjithë programet për ndërmjetësimin midis të dëmtuarit dhe 
të dënuarit, konsultimet familjare, në grup ose çdo lloj tjetër ndërhyrjeje në kuadër të drejtësisë restauruese me 
qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis tyre; 

dh) “Programet e sjelljes kriminale” janë programet e trajtimit/rehabilitimit që përdorin metoda të 
sjelljes njohëse dhe lloje të tjera të ndërhyrjeve të cilat mund të realizohen përgjatë një periudhe të caktuar 
kohore ndaj të dënuarit, individualisht ose në grup, me qëllim: 

i. reduktimin e sjelljeve agresive duke iu mësuar si të kontrollojnë dhe menaxhojnë zemërimin; 
ii. zhvillimin e aftësive të tilla, si zgjidhja e problemeve, ndërgjegjësimi ndaj të dëmtuarit,  arsyetimi 

moral, vetëkontrolli, shmangia e qëndrimeve antisociale dhe ndërveprimi social me qëllim  ndryshimin e 
sjelljes; 

iii. reduktimin ose ndalimin e përdorimit të substancave alkoolike, narkotike apo psikotrope; 
iv. reduktimin e rrezikut të veprave penale që lidhen me gjendjen e dehur; ose 
v. reduktimin e rrezikut të dhunës në familje 
e)  “Prokurori” ka të njëjtin kuptim me atë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.302, datë 

25.03.3009 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për 
përcaktimin e standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative””. 

ë)“Qendra ditore” janë qendrat e rehabilitimit të drejtuara nga OJF-të dhe të frekuentuara nga të 
dënuarit me qëllim përfshirjen e këtyre të fundit në veprimtari që ndikojnë në sjelljen dhe qëndrimet e tyre, si 
terapitë që lidhen me artin apo muzikën, diskutimet në grup, aktrimi, letërsia, çdo veprimtari artizanale, apo 
programet e grupit për trajtimin e sjelljes kriminale. 

f) “Shërbimi” është Shërbimi i Provës. 
g) “Shërbimi i ndërmjetësimit” është struktura e përbërë nga ndërmjetës që  ofron ndërmjetësimin 

midis të dëmtuarit dhe të dënuarit, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9090, datë 26.06.2003 “Për 
ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. 

gj) “Veprimtari e përkohshme” është çdo veprimtari e realizuar nga OJF-të në territorin e Republikës 
së Shqipërisë për asistencën, mbështetjen ose rehabilitimin e të dënuarve, për një periudhë nga 30 ditë deri në 
6 muaj, në përputhje me parashikimet e ligjit nr.8788, datë 7.05.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”. 

h) “VKM-ja 302/2009” është vendimi i Këshillit të Ministrave nr.302 , datë 25.03.2009 “Për 
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e 
standardeve dhe procedurave, për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative””. 

 
KREU II 

RREGULLAT E BASHKËPUNIMIT 
 

Neni 3 
Rregulla të përgjithshme për bashkëpunimin 

 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, pasi ka marrë paraprakisht mendimin me shkrim të 

Ministrit të Drejtësisë, hyn në marrëdhënie bashkëpunimi me OJF-të e regjistruara në regjistrin e hapur sipas 
pikës “d” të paragrafit 1 të nenit 26 të VKM-së nr.302/2009, si dhe me Shërbimin e Ndërmjetësimit. 
Bashkëpunimi bëhet efektiv nën kompetencën territoriale të zyrave vendore të Shërbimit të Provës. 

2. Shërbimin i Provës hyn në marrëdhënie bashkëpunimi me OJF-në që: 
a) Është ligjërisht e regjistruar në Republikën e Shqipërisë; 
b) Ka një qëllim dhe një objekt veprimtarie që përputhet me parashikimet e paragrafit 1 të nenit 1 të 

kësaj rregulloreje; 
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c) Është e licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit nën kategoritë “Kujdesi shoqëror  dhe 
punësimi”, “Drejtësia dhe ligji” ose “Arsimi”, në përputhje me ligjin nr. 10081, i datës 23.02.2009  “Mbi 
licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”; 

ç) Nuk ka shënime për shkelje të detyrimeve të bashkëpunimit në regjistrat e mbajtur nga zyrat 
vendore të Shërbimit të Provës. 

3.Një OJF e huaj, që nuk është e regjistruar dhe nuk ka degë në Republikën e Shqipërisë dhe që është 
e gatshme të kryejë veprimtari të përkohshme të asistencës, mbështetjes apo rehabilitimit të të dënuarve, mund 
të hyjë në marrëdhënie bashkëpunimi me zyrën vendore të shërbimit të provës pasi të ketë marrë lejen nga 
Ministri i Drejtësisë, sipas parashikimeve të ligjit nr. 8788, datë 7.05.2001 “Për OJF-të”. 

4. Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës organizon, të paktën një herë në vit, takime të 
përbashkëta me përfaqësues nga OJF-të dhe Shërbimi i Ndërmjetësimit për diskutimin e çështjeve thelbësore të 
bashkëpunimit në fushën e ekzekutimit të dënimeve alternative. 

5. Shërbimi i Provës, në përzgjedhjen e OJF-së apo Shërbimit të Ndërmjetësimit me të cilin do të 
bashkëpunojë në çdo rast konkret, kujdeset për shmangien e konfliktit të interesit të këtyre të fundit me të 
dënuarin, të dëmtuarin dhe  vetëshërbimin. 

6. Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës monitoron veprimtarinë e OJF-ve dhe Shërbimit të 
Ndërmjetësimit në lidhje me zbatimin e dënimeve alternative dhe përdorimin e mbështetjes financiare të marrë 
nga shteti për këtë qëllim. 

7. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës përfshin, në regjistrin elektronik të mbajtur sipas 
paragrafit 3 të nenit 26 të VKM-së nr.302/2009, të dhëna mbi numrin e memorandumeve të nënshkruara, 
OJF-të apo Shërbimin e Ndërmjetësimit palë në bashkëpunim, listën e OJF-ve që kanë shkelur detyrimet sipas 
paragrafit 3 të nenit 7 të kësaj rregulloreje dhe mbi programet e njohura si modele të praktikës së mirë të 
bashkëpunimit. 

 
Neni 4 

Parimet e bashkëpunimit 
 
1.Shërbimi i Provës, OJF-të dhe Shërbimi i Ndërmjetësimit në veprimtarinë e tyre udhëhiqen nga 

parimi i ligjshmërisë. 
2. Palët sigurojnë që në veprimtarinë e tyre të mos ketë diskriminim mbi bazën e  racës, ngjyrës, 

gjinisë, lindjes, gjuhës, kombësisë, etnisë apo origjinës sociale, mendimeve politike apo të tjera, fesë, 
kushteve fizike apo mendore, statusit ekonomik apo çdo statusi tjetër. 

3. Palët gjatë veprimtarisë së tyre respektojnë të drejtat dhe liritë themelore, si dhe dinjitetin e të 
dënuarit dhe të të dëmtuarit. 

4. Palët përpiqen të zhvillojnë ndjenjën e përgjegjësisë së të dënuarit ndaj komunitetit dhe të 
dëmtuarit, si dhe të mbështesin e inkurajojnë riintegrimin social të të dënuarit nëpërmjet një qëndrimi korrekt 
ndaj punës, shtetit ligjor dhe rregullave të ndërveprimit social. 

 
Neni 5 

Forma e bashkëpunimit 
 
1.Bashkëpunimi i Shërbimit të Provës me OJF-të dhe Shërbimin e Ndërmjetësimit realizohet 

nëpërmjet  nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit, të cilët kanë si objekt një ose më shumë nga 
veprimtaritë e parashikuara nga paragrafi 1 i nenit 1 të kësaj rregulloreje dhe mund të zhvillohen ndaj një të 
dënuari apo një grupi të dënuarish.  

2. Memorandumet e bashkëpunimit nënshkruhen për një afat të caktuar dhe hyjnë në fuqi me 
nënshkrimin nga palët. Kur memorandumi nënshkruhet për një afat më të gjatë se një vit, palët sigurojnë një 
rishikim periodik të përmbajtjes së tij dhe mbajnë takime të paktën një herë në gjashtë muaj me qëllim 
vlerësimin e veprimtarive të zhvilluara si dhe, kur çmohet e nevojshme, bëjnë propozime për shtesa apo 
ndryshime në memorandum. 

3. Memorandumet mund të ndryshohen dhe/ose shtohen vetëm me miratimin e palëve. Kur shtesat 
apo ndryshimet prekin thelbin e procedurave të bashkëpunimit, palët përgatisin dhe nënshkruajnë një 
memorandum të ri. 
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Neni 6 
Përmbajtja e memorandumeve  

 
1.Memorandumet e bashkëpunimit përmbajnë: 
a) Palët nënshkruese; 
b) Zyrën vendore të Shërbimit të Provës që do të ngarkohet me zbatimin e memorandumit; 
c) Llojin e shërbimit që do të ofrohet nga palët; 
ç) Kohëzgjatjen e memorandumit; 
d) Detyrimet e palëve, në veçanti detyrimin në lidhje me raportimin periodik te Shërbimi i Provës dhe 

te Ministri i Drejtësisë;  
dh) Mënyrën e shkëmbimit të informacioneve konfidenciale;  
e) Mënyrën e dokumentimit të shpenzimeve procedurale; 
 
 
ë) Formën e monitorimit të zbatimit të memorandumit dhe legjislacionit në fuqi për ekzekutimin e 

dënimit alternativ dhe masat përkatëse në rast mospërmbushjeje të rregullt të tij; si dhe 
f) Datën dhe nënshkrimin e palëve. 
2.Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës miraton modelin e standardizuar të memorandumit të 

bashkëpunimit. 
 

Neni 7 
Përfundimi i memorandumit 

 
1. Memorandumi i bashkëpunimit përfundon në situatat e mëposhtme: 
a)  Me mbarimin e afatit të bashkëpunimit; 
b) Me tërheqjen me shkrim nga çdonjëra prej palëve në rast mospërmbushjeje nga pala tjetër të 

detyrimeve të përcaktuara në memorandum; 
c) Kur, si rrjedhojë e mungesës së të dënuarve ose të të dëmtuarve apo mungesës së bashkëpunimit 

nga ana e tyre në kryerjen e veprimtarive të parashikuara në memorandum, palët bien dakord me shkrim që 
memorandumi nuk mund të ekzekutohet, duke përcaktuar datën e përfundimit të tij; si dhe 

ç) Në rast fillimi të çdo veprimtarie që mund të dëmtojë palën tjetër. 
2. Në rastet e parashikuara nga paragrafi “b” dhe “ç” i këtij neni, pala që tërhiqet nga memorandumi 

njofton me shkrim palën tjetër për përfundimin e memorandumit të bashkëpunimit. Çdo tërheqje e tillë i fillon 
efektet nga data e marrjes së njoftimit nga pala tjetër.  

3. Në rast se OJF-ja apo Shërbimi i Ndërmjetësimit qëllimisht nuk përmbush detyrimet e përcaktuara 
në memorandum ose fillon një veprimtari që mund të dëmtojë Shërbimin e Provës, krahas përfundimit të 
memorandumit: 

a) Zyra vendore e Shërbimit të Provës bën shënimin përkatës në regjistrin e OJF-ve të mbajtur prej 
saj, ku specifikohet shkelja e detyrimeve; 

b) Zyra vendore e Shërbimit që ishte palë në memorandum njofton menjëherë Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shërbimit të Provës mbi shkeljen e qëllimshme të detyrimeve apo fillimin e veprimtarisë që 
dëmton shërbimin, me propozimin për ndjekjen e procedurave ligjore për t’i hequr OJF-së përgjithmonë 
licencën për të ofruar ndonjë nga veprimtaritë e parashikuara nga paragrafi 1 i nenit 1 të kësaj rregulloreje. 

4. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës i njofton Ministrit të Drejtësisë përfundimin e 
memorandumit dhe shkakun e tij.  
 

KREU III 
DETYRIMET E PALËVE 

 
Neni 8 

Detyrimet e Shërbimit të Provës në raport me OJF-të 
 
1. Kur pas vlerësimit të të dënuarit sipas paragrafit 10 të nenit 24 të VKM-së nr.302/2009, Shërbimi i 

Provës identifikon probleme dhe nevoja, për të cilat kërkohet mbështetje nga një OJF, Shërbimi: 
a) Harton një letër referencë dhe identifikon OJF-në e përshtatshme dhe të gatshme për ofrimin e 

veprimtarisë apo shërbimit që nevojitet; 
b) I dërgon letër referencën OJF-së jo më vonë se 3 ditë pas datës së vlerësimit; 
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c) Përfshin në raportin e vlerësimit të përgatitur për prokurorinë apo gjykatën bashkëpunimin me 
OJF-në dhe rezultatet e tij; 

ç) Përfshin në programin individual të trajtimit bashkëpunimin me OJF-në për ekzekutimin e vendimit 
të gjykatës, kur është një rast i tillë; 

d) I shpjegon të dënuarit qëllimin e bashkëpunimit duke e informuar rreth llojit të veprimtarisë që do 
të kryhet nga OJF-ja; 

dh) Komunikon me personin përgjegjës për rastin të caktuar nga OJF-ja për të rënë dakord mbi datën 
dhe orën, në të cilën i dënuari i shoqëruar nga punonjësi i shërbimit do të paraqiten pranë OJF-së; 

e) Vë në dijeni të dënuarin për rregullat që duhen respektuar në marrëdhëniet me OJF-në dhe 
detyrimet e tij për të marrë pjesë në veprimtaritë e programuara nga OJF-ja duke i shpjeguar pasojat e 
mosrespektimit të këtyre rregullave dhe mospërmbushjes së këtyre detyrimeve; 

ë) Përcakton në bashkëpunim më mbikëqyrësin, mënyra konkrete të monitorimit të ekzekutimit të 
dënimit dhe detyrimeve nga i dënuari; 

f) Siguron që llojet e veprimtarive që do të kryhen nga i dënuari, të përcaktuara fillimisht, nuk do të 
ndryshojnë në një masë të tillë sa të mos përputhen me nevojat dhe aftësitë e personit; 

g) Kryen vizita të rregullta në përputhje me kohën e përcaktuar në letër referencë, si dhe vizita të 
palajmëruara për të verifikuar nëse i dënuari po i përmbush si duhet detyrimet e tij pranë OJF-së; 

gj) Kontrollon dosjen e mbajtur nga OJF-ja për të dënuarin për të verifikuar nëse informacioni i 
përfshirë në të është objektiv dhe lidhet vetëm me çështjet dhe veprimtaritë që janë objekt i bashkëpunimit; 

h) Njofton prokurorin, në rast mospërmbushjeje të detyrimeve nga i dënuari, pasi të ketë marrë një 
njoftim të motivuar nga OJF-ja dhe pasi të ketë verifikuar informacionin; 

i) Njofton prokurorin kur çmohet se për arsye objektive i dënuari nuk mund të përmbushë detyrimin 
dhe dënimi i vendosur nuk mund të ekzekutohet; 

j) Përfshihet aktivisht në zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e veprimtarive të OJF-së me qëllim 
sigurimin që OJF-ja i përmbush detyrimet e saj dhe shërbimi që i ofrohet të dënuarit është cilësor dhe efiçent. 

2. Kur Shërbimi i Provës e vlerëson një program të sjelljes kriminale të hartuar dhe realizuar nga një 
OJF si të suksesshëm dhe të dobishëm, i propozon Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës njohjen e 
këtij programi me qëllim që të përdoret si shembull i praktikës së mirë nga zyra të tjera vendore të shërbimit 
dhe nga OJF-të. 

 

Neni 9 
Detyrimet e Shërbimit të Provës në raport me Shërbimin e Ndërmjetësimit 

 

1. Kur Shërbimi i Provës nga vlerësimi i të pandehurit çmon se rasti është i përshtatshëm për 
ndërmjetësim midis të dëmtuarit dhe të dënuarit, ai: 

a) Harton një letër referencë për të dënuarin dhe komunikon me Shërbimin e Ndërmjetësimit për të 
siguruar një ndërmjetës të pavarur dhe të paanshëm për zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit; 

b) I dërgon Shërbimit të Ndërmjetësimit letër referencën jo më vonë se 3 ditë pas vlerësimit të 
nevojës për ndërmjetësim; 

c) Informon të dënuarin mbi mundësinë që ka për t’i ofruar këshillim dhe mbështetje për të 
ndërmjetësuar me të dëmtuarin;  

ç) Komunikon me personin përgjegjës të caktuar nga Shërbimi i Ndërmjetësimit për të rënë dakord 
mbi datën dhe orën,  në të cilën i dënuari i shoqëruar nga punonjësi i shërbimit do të paraqiten pranë 
institucionit; 

d) Përfshin në raportin e vlerësimit të përgatitur për prokurorinë apo gjykatën bashkëpunimin me 
Shërbimin e Ndërmjetësimit dhe rezultatet e tij; 

dh) Informon gjykatën kur çmohet se për arsye objektive ose subjektive ndërmjetësimi është i 
pamundur të realizohet; 

e) Përfshihet aktivisht në zbatimin dhe monitorimin e veprimtarive të Shërbimit të Ndërmjetësimit që 
realizohen në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit me qëllim sigurimin që Shërbimi i Ndërmjetësimit i 
përmbush detyrimet e saj dhe shërbimi që i ofrohet të dënuarit është cilësor dhe efiçent. 

2. Kur si rrjedhojë e ndërmjetësimit, midis të dënuarit dhe të dëmtuarit është arritur një marrëveshje 
për zgjidhjen me pajtim të çështjes penale dhe kur kjo nuk bie në kundërshtim me ligjin, Shërbimi i Provës  
njofton me shkrim prokurorin rreth kësaj marrëveshjeje. 

3. Kur si rrjedhojë e ndërmjetësimit, verifikohen rrethanat e zëvendësimit të dëmit të shkaktuar nga 
vepra penale ose të ndihmës aktive për zhdukjen ose pakësimin e pasojave të saj dhe të normalizimit të 
marrëdhënieve, por ligji nuk lejon zgjidhjen e çështjes penale me pajtim, Shërbimi i Provës i përshkruan këto 
rrethana në raportin e vlerësimit. 
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4. Në rastin e të dënuarve, veçanërisht të atyre që kërkojnë lirim me kusht, shërbimi, identifikon të 
dëmtuarin dhe shqetësimet e tij të mundshme që lidhen me kthimin e të dënuarit në komunitet dhe parashikon 
në raportin e vlerësimit dhe në planin individual të trajtimit bashkëpunimin me Shërbimin e Ndërmjetësimit me 
qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis të dënuarit dhe të dëmtuarit.  

 
Neni 10 

Detyrimet e OJF-së 
 
1. Në marrëdhënien e bashkëpunimit me Shërbimin e Provës, OJF-ja: 
a) Cakton një ose më shumë persona përgjegjës për zbatimin e memorandumit të bashkëpunimit dhe i 

komunikon shërbimit të  dhënat e kontaktit të tyre; 
b) Takohet me përfaqësuesin e shërbimit dhe të dënuarin për të diskutuar rreth veprimtarive apo 

ndërhyrjeve të propozuara për t’u kryer nga OJF-ja;  
c) Përgatit, bazuar në letër referencën dhe në takimin me të dënuarin, një plan me shkrim të 

veprimtarive që do të kryhen, duke përmendur llojin, vendin, kohën e tyre dhe, kur është e nevojshme, 
specifikon nëse personi do të përfshihet në një program rehabilitimi individual, grupi apo familjar; 

ç) I dërgon kopje të planit të veprimtarive të dënuarit dhe shërbimit; 
d) Siguron vlerësimin e specializuar, kur për hartimin e raportit të vlerësimit nevojitet një analizë e 

specializuar të dënuarit  dhe ia dërgon përfundimet me shkrim shërbimit brenda afatit për të cilin palët kanë 
rënë dakord; 

dh) Realizon në praktikë llojet e veprimtarive, për të cilat palët kanë rënë dakord në kuadër të planit 
të veprimtarive; 

e) Harton, realizon, rishikon dhe vlerëson programin në përputhje me planin e veprimtarive në rastin 
kur i dënuari është përfshirë në një program të sjelljes kriminale; 

ë) Monitoron në mënyrë të vazhdueshme efektivitetin e zhvillimit të veprimtarive, si dhe 
performancën e të dënuarit duke informuar me shkrim shërbimin rreth rezultateve të monitorimit dhe, kur e 
çmon të nevojshme, propozon  ndryshimin e planit fillestar të veprimtarive; 

f) Informon shërbimin mbi çdo mungesë të të dënuarit apo sjellje të tij që do të rrezikonte vazhdimin 
e veprimtarive dhe ekzekutimin e vendimit gjyqësor; 

g) I përgjigjet me shkrim çdo kërkese të shërbimit për informacion mbi një rast të caktuar 
bashkëpunimi; 

gj) I dërgon shërbimit një raport përfundimtar për çdo të dënuar duke përshkruar performancën  e të 
dënuarit, progresin e tij, arritjen ose jo të qëllimit të veprimtarisë dhe çdo koment tjetër që mund të çmohet i 
nevojshëm. 

2. Për çdo të dënuar, OJF-ja hap një dosje të veçantë, e cila përfshin: 
a) Memorandumin e bashkëpunimit të nënshkruar me Shërbimin e Provës në lidhje me rastin konkret; 
b) Një fotokopje të dokumentit të identifikimit të të dënuarit; 
c) Letër referencën e paraqitur nga Shërbimi i Provës sipas parashikimeve të pikës “b” të paragrafit 1 

të nenit 8 të kësaj rregulloreje; 
ç) Raport mjekësor për vlerësimin e kushteve shëndetësore të të dënuarit, kur është e nevojshme; 
d) Planin e veprimtarive të hartuar në përputhje me pikën “c” të paragrafit 1 të këtij neni; 
dh) Përfundimet e vlerësimit të specializuar të realizuar sipas pikës “d” të paragrafit 1 të këtij neni; 
e) Programin e sjelljes kriminale të hartuar në përputhje me pikën “e” të paragrafit 1 të këtij neni; 
ë) Aktet informuese drejtuar Shërbimit të Provës në lidhje me rezultatet e monitorimit të realizimit të 

veprimtarisë së të dënuarit sipas pikës “ë” të paragrafit 1 të këtij neni; si dhe 
f) Raportin përfundimtar të hartuar mbi të dënuarin në përputhje me pikën “g” të paragrafit 1 të këtij 

neni. 
3. Dosja e mbajtur sipas paragrafit 2 të këtij neni i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit 

të Provës brenda 10 ditëve nga përfundimi i memorandumit, ku dhe arkivohet. OJF-ja mban kopje të dosjes. 
4. OJF-ja në veprimtarinë e saj respekton kërkesat e ligjit nr.9877, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e 

të dhënave personale”. 
 

Neni 11 
Detyrimet e Shërbimit të Ndërmjetësimit 

 

1. Në marrëdhënien e bashkëpunimit me Shërbimin e Provës, Shërbimi i Ndërmjetësimit: 
a) Depoziton pranë shërbimit listën e ndërmjetësve me gjeneralitetet dhe kontaktet e tyre dhe i 

rekomandon shërbimit ndërmjetësit e përshtatshëm për rastet konkrete; 
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b) Siguron që të gjithë ndërmjetësit që ofrojnë shërbimin e tyre në kuadër të memorandumit të 
bashkëpunimit janë të trajnuar në çështje të ndërmjetësimit midis të dëmtuarit dhe të dënuarit dhe të drejtësisë 
restauruese; 

c) Kryen veprimet e nevojshme për të kontaktuar dhe, kur është e nevojshme, për të takuar, veçmas 
të dëmtuarin dhe të dënuarin me qëllim përgatitjen e tyre paraprake për seancat e ndërmjetësimit; 

ç) Informon zyrën vendore të shërbimit mbi përputhshmërinë e çdo rasti me programet e 
ndërmjetësimit; 

d) Siguron që çdo program ndërmjetësimi të zhvillohet në mënyrë të përshtatshme dhe të ndiqet nga 
ndërmjetës të aftë për të përgatitur dhe siguruar një takim të qetë dhe të sigurt të të dëmtuarit me të dënuarin;  

dh) Përfshin në programet e ndërmjetësimit edhe prindërit e të dënuarit, kur ky i fundit është i mitur; 
e) Kur është e përshtatshme, përfshin në programet e ndërmjetësimit, anëtarë të komunitetit, 

familjarë, juristë apo dhe punonjës të shërbimit të provës, me qëllim arritjen e rezultateve në përmirësimin e 
marrëdhënies midis të dëmtuarit dhe të dënuarit, riparimin e dëmit të shkaktuar dhe parandalimin e kryerjes së 
veprave të tjera penale; 

ë) Informon shërbimin mbi ecurinë e procesit të ndërmjetësimit në mënyrë periodike; 
f) Zhvillon ndërmjetësimin në mënyrën më të përshtatshme për të dëmtuarin dhe të pandehurin 

mbështetur në rrethanat e kryerjes së veprës penale, pasojat e saj dhe sjelljen ndërmjet tyre; 
g) Informon shërbimin kur çmon se për arsye objektive apo subjektive procesi i ndërmjetësimit nuk 

mund të kryhet, duke përshkruar dhe shkakun; 
gj) I përgjigjet me shkrim çdo kërkese të shërbimit për informacion mbi një rast të caktuar 

bashkëpunimi; 
h) Siguron që programet e ndërmjetësimit i përshtaten dhe mbajnë parasysh nevojat dhe shqetësimet e 

të dëmtuarit. 
2. Në përfundim të programit të ndërmjetësimit, Shërbimi i Ndërmjetësimit: 
a) I paraqet Shërbimit të Provës një raport rreth zhvillimeve të programit dhe rezultateve të arritura. 

Në raport përfshihet informacion mbi arritjen ose jo të një marrëveshjeje dhe mbi mundësinë e kërkesës së 
përfundimit të procedimit penal sipas ligjit; 

b) I paraqet kopje të raportit të ndërmjetësimit të dëmtuarit, të dënuarit dhe çdo personi që ka marrë 
pjesë në programin e ndërmjetësimit; 

c) Kur është arritur një marrëveshje midis të dënuarit dhe të dëmtuarit, ndjek në vijimësi përmbushjen 
e marrëveshjes nga ana e të dënuarit dhe i raporton shërbimit mbi përmbushjen ose jo të detyrimeve të marra 
përsipër nga i dënuari. 

3. Shërbimi i Ndërmjetësimit, në veprimtarinë e tij, respekton kërkesat e ligjit nr.9877, datë 
10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.130, faqe 6097 
 
 

LIGJ 
Nr.7830, datë 15.6.1994 

 
PËR AUTOPSITË 

 
 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 

 
 Përcaktimi i vdekjes së një personi të shtruar ose jo në një institucion shëndetësor kryhet nga ana e 

mjekut kurues ose të një mjeku tjetër, në bazë të kritereve mjekësore të shenjave të vdekjes. 
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Neni 2 
 
Autopsia, që mund të jetë anatomo-patologjike ose mjekoligjore, nuk mund të kryhet pa kaluar 12 orë 

nga çasti i vdekjes. Në raste të jashtëzakonshme autopsia mund të bëhet edhe në një interval kohe më të 
shkurtër, por jo më parë së katër orë pas vdekjes dhe vetëm pasi vdekja të jetë vërtetuar nga dy mjekë. 

 
Neni 3 

 
 Kur vdekja ndodh në institucionet shëndetësore, autopsia anatomo-patologjike bëhet në rastet kur shefi i 

shërbimit ose i pavionit kërkon verifikimin e diagnozës a të shkakut të vdekjes. 
 Kur shefi i shërbimit a i pavionit nuk e kërkon autopsinë, ose kur vdekja ndodh jashtë institucioneve 

shëndetësore, autopsia anatomo-patologjike bëhet vetëm me kërkesën e të afërmve të të vdekurit sipas radhës 
së afërsisë gjinore deri në shkallën e tretë, ose me kërkesën që pacienti mund të ketë bërë me shkrim a me 
gojë para vdekjes. 

 Në të gjitha rastet e vdekjeve të fëmijëve të porsalindur në institucionet shëndetësore, bëhet autopsi 
anatomo-patologjike. 

 
Neni 4 

 
Në të gjitha rastet autopsia anatomo-patologjike bëhet në mënyrë të shkallëzuar deri në realizimin e 

qëllimit për të cilin kryhet. 
 

Neni 5 
 
Nëse gjatë kryerjes së autopsisë anatomo-patologjike gjenden të dhëna që dëshmojnë për një vdekje 

kriminale, autopsia duhet të ndërpritet menjëherë dhe mjeku anatomo-patolog që kryen autopsinë, pasi të ketë 
përshkruar hollësisht shenjat e vërejtura, drejtpërdrejt ose nëpërmjet drejtorisë së spitalit, lajmëron organet e 
prokurorisë a të policisë hetimore, të cilat marrin masat e nevojshme dhe japin udhëzimet e duhura për t’u 
vazhduar si autopsi mjekoligjore. 

 
Neni 6 

 
 Autopsia mjekoligjore për zbulimin e shkaqeve e të mekanizmit të vdekjeve kriminale, ose që dyshohen 

si të tilla, kryhet në mënyrë të detyrueshme në bazë të urdhrit me shkrim të prokurorisë, gjykatës a policisë 
hetimore për të gjitha rastet e: 

- vdekjeve me dhunë të llojeve të ndryshme: vrasje, vetëvrasje, aksident, lezione mekanike, helmime, 
asfiksi mekanike, veprimi i temperaturave ekstreme, korrent elektrik dhe çdo lloj tjetër dhune; 

- në vdekjet e papritura jashtë ose brenda institucioneve shëndetësore, kur nuk dihet me saktësi shkaku i 
vdekjes; 

 - në vdekjet e fëmijëve të porsalindur, që kanë lindur jashtë institucioneve shëndetësore; 
 - në vdekjet e personave të panjohur ose të kufomave të copëtuara a të kalbëzuara; 
 - në vdekjet e pacientëve në institucionet shëndetësore, kur ka pretendime nga të afërmit për trajtimin 

mjekësor të tyre. 
 

Neni 7 
 
 Në rastet e parashikuara në nenin 6, organet e prokurorisë, të policisë hetimore dhe të ruajtjes së rendit 

janë të detyruara të marrin të gjitha masat për kryerjen e autopsisë në kushte sa me optimale (transportimi i 
kufomës në morg ose në vendin ku do të kryhet autopsia, sigurimi i personelit mjeko-ligjor gjatë autopsisë, 
sigurimi i transportimit të materialeve të marra për ekzaminime plotësuese në laboratorët përkatës etj). 
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Neni 8 
 
 Në rastet e veçanta të vdekjeve mjekoligjore, ku shkaku i vdekjes dhe mekanizmi i saj vlerësohen të 

qarta prej organeve kompetente të drejtësisë, mund të lejohet marrja e kufomës nga familja, pa iu nënshtruar 
autopsisë.  

Neni 9 
 
 Mjeku specialist që kryen autopsinë, duhet të veprojë me takt dhe të marrë të gjitha masat që kufoma t’u 

paraqitet pas autopsisë të afërmve të saj në gjendje normale, duke respektuar kështu të gjitha ndjenjat e tyre. 
 

Neni 10 
 
 Vërtetimi i shkakut të vdekjes jepet me shkrim nëpërmjet përpilimit të  skedës së vdekjes, që është 

dokumenti mjekësor e ligjor, i cili lejon shërbimin funeral të kryejë formalitetet e varrimit. 
 

Neni 11 
 
 Skeda e vdekjes plotësohet nga mjeku kurues që i ka kuruar për kufomat e personave që nuk i janë 

nënshtruar autopsisë, nga specialisti anatomo-patolog për kufomat e personave që i janë nënshtruar autopsisë 
anatomo-patologjike dhe nga specialisti mjekoligjor për kufomat e vdekjeve kriminale. Në rastin e fundit skeda 
e vdekjes shoqërohet edhe me një leje varrimi nga ana e organeve që kanë kërkuar ekspertimin. 

 
Neni 12 

 
 Varrimi i një kufome kryhet si rregull jo më parë se 12 orë nga koha e vdekjes dhe jo më vonë se 24 orë 

nga çasti i vërtetimit të saj. 
 

Neni 13 
 
 Për zbatimin e këtij ligji ngarkohen organet e drejtësisë, të rendit publik dhe Ministria e Shëndetësisë 

dhe e Mbrojtjes së Mjedisit. 
 

Neni 14 
 

 Dekreti nr.1220, datë 9.2.1951 “Për autopsitë”, si dhe çdo dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me 
këtë ligj, shfuqizohen. 

 
Neni 15 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.869, datë 22.6.1994 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.7,  faqe 378 
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VENDIM 
Nr.182, datë 6.3.1998 

 
PËR KALIMIN E SPITALIT TË BURGJEVE NË VARËSI TË MINISTRISË SË DREJTËSISË 
 
Me propozimin e Ministrisë së Drejtësisë, mbështetur në ligjin nr.7381, datë 9.5.1990 “Për krijimin e 

Ministrisë së Drejtësisë”, me shtesën e mëvonshme, Këshilli i Ministrave  
 

VENDOSI: 
 
1. Qendra spitalore e të dënuarve kalon nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mjedisit në vartësi të Ministrisë 

së Drejtësisë me emërtimin “Spitali i burgjeve”, i cili përfshihet në strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Burgjeve. 

2. Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mjedisit, nga numri i punonjësve të strukturës së ish-qendrës spitalore 
të të dënuarve të pavionit nr.7, i zbriten gjithsej 34 persona, kurse punonjësit efektivë të kësaj strukture, 32 
veta i kalojnë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. 

3. Personeli efektiv të vazhdojë të paguhet me pagat ekzistuese, duke zbatuar indeksimet paralele të 
sektorit të shëndetësisë deri në rregullimin e posaçëm ligjor. 

4. Mjetet kryesore, pajisjet dhe gjendja e medikamenteve i kalojnë Ministrisë së Drejtësisë, duke u 
dokumetuar sipas rregullave përkatëse. 

5. Ministri i Drejtësisë emëron drejtorin dhe miraton rregulloren e brendshme të spitalit të burgjeve. 
6. Marrëdhëniet që lidhen me veprimtarinë e spitalit, ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mjedisit rregullohen me udhëzim të përbashkët të titullarëve 
përkatës. 

7. Për kualifikimin profesional, specializimin dhe punën kërkimore-shkencore në spitalin e burgjeve të 
sigurohet bashkëpunimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me Fakultetin e Mjekësisë të Tiranës. 

8. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mjedisit. 

9. Aktet nënligjore që bien në kundërshtim me këtë vendim shfuqizohen. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.Ekstra VII, faqe 5  
 

 
VENDIM 

Nr.303, datë 25.3.2009 
    

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PËRGJITHSHME TË BURGJEVE 
( Ndryshuar me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010) 

I përditësuar 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 76 të ligjit nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të 
drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli 
i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Miratimin e rregullores së përgjithshme të burgjeve, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Vendimi nr.96, datë 9.3.2000 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së 

përgjithshme të burgjeve”, shfuqizohet. 
 3. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe  Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për ndjekjen dhe 

zbatimin e rregullores. 
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 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.39, faqe 2062 
 
 

RREGULLORE  
E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 

 
PJESA E PARË 

DISPOZITË E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti  

 
Kjo rregullore përcakton mënyrën e realizimit të drejtave dhe detyrimeve të burgosurve, qofshin të 

dënuar me burgim apo të paraburgosur, organizimin e jetës së tyre, mënyrën dhe kushtet e ekzekutimit të 
vendimeve penale me burgim, zhvillimin e aktivitetit të punës dhe shpërblimin për punën e kryer, si dhe 
mënyrën e funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe të institucioneve të ekzekutimit të 
vendimeve penale, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

 
Neni 2 

Përkufizime  
 
Në kuptim të kësaj rregulloreje me termat e mëposhtëm kuptohet: 
1. “IEVP” nënkupton institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, ku përfshihen paraburgimet 

dhe institucionet e vuajtjes së dënimit me burgim. 
2. “I burgosur” nënkupton çdo të dënuar me burgim dhe çdo person ndaj të cilit është marrë masë 

sigurimi “arrest në burg’’. 
3. “Personel” nënkupton çdo punonjës të administratës në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe 

në IEVP. 
 

PJESA E DYTË 
JETA E BRENDSHME E IEVP 

 
KREU I 

DREJTIMI I SISTEMIT TË IEVP 
 

Neni 3 
Drejtimi i sistemit të IEVP 

 
1.  Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është organ në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, që 

organizon, drejton dhe kontrollon ekzekutimin e vendimeve penale me burgim dhe masave të sigurimit me 
“arrest në burg” në të gjithë sistemin e burgjeve. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve merr masat përkatëse 
për të siguruar zbatimin e ligjit të kësaj rregulloreje, të urdhrave dhe udhëzimeve të Ministrit të Drejtësisë.  

2. Drejtori i IEVP është përgjegjës për organizimin dhe kontrollin e veprimtarisë në institucionin që 
drejton, në përputhje me aktet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni si dhe me rregulloren e brendshme të 
IEVP. 

3. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe drejtuesit e IEVP informojnë rregullisht 
Drejtorin e Përgjithshëm mbi aktivitetin e përditshëm të punës dhe aspekte të veçanta të saj. 

4. Personeli i sistemit të IEVP është i detyruar të respektojë të gjitha aktet ligjore e nënligjore në 
fuqi.  
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Neni 4 
Programi i veprimeve dhe i aktiviteteve në IEVP 

 
1.  Organizimi i veprimeve dhe realizimi i aktiviteteve në IEVP bëhet në përputhje me këtë 

rregullore, me rregulloren e brendshme të IEVP, strukturën, organikën, funksionet e përcaktuara dhe në bazë 
të programit të miratuar nga drejtori i IEVP. 

2.  Personeli, në përputhje me kompetencat e tij, vepron në bazë të këtij programi.  
3. Drejtori i IEVP për zbatimin e programit ditor, ngarkon personelin me përgjegjësi të veçanta.  
 

Neni 5 
Njohja e të burgosurit me të drejtat dhe detyrimet 

 
1. Çdo të burgosuri i bëhen të ditura të drejtat dhe detyrimet e tij që rrjedhin nga ligji, kjo rregullore 

dhe rregullorja e brendshme e IEVP. Për këtë qëlim nga administrata e IEVP, i vihen në dispozicion aktet e 
nevojshme ligjore e nënligjore. 

 2.  Për të burgosurit që nuk dinë shkrim e lexim, komunikimi i akteve bëhet me gojë nga personeli 
përkatës.  

3.  Të burgosurit që nuk dinë gjuhën shqipe, i vihen në dispozicion këto akte në një gjuhë që ai e 
kupton.  

 
KREU II 

PRANIMI DHE REGJISTRIMI I TË PARABURGOSURVE DHE TË DËNUARVE ME BURGIM 
 

Neni 6 
Pranimi i të paraburgosurve 

 
1. Pranimi i të paraburgosurve në IEVP, bëhet çdo ditë të javës, pasi të jetë vendosur nga gjykata 

masa e sigurimit “arrest në burg”. 
2. Pranimi bëhet mbi bazën e dokumentacionit, i cili duhet të përmbajë detyrimisht këto dokumente: 
a) Vendimin e gjykatës për caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg”;  
b) Procesverbalin e ndalimit; 
c) Procesverbalin e kontrollit personal;  
ç) Formularin e identifikimit me dy foto dhe gjurmët e gishtërinjve; 
d) Dokumentin e idenitifikimit; 
dh) Dokumentin e kontrollit mjekësor. 
3. Kur mungojnë dokumentet e parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “dh” të këtij neni, 

IEVP nuk e pranon të paraburgosurin. Në rast se mungojnë dokumentet e kërkuara në shkronjën “d”, të këtij 
neni, i paraburgosuri mund të pranohet në IEVP. Institucioni duhet të marrë masat për plotësimin e dosjes 
personale të të paraburgosurit me dokumentet që mungojnë brenda një afati 15-ditor nga data e pranimit të tij.  

 
Neni 7 

Pranimi i të dënuarve  
 
1. Pranimi i të dënuarve në IEVP bëhet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, pasi të 

jetë lëshuar urdhri i ekzekutimit për vendimin e gjykatës. 
2. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve nxjerr urdhrin e pranimit brenda një afati 3-ditor nga dita e 

ardhjes së urdhrit së ekzekutimit për vendimin e gjykatës. 
3. I dënuari duhet të jetë i shoqëruar me dosjen e tij personale, e cila përmban:  
a) Vendimin e formës së prerë të gjykatës që cakton dënimin me burgim;  
b) Urdhrin e prokurorit për ekzekutimin e këtij vendimi;  
c) Vendimin e arrestit;  
ç) Procesverbalin e ndalimit; 
d) Procesverbalin e kontrollit personal;  
dh)Dëshminë e penalitetit; 
e) Formularin e identifikimit me dy foto dhe gjurmët e gishtërinjve; 
ë) Kartelën personale të të dënuarit; 
f) Kartelën e gjendjes shëndetësore.  
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g) Dosjen psiko-sociale. 
4. Kur mungojnë dokumentet e parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të këtij neni, IEVP nuk e 

pranon të dënuarin. Në rast se mungojnë dokumentet e kërkuara në shkronjat e tjera të këtij neni, i dënuari 
mund të pranohet në IEVP. Institucioni duhet të marrë masat për plotësimin e dosjes personale të të dënuarit 
me dokumentet që mungojnë brenda një afati 15-ditor nga data e pranimit të tij.    

 
Neni 8 

Regjistrat dhe dosjet e IEVP 
 
Në çdo IEVP hapen dhe mbahen këto regjistra dhe dosje: 
a) Regjistri themeltar i të dënuarve; 
b) Regjistri themeltar i të paraburgosurve; 
c) Dosja personale e të burgosurit; 
ç) Dosja psiko-sociale; 
d) Dosja shëndetësore; 
dh) Regjistri i kërkesë-ankesave; 
e) Regjistri i masave disiplinore; 
ë) Regjistri i lirimeve para kohe me kushte; 
f) Regjistri i lejeve të të burgosurve; 
g) Regjistri i ngjarjeve të rënda; 
gj) Regjistri i uljeve te dënimit; 
h) Regjistri i vizitave mjekësore; 
i) Regjistri i aktivitetit 24 orësh; 
j) Regjistri i punësimit. 

 
Neni 9 

Kontrolli dhe regjistrimi 
 
1. Me paraqitjen e të burgosurit në IEVP, punonjësit përkatës verifikojnë identitetin dhe saktësinë e 

dokumentacionit të tij. 
2. Kur identiteti dhe dokumentacioni është i rregullt, hartohet procesverbali i marrjes në dorëzim të të 

burgosurit, dokumenteve shoqëruese dhe sendeve personale të tij. Në procesverbal shënohet data dhe ora e 
pranimit.  

3. Në ato raste kur lindin dyshime për identitetin e të burgosurve ose rezultojnë mospërputhje në 
dokumentacion, njoftohet menjëherë prokurori. 

4. Punonjësi i informacionit, organizon dhe mbikëqyr kontrollin e imët fizik të të burgosurit dhe në 
rast se konstaton sende që nuk lejohen të mbahen në regjim sipas nenit 17 të kësaj rregulloreje, i regjistron në 
librin përkatës dhe harton një procesverbal, i cili nënshkruhet nga i burgosuri dhe kartelisti në dy kopje, ku 
njëra i jepet të burgosurit dhe tjetra ruhet në dosjen e tij.  

5. Personeli i ngarkuar i institucionit bën regjistrimin e të burgosurve në regjistrin themeltar.  
 

Neni 10 
Dosja personale 

 
1. Për çdo të burgosur hapet dosja personale, plotësimi i së cilës fillon që në momentin e pranimit në 

IEVP dhe vazhdon deri në lirimin e tij.  
2. Dosja e shoqëron të burgosurin në rast transferimi në çdo IEVP tjetër.  
3. Me përfundimin e vuajtjes së dënimit ose në rast lirimi, dosja arkivohet në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve.  
Neni 11 

Regjistrat themeltarë të të dënuarve dhe të paraburgosurve 
 
Mbi bazën e procesverbaleve të pranimit, në çdo IEVP mbahet regjistri themeltar i të burgosurve, në 

të cilin pasqyrohen të dhënat e mëposhtme:  
 a) Informacion i plotë në lidhje me identitetin e të burgosurit (emri, atësia, mbiemri, datëlindja, 

vendlindja, vëndbanimi, të afërmit me të cilët mund të komunikojë etj).  
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b) Informacion lidhur me veprën penale (vepra penale e kryer, masa e dënimit, gjykata që ka dhëne 
vendimin, numri dhe data e vendimit, data e arrestimit, vendi ku është arrestuar, data dhe urdhri i prokurorit 
për ekzekutimin e vendimit, çdo vendim i mëvonshëm gjykate që ndryshon vendimin e mëparshëm ose sjell 
pasoja në ekzekutimin e tij, çdo amnisti, falje etj).  

c) Data, ora e pranimit dhe e lirimit. Në rast vdekjeje të burgosurit, pasqyrohen në regjistrin 
themeltar të të burgosurve, data, vendi dhe ora e vdekjes, shkaku i vdekjes, kopje e aktit të vdekjes dhe 
personi apo autoriteti të cilit i dorëzohet kufoma.  

 
Neni 12 

Numri identifikues i të burgosurit 
 
Të burgosurit që në momentin e pranimit i caktohet një numër identifikues, i cili regjistrohet në 

regjistrin themeltar të IEVP.  
 

Neni 13 
Shfrytëzimi i të dhënave 

 
1. Të dhënat lidhur me të burgosurit, duhet të mbahen në përputhje me karakterin konfidencial të tyre 

dhe mund të shihen vetëm nga Ministri i Drejtësisë, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Drejtori i IEVP, i 
burgosuri, nga çdo autoritet tjetër në përputhje me legjislacionin në fuqi ose nga personat e autorizuar prej 
tyre. 

2. Të dhënat që ndodhen në regjistër dhe në dosje regjistrohen në sistemin informatik sipas mënyrës 
së miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve. 

3. I burgosuri ose një person i autorizuar prej tij, mund t'i kërkojë drejtorit të IEVP të njihet me të 
dhënat personale të tij, pasi i deklaron drejtorit shkakun dhe llojin e informacionit që i duhet.  

4. Drejtori i IEVP duhet të sigurohet që informacioni i dhënë nuk lidhet me një të burgosur tjetër.  
5. Drejtori i IEVP nuk duhet të japë asnjë informacion që lidhet me sigurinë, pa lejen e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Burgjeve.  
6. Në rast se informacioni kërkohet nga një person i tretë, për dhënien e tij duhet marrë më parë 

pëlqimi me shkrim i të burgosurit, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga dispozitat ligjore në fuqi.  
 

Neni 14 
Veprimet paraprake gjatë pranimit 

 
1. Menjëherë pas pranimit të të burgosurit, njoftohet personeli mjekësor, i cili është i detyruar të bëjë 

kontrollin mjekësor dhe për ketë harton një raport të përgjithshëm për drejtorin e IEVP, duke respektuar 
parimin e konfidencialitetit.  

2. Pas kontrollit mjekësor, i burgosuri si rregull vendoset në seksionin e pranimit për një periudhë jo 
më të gjatë se 10 ditë nga pranimi i të burgosurit, ku nga Komisioni i Pritjes, kryhen veprimet e mëposhtme:  

a) Kontrollohet higjiena personale;  
b) Realizohet njohja me të dhënat personale, familjare, arsimin, profesionin, shkakun e kryerjes së 

veprës penale.  
Për rezultatet e veprimeve të mësipërme, personeli përgjegjës përgatit raportin përmbledhës dhe 

bashkë me dokumentet e verifikimit, ia paraqet drejtorit të IEVP, së bashku me rekomandimet përkatëse. 
3. Drejtori i IEVP ose një person i ngarkuar prej tij realizon një takim me të     burgosurin, me 

qëllim që të njihen problemet personale dhe familjare, të cilat mund të influencojnë në përshtatjen me jetën e 
burgut dhe që mund të kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme.  

4. Personeli i IEVP respekton të drejtën e të burgosurit për të mosinformuar familjarët apo persona të 
tjerë të afërm për qëndrimin e tij në IEVP, përveçse kur ekzistojnë arsye ligjore.  

 
Neni 15 

Komisioni i pritjes 
(Shtuar pika 4 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 1) 

 
1. Komisioni i Pritjes përbëhet nga personeli mjekësor, juridik, edukativ dhe ai i sigurisë. 
2. Komisioni i Pritjes merr kontaktin e parë me të burgosurin dhe njihet me problemet, personalitetin 

e të burgosurit dhe nëse i burgosuri përbën rrezik për sigurinë e të burgosurve të tjerë ose të personelit, i bën 
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të njohur atij rregullat e brendshme të institucionit, të drejtat dhe detyrat, duke i vënë në dispozicion materialet 
përkatëse, si dhe e informon për  mënyrën e jetesës gjatë kohës së qëndrimit në institucion. 

3. Në librin e Komisionit të Pritjes evidentohen të dhënat personale e familjare, arsimi, profesioni, 
vepra penale për të cilën akuzohet, konfliktet e mundshme dhe bën rekomandimet përkatëse, të cilat ia paraqet 
drejtorit të IEVP. 

4. Në rastet kur evidentohet dhe shënohet në librin e Komisionit të Pritjes se i burgosuri i sapoardhur 
ka konflikt apo mosmarrëveshje me të burgosur të tjerë ose ka lidhje gjinie a krushqie me personelin e 
institucionit, menjëherë merren masa për transferimin e tij në një institucion tjetër. 

 
Neni 16 

Kontrolli mjekësor 
 
1. Çdo i burgosur ekzaminohet nga mjeku brenda 24 orëshve nga pranimi në IEVP. 
2. Pas kontaktit me Komisionin e Pritjes i burgosuri i nënshtrohet kontrollit dhe ekzaminimit 

mjekësor nga mjeku dhe stomatologu, të cilët hapin dhe kartelën mjekësore që e shoqëron të burgosurin gjatë 
gjithë periudhës së qëndrimit në IEVP dhe më tej. 

3. Në përfundim të kontrollit dhe ekzaminimit mjekësor, mjeku informon drejtorin e IEVP rreth 
gjendjes së përgjithshme të të burgosurit. 

4. Në raste konstatimi të shenjave të ushtrimit të dhunës ndaj të burgosurit, mbahet procesverbali 
përkatës dhe njoftohet menjëherë drejtuesi i IEVP dhe prokurori.  

 
Neni 17 

Sendet personale dhe ruajtja e tyre 
(Shtuar shkronjat “gj” dhe “h” me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 2) 

 
1. Të burgosurit i lejohet të mbajë me shpenzimet e veta veshje dhe sende personale, sipas 

përcaktimeve në rregulloren e brendshme të IEVP. 
2. Në ambientet e brendshme të IEVP nuk lejohet mbajtja dhe qarkullimi nga të burgosurit i: 
a) Sendeve qe rrezikojnë jetën dhe shëndetin e të burgosurve dhe të personelit, si dhe sigurinë në 

institucion; 
b) Objekteve që përbejnë vepër penale; 
c) Pajisje transmetimi dhe komunikimi, ku përfshihen aparatët celularë dhe fotografikë;  
ç) Vlerave monetare të çdo lloji; 
d) Aparateve dhe antenave dixhitale, pas vendosjes nga institucioni të antenave të përbashkëta; 
dh) Pajisjeve të njëjta me ato që jepen nga institucioni, të cilat janë pjesë e dhomës apo të jetesës së 

përbashkët;  
e) Pishtarë, qirinj, llampa vaji, pajisje filmi dhe video; 
f) Sendeve me karakter diskriminues, provokues apo ushtarak; 
g) Bizhuterive, përveç atyre të lejuara në rregulloren e brendshme. 
gj) televizorëve në mjediset e paraburgimit;  
h) më shumë se 1 (një) televizori dhe frigoriferi për çdo dhomë në mjediset e vuajtjes së dënimit. 
3. Të gjitha sendet e ndaluara të të burgosurve, ruhen në zyrën e kartotekës sipas kushteve të 

përcaktuara me ligj, në këtë rregullore dhe në rregulloren e brendshme të institucionit, ndërsa vlerat monetare 
depozitohen në llogaritë personale të të burgosurit dhe mund të përdoren nga i burgosuri për nevoja të tij. 

4. Sendet personale dhe vlerat monetare të të burgosurit i jepen atij në momentin e lirimit ose mund të 
tërhiqen në çdo kohë nga të afërmit e tij, sipas autorizimit të lëshuar nga i burgosuri kundrejt procesverbalit të 
firmosur nga marrësi dhe nëpunësi i IEVP.  

Sendet që nuk mund të ruhen u dërgohen personave të autorizuar nga i burgosuri, me shpenzimet e 
veta.  

5. Në rastet e transferimeve sendet i dorëzohen përgjegjësit të grupit të transferim- shoqërimit, së 
bashku me dokumentacionin e të burgosurit, kundrejt procesverbalit përkatës për t’u dorëzuar pranë 
institucionit ku transferohet. 

6. Sendet e ndaluara, që ndodhen në regjimin e IEVP, inventarizohen në kartotekë dhe i kthehen të 
burgosurit me procesverbal në momentin e lirimit. 

7. Për sendet që mund t’i shërbejnë hetimit mbahet një procesverbal, njoftohet prokurori dhe veprohet 
sipas udhëzimeve të tij.     
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Neni 18 
Mjetet monetare 

 
1. I burgosuri lejohet të depozitojë mjete monetare në llogari personale të hapura në IEVP apo në një 

institucion bankar. Në rastin e hapjes së llogarive në institucion bankar, marrëdhëniet midis institucionit 
bankar dhe IEVP rregullohen në marrëveshje të përbashkëta ku parashikohet mënyra e disponimit dhe 
përdorimit të mjeteve monetare nga të burgosurit.  

2. IEVP vë në dispozicion të të burgosurit shumën e parave, e cila nuk mund të kalojë vlerën prej 
gjysmës së pagës minimale mujore në muaj, sipas kërkesës dhe nënshkrimit të të burgosurit. Mjetet monetare 
përdoren nga të burgosurit për blerje të sendeve, të cilat lejohen nga kjo rregullore ose rregullorja e 
brendshme e IEVP. Të burgosurit kanë të drejtë t'i dërgojnë mjete monetare familjes. 

 
Neni 19 

Kthimi i sendeve dhe mjeteve monetare të burgosurve 
 
Pas lirimit i burgosuri merr me vete të gjitha sendet personale dhe të hollat e depozituara në llogarinë 

e tij, sipas procesverbalit të dorëzimit, të firmosur nga i burgosuri dhe punonjësi i autorizuar i IEVP. 
 

KREU  III 
SHPËRNDARJA DHE AJRIMI I TË BURGOSURVE 

 
Neni 20 

Shpërndarja e të burgosurve 
 
1. Në caktimin e IEVP ku do të vendoset i burgosuri, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve mban 

parasysh kriteret e vendosura në ligjin "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve", i 
ndryshuar, dhe në ligjin "Për ekzekutimin e vendimeve penale", duke favorizuar kriterin e afërsisë së 
vendbanimit.  

2. Në shpërndarjen e të burgosurve do të mbahen parasysh krijimi i lehtësirave për trajtimin dhe 
integrimin e tyre.  

 
Neni 21 

Vendosja nëpër dhoma 
 
1. I burgosuri, qëndron në dhomën e pranimit jo më shumë se 10 ditë dhe më pas vendoset në 

ambientin e banimit. Në vendosjen e të burgosurve nëpër dhoma mbahen parasysh kritere që lidhen me 
gjendjen e tyre gjyqësore, faktin nëse janë ose jo përsëritës, llojin e veprës penale, masën e dënimit, moshën, 
gjendjen shëndetësore dhe nevojat mjekësore, arsimin, veçoritë intelektuale dhe psikike, kërkesat e veçanta për 
trajtimin e tyre, problemet konfliktuale, fakti nëse janë nën hetim për të njëjtën çështje penale me persona të 
tjerë të ndaluar me urdhër të prokurorit apo të gjykatës.  

2. Në çdo IEVP krijohen seksione sipas kategorizimit të përcaktuar me urdhër të Ministrit të 
Drejtësisë.  

3. Ndalohet mbajtja e të burgosurve të mitur në një dhome me të rriturit ose vendosja e të miturave 
vajza me të mitur djem në një dhomë. Të burgosurit e mitur vendosen në dhoma e seksione të veçuara, duke 
iu krijuar mundësi për një trajtim të veçantë.  

4. Gratë e burgosura vendosen në dhoma dhe seksione të veçuara nga burrat dhe mbahen nën 
mbikëqyrjen dhe kujdesin  e personelit femëror. 

 
Neni 22 

Dhomat dhe pajisjet e tyre 
 
1. Në strehimin e të burgosurve mbahen parasysh kushtet dhe mundësitë konkrete të çdo IEVP, por 

në çdo rast duke iu siguruar kubatura jo më pak se 9 m³ dhe sipërfaqja e banimit jo më pak se 4 m² për çdo të 
burgosur, dritare që mundësojnë ajrim të mjaftueshëm dhe ndriçim natyral normal për të lexuar e punuar. 
Drita artificiale duhet të plotësojë standardet e njohura teknike. Të burgosurve iu sigurohet energji elektrike e 
nevojshme për ndriçim dhe nevoja të higjienës personale. 
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2. Elementet e sigurisë që lidhen me parametrat e kërkuara për ndërtimin e burgjeve sipas shkallës së 
sigurisë, duhet të jenë në përputhje me normat europiane. 

3. Drejtori i IEVP, në varësi të personalitetit të të burgosurit ose të të dhënave personale dhe penale  
të tij, mund të kufizojë mbajtjen e sendeve dhe objekteve të veçanta të dhomës ose ato personale, të cilat mund 
të favorizojnë dhunën kundër të tjerëve ose vetvetes në IEVP. 

 
Neni 23 

Veshjet dhe pajisjet e fjetjes 
 
Çdo të burgosuri, i sigurohen shtresat, mbulesat për fjetje dhe veshje, në përputhje me kushtet 

klimaterike dhe nevojat shëndetësore të tij, sipas rregullores së brendshme. 
 

Neni 24 
Ajrimi 

 
1. Të burgosurit dalin në ajrim në ambiente të hapura çdo ditë të javës përfshirë ditët e shtuna, të 

diela dhe të festave zyrtare dhe jo më pak se dy orë në vendin e caktuar sipas grafikut të miratuar. 
2. Në raste të veçanta ose për të sëmurët, me rekomandim të mjekut të IEVP, lejohet dalja në ajrim 

shtesë, i cili duhet të shpjegojë me shkrim, arsyet e dhënies së kohës shtesë për ajrim dhe afatin e përcaktuar. 
3. Dalja në ajrim bëhet me grupe ose individualisht. Të burgosurit e mitur dalin në ajrim të veçuar 

nga të burgosurit e tjerë. Në dalje dhe në hyrje bëhet kontrolli fizik i të burgosurve. 
4. Gjatë kohës që kryhet ajrimi, veprimet e të burgosurve vëzhgohen. 
5. Në rast se konstatohen shqetësime ndërpritet ajrimi dhe të burgosurit futen nëpër dhoma dhe 

raportohet te specialisti i informacionit, duke mbajtur një procesverbal. 
 

Neni 25 
Fjetja 

 
Koha e pushimit (fjetjes) të të burgosurve bëhet duke respektuar orarin e veprimeve, të miratuar nga 

drejtori i IEVP.  
 

KREU IV 
USHQIMI I TË BURGOSURVE 

 
Neni 26 
Ushqimi  

(Shtuar pika 7/1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 3) 
 
1. Të burgosurve iu sigurohet ushqim për tri vaktet, sipas normave dhe llojshmërisë së përcaktuar. 
2. Të burgosurit i lejohet furnizimi nga familja dhe njësia e tregtimit në institucion 4 herë në muaj me 

produkte ushqimore, ku në çdo radhë mund të pranohen deri në 5 kg ushqime, 3 kg fruta, ndërsa lëngjet duhet 
të jenë me ambalazh të tejdukshëm dhe të hapura. Cigaret nuk llogariten në peshën e ushqimeve.  

3. I burgosuri mund të blejë produkte ushqimore, cigare dhe sende të tjera në njësitë tregtare të 
IEVP, të përcaktuar në rregulloren e brendshme të IEVP, sipas sasisë së parashikuar në pikën 2, me të 
ardhurat që ka në llogarinë e tij. 

4. Për të burgosurit që punojnë sigurohet dhe një ushqim suplementar pasdite, sipas rekomandimit të 
mjekut në përshtatje me punën e kryer.  

5. Pas propozimit të mjekut të IEVP, institucioni i siguron të burgosurit të sëmurë dietë të veçantë.  
6. Llojshmëria e ushqimit përcaktohet në tabela të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 

Norma e ushqimit është në përputhje me urdhrin e përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të 
Shëndetësisë. Respektimi i tyre verifikohet nga shërbimi shëndetësor i IEVP.  

7. Në qoftë se i burgosuri, për shkak të ndërgjegjes ose besimit fetar, kërkon një ushqim të 
ndryshëm, kjo kërkesë respektohet nga personeli i IEVP, në përputhje me rregullat fetare dhe mundësitë 
praktike të IEVP.  

7/1. Sektorët e shëndetësisë, të policisë e të logjistikës përpilojnë një raport të përbashkët, të 
hollësishëm, për sasinë e ushqimit, të ndarë sipas kategorive të të burgosurve. 
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8. Drejtori i IEVP merr masa për ngritjen e njësisë së tregtimit në IEVP, për plotësimin e nevojave të 
të burgosurve. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve miraton dhe kontrollon rregullisht veprimtarinë e lokaleve 
të tregtimit në IEVP. 

 
Neni 27 

Kontrolli i cilësisë së ushqimit 
 
1. Personeli mjekësor dhe specialisti i informacionit, 30 minuta përpara ndarjes së ushqimit, 

kontrollojnë cilësinë dhe verifikojnë respektimin e normave të ushqimit, duke bërë shënimet përkatëse në 
librin e “kontrollit të ushqimit”. 

2. Për çdo vakt merren kampione nga ushqimi i gatuar, të cilët mbahen 24 orë, në kushte 
frigoriferike, të mbyllura dhe të vulosura nga specialisti i informacionit. 

 
Neni 28 

Shpërndarja e ushqimit 
 
Ushqimi iu shërbehet të burgosurve në vendin dhe sipas grafikut të konfirmuar nga drejtori i IEVP, 

në përputhje me parashikimet e rregulloreve të brendshme të IEVP. Drejtori, merr parasysh rekomandimet e 
doktorit rreth ushqimit për të burgosurit e sëmurë, si dhe shtesë në ushqim për të burgosurit që punojnë. Në 
raste të veçanta, siç janë festat zyrtare, ritet fetare, ngjarjet e jashtëzakonshme etj, me miratimin e drejtorit të 
IEVP-, ky orar mund të ndryshojë. 

 
KREU V 

HIGJIENA VETJAKE DHE E MJEDISIT 
 

Neni 29 
Shërbimet higjienike 

 
1. Shërbimet higjienike ndërtohen në mënyrë të tillë që të sigurojnë kushtet normale për jetesë. 

Vendet ku kryhen këto shërbime pajisen me pajisjet hidrosanitare të nevojshme dhe kanë ujë të rrjedhshëm.  
2. Shërbimet higjienike, vendosen në mjedise të veçanta, të ndara nga mjediset e tjera ku zhvillohen 

veprimtari të përbashkëta dhe në raporte të përshtatshme me numrin e të burgosurve.  
 

Neni 30 
Higjiena personale dhe e mjediseve 

 
1. I burgosuri është i detyruar të kujdeset vazhdimisht për higjienën dhe pamjen e pastër e të rregullt 

të tij, si dhe të mbajë pastër e të rregullt dhomën dhe ambientet e përbashkëta. 
2. Detergjentet pastruese e dezinfektuese dhe mjetet e tjera për pastrim, si rregull sigurohen nga 

IEVP, por lejohen që t’i sigurojnë dhe vetë të burgosurit me shpenzimet e tyre. 
3. Kontrolli higjienosanitar i dhomave dhe i ambienteve të përbashkëta, bëhet çdo ditë nga personeli 

mjekësor dhe specialisti i regjimit të brendshëm, të cilët lënë detyrat përkatëse për të metat e konstatuara dhe 
informojnë drejtorin e IEVP për gjendjen. 

 
Neni 31 

Pastrimi i dhomave 
 
1. Të burgosurit duhet të mbajnë pastër dhomat e tyre dhe ambientet e tjera të përbashkëta. Çdo 

IEVP parashikon në rregulloren e brendshme grafikun ditor të pastrimit të dhomave dhe ambienteve të 
përbashkëta,  rregullat e pastrimit dhe kontrollin e tyre. 

2. IEVP garanton ujin, detergjentet pastruese dhe dezinfektuese, si dhe mjetet e tjera të nevojshme 
për pastrim.  
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KREU VI 
SHËRBIMI SHËNDETËSOR 

 
Neni 32 

Kontrolli mjekësor 
 
1. Drejtoria e IEVP siguron shërbimin mjekësor pa ndërprerje nën kujdesin dhe kontrollin e 

personelit mjekësor. Brenda IEVP- krijohen seksione të specializuara kliniko-mjekësore dhe dentare. 
2. Shërbimi shëndetësor i përgjigjet çdo kërkese të të burgosurve, që lidhet me shëndetin e tyre dhe 

në mënyr periodike ushtron kryesisht kontrolle mjekësore për të parë gjendjen e përgjithshme të të burgosurve 
dhe veçanërisht atë psikike. Çdo kontroll, duhet të dokumentohet në kartelën mjekësore të të burgosurit, e cila 
është pjesë e dosjes mjekësore të tij.  

3. Mjeku i raporton drejtorit të IEVP kurdoherë që mendon se gjendja fizike e mendore e një të 
burgosurit është përkeqësuar ose do të keqësohet nga vazhdimi i qëndrimit në IEVP ose nga ndonjë kusht i saj.  

 
Neni 33 

Kërkesa për vizitë mjekësore 
 
1. I burgosuri që ka nevojë të vizitohet, paraqet kërkesën për vizitë mjekësore te personeli mjekësor i 

turnit, i cili harton listën përkatëse që i jepet mjekut të IEVP për të bërë vizita, me perjashtim të rasteve 
urgjente. 

2. Lëvizja e të burgosurve për në infermieri dhe anasjelltas, me përjashtim të rasteve urgjente, bëhet 
një nga një, sipas kërkesës së mjekut, i shoqëruar. Gjatë vizitës mjekësore, punonjësi shoqërues qëndron 
jashtë derës deri në mbarimin e vizitës. 

3.  I burgosuri është i detyruar të zbatojë udhëzimet e mjekut gjatë terapisë. 
4. Pa dijeninë e mjekut, i burgosuri nuk mund të mbajë e të përdorë asnjë lloj medikamenti mjekësor. 
 

Neni 34 
Shërbimi stomatologjik 

 
1. Në klinikën stomatologjike të institucionit, kryhet mjekimi i dhëmbëve për të burgosurit. 
2. Personat e burgosur kanë të drejtë, që me mjetet e tyre financiare të mjekohen në klinika 

stomatologjike jashtë IEVP, kur ekzistojnë kushtet për një gjë të tillë. 
 

Neni 35 
Vizitat jashtë institucionit 

 
1. Të burgosurit i lejohet që me shpenzimet e veta, të kryejë vizita dhe mjekime të specializuara në 

klinika të tjera jashtë institucionit, me miratimin e drejtorit të IEVP. 
2. Transporti bëhet nga IEVP dhe shoqërohet nga mjeku ose ndihmësmjeku dhe punonjësit e policisë. 
 

Neni 36 
Barnat mjekësore, sigurimi dhe shpërndarja e tyre 

 
1. Pas vizitës mjekësore, mjeku i IEVP ose mjeku specialist sipas llojit të sëmundjes, përcakton 

mjekimin e nevojshëm, i cili evidentohet në regjistrin e vizitave dhe kartelën mjekësore. Njëkohësisht u jepen 
rekomandimet e rastit personelit mjekësor dhe farmacistit për veprimet e mëtejshme. 

2. Trajtimi me barnat mjekësore bëhet nga farmacia e IEVP, ndërsa shpërndarja bëhet nga personeli 
mjekësor. 

3. Lejohet trajtimi me barna mjekësore të siguruara dhe nga vetë i burgosuri me shpenzimet e tij, por 
vetëm me lejen dhe sipas udhëzimeve të mjekut të IEVP. 

 
Neni 37 

Izolimi mjekësor 
 
1. Në rastet e sëmundjeve ngjitëse mjeku vendos për izolimin e të burgosurit, duke e mbajtur nën 

kontroll të vazhdueshëm dhe menjëherë njoftohet drejtori i IEVP për situatën.  
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2. Mjeku vendos pushimin e izolimit kur nuk ekzistojnë më shkaqet që çuan në vendosjen e tij. 
3. Në rastet e konstatimit dhoma dezifektohet, ndërsa i burgosuri izolohet në një ambient të veçantë 

ose dërgohet në Qendrën Spitalore të Burgjeve për mjekim të specializuar. 
 

Neni 38 
Lëvizja për në Qëndrën Spitalore të Burgjeve 

 
1. Për vizita dhe mjekime të specializuara si dhe në rastet e urgjencave apo të sëmundjeve ngjitëse, i 

burgosuri dërgohet në Qendrën Spitalore të Burgjeve ose institucione të tjera mjekësore. 
2. Lëvizja e të burgosurit të sëmurë për në Qendrën Spitalore të Burgjeve ose në institucione të tjera 

mjekësore, kryhet me autombulancën e IEVP, i shoqëruar nga personeli shëndetësor dhe punonjësit e policisë 
së IEVP. 

 
Neni 39 

Të burgosurit me çrregullime mendore 
 
1. Të burgosurit që konstatohen se vuajnë nga çrregullime të rënda mendore dërgohen në afatin më të 

shkurtër në institucione të përshtatshme psikiatrike për trajtimin e tyre me qëllim garantimin e trajtimit dhe të 
kujdesit mjekësor të specializuar.  

2. Në varësi të kushteve materiale dhe të infrastrukturës që disponon, institucioni dhe sistemi i 
burgjeve në tërësi duhet të marrë të gjitha masat për trajtimin e të burgosurve, që konstatohet se vuajnë nga 
çrregullime mendore në reparte e njësi të specializuara pranë sistemit të burgjeve, ose për kurimin e tyre në 
institucione psikiatrike e mjekësore të specializuara për këtë qëllim. 

 
Neni 40 

Asistenca gjatë periudhës së shtatzënisë dhe menjëherë pas lindjes 
 
1. Gratë e burgosura shtatzëna dhe ato lehona asistohen dhe trajtohen në qendra të specializuara të 

obstetrikës dhe gjinekologjisë jashtë burgut, duke përfshirë edhe procesin e lindjes.  
2. Asistenca mjekësore për fëmijët e nënave të burgosura, jepet nga specialistë të pediatrisë.  
3. Në qoftë se një fëmijë lind në IEVP, ky fakt nuk pasqyrohet në dokumentin e lindjes.  
4. Për fëmijët nën 3 vjeç, duhet të sigurohet sistemimi në seksione të veçanta për nënat me fëmijë, me 

personel të kualifikuar brenda IEVP. 
  
5. Kur fëmijët duhet të shkëputen nga nëna sepse kanë mbushur moshën 3 vjeç ose për arsye të tjera 

të ligjshme, sistemimi i tyre bëhet sipas rregullave të përcaktuara në Kodin e Familjes.  
 

PJESA E TRETË 
REGJIMI NË IEVP 

 
KREU  I 

SJELLJA NË INSTITUCION 
 

Neni 41 
Të drejtat e të burgosurve 

 
Gjatë qëndrimit në institucion të burgosurit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, kanë këto të 

drejta: 
a) Trajtim human, të barabartë dhe pa asnjë diskriminim të hapur ose të fshehtë mbi baza besimi, 

përkatësie fetare, etnike, politike,pozite sociale etj; 
b) U sigurohet takimi, korrespondenca, bisedat telefonike me avokatët duke pasur kohë të 

mjaftueshme në kofidencë të plotë; 
c) U sigurohet fjetje në krevat të veçantë me rroba fjetjeje sipas kushteve klimaterike; 
ç) U sigurohet ushqim tre herë në ditë sipas normave të përcaktuara; 
d) Të kenë llogarinë personale, të cilën mund ta përdorin për nevojat e tyre; 
dh) Të takohen me familjarët e të afërmit e tyre dhe të marrin ushqim e rroba prej tyre, sipas 

rregullave 4  herë në muaj; 
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e) T’u sigurohet shërbimi mjekësor 24 orësh, nën kujdesin e personelit mjekësor në bashkëpunim me 
spitalin e burgjeve dhe me organet shtetërore përkatëse të shëndetësisë, si dhe të bëjnë vizita privatisht me 
shpenzimet e tyre; 

ë) Të paraqesin kërkesa dhe ankesa te personeli i IEVP, si dhe çdo institucioni tjetër dhe të marrin 
përgjigje brenda afateve ligjore; 

f)  T’u sigurohet e drejta dhe fshehtësia e korrespondencës; 
g)  Kanë të drejtën e bisedave, telefonatave;  
gj) Kanë të drejtën e ajrimit; 
h) Të marrin pjesë në aktivitete argëtuese, edukative dhe pune, që organizohen nga IEVP. 
i)  Të ushtrojnë besimin dhe ritet fetare; 
j) T’u sigurohet asistencë social psikologjike dhe konsulencë juridike; 
k) Shtetasit e huaj kanë të drejtë të marrin kontakte me përfaqësitë diplomatike të vendit të tyre, si 

dhe të njihen me të drejtat dhe detyrat e tyre; 
l) Të përdorin sendet personale të lejuara në këtë rregullore dhe në rregulloret e brendshme të IEVP. 

 
Neni 42 

Detyrat e të burgosurve 
 
Të burgosurit kanë për detyrë: 
a) Të mbajnë të pastër e të rregullt dhomën e tyre dhe ambientet e përbashkëta; 
b) Të kujdesen për higjienën personale; 
c) Të mos mbajnë dhe qarkullojnë sende të ndaluara, të cilat rrezikojnë rendin, jetën dhe shëndetin e 

të burgosurve dhe personelit, objekte që përbëjnë vepër penale, mjete që ndikojnë negativisht në hetim, si dhe 
vlera monetare të çdo lloji; 

ç) Të krijojnë marrëdhënie korrekte me të burgosurit e tjerë, si dhe me personelin e institucionit; 
d) Të zbatojnë urdhrat e personelit të institucionit; 
dh) Të dëmshpërblejnë vlerën përkatëse në rastet e dëmtimit të materialeve që janë pronë e 

institucionit ose e të burgosurve të tjerë; 
e) Të zbatojnë programin ditor të institucionit; 
ë) Të respektojnë dinjitetin e pjesëtarëve të komunitetit dhe të personelit; 
f) Të informojnë menjëherë drejtorin e IEVP, për rrethanat që mund të rrezikojnë sigurinë, jetën e të 

burgosurve ose shkeljen e rregullave të  brendshme në IEVP. 
 

Neni 43 
 Vlerësimi i sjelljes së të burgosurve 

 
1. Personeli i IEVP çdo 6 muaj duhet të plotësojnë vlerësimin e sjelljes për çdo të burgosur që 

administrohet në dosjen psiko-sociale të tij.  
2. Për seancat gjyqësore me objekt ulje dënimi, pasqyrohen në vlerësimin e sjelljes së të burgosurit, 

të gjitha masat disiplinore të dhëna ndaj të burgosurit për vitin e fundit të vuajtjes së dënimit. 
3. Për seancat gjyqësore me objekt lirimin me kusht, pasqyrohen në vlerësimin e sjelljes të gjitha 

masat disiplinore të dhëna ndaj të burgosurit gjatë 3 vjetëve të fundit të vuajtjes së dënimit. 
 

Neni 44  
Komisioni i Vlerësimit të Sjelljes 

(Ndryshuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 4) 
 
1. Komisioni i Vlerësimit të Sjelljes të të burgosurve ngrihet në IEVP dhe ka në përbërje 

zëvendësdrejtorin e IEVP-së, përgjegjësin e sektorit të kujdesit social, edukatorin e grupit, specialistin e 
regjimit të brendshëm dhe juristin.  

2. Kundër vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Sjelljes mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve te 
drejtori i IEVP-së. 
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Neni 45 
Detyrat për punën në grup 

 
1. Të burgosurve që tregojnë aftësi të veçanta për bashkëpunim në realizimin e programeve të IEVP, 

drejtoria mund t'u besojë detyra me karakter kulturor, krijues dhe sportiv, që përbëjnë aktivitete në grup.  
2. Detyrat e mësipërme zhvillohen nën drejtimin e personelit të IEVP, i cili duhet të garantojë 

mosushtrimin e tyre si fuqi komanduese ose pozicion superior mbi të burgosurit.  
 

Neni 46 
Përgjegjësia për shkaktimin e dëmit 

 
1. Në rast të dëmtimit të një sendi të luajtshëm ose të paluajtshëm, pronë e IEVP, drejtoria e 

institucionit duhet të përcaktojë dëmtuesin dhe masën e dëmit dhe pasi dëgjon të burgosurin përgjegjës, e 
njofton atë për vlerën e dëmit, duke e ftuar për ta shlyer atë vullnetarisht, në rast të kundërt drejtori i 
institucionit ndjek rrugë të tjera ligjore. Mënyra e pagimit të dëmit caktohet nga drejtori i IEVP.  

2. Në rast të dëmtimit të pasurisë së të burgosurve të tjerë, drejtoria e IEVP, ndërmjetëson për 
zgjidhjen me mirëkuptim të çështjes. Dëmshpërblimi vullnetar përbën rrethanë lehtësuese në marrjen e masave 
disiplinore përkatëse. 

 
Neni 47 

Kontrollet 
 
1. Të gjithë të burgosurit dhe personat që kanë të drejtë të marrin takim me ta, i nënshtrohen 

kontrollit nga ana e Policisë së Burgjeve. Personeli që bën kontrollin duhet të jetë i të njëjtit seks me atë të 
personit që kontrollohet.  

2. Në rast urgjence, personeli i autorizuar mund të ushtrojë kontroll me iniciativën e tij, duke njoftuar 
menjëherë drejtorin e IEVP. 

 3. Për kryerjen e kontrollit të përgjithshëm, drejtori i IEVP mund të kërkojë bashkëpunimin e 
strukturave të Policisë së Shtetit, të cilat detyrohen t'i përgjigjen kësaj kërkesë.  

4. Kontrollet e vizitorëve, të burgosurve dhe të dhomave të tyre, duhet të bëhen duke respektuar 
personalitetin e të kontrolluarit dhe pa dëmtuar sendet që posedojnë ata. 

 5. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ushtron kontrolle për sende të ndaluara dhe elementet e 
sigurisë në IEVP. 

6. Ushtrimi i kontrollit personal të anësive kryhet nga personeli mjekësor dhe lejohet të bëhet vetëm 
kur ekziston një dyshim i arsyeshëm se i burgosuri mban sende të ndaluara, sipas rregullave në fuqi. 

 
Neni 48 

Lëvizja dhe shoqërimi i të burgosurve jashtë IEVP  
 
1. Lëvizja dhe shoqërimi i të burgosurve jashtë IEVP, si për në gjykatë, prokurori, polici gjyqësore, 

spitale, institucione të tjera mjekësore private, burgje apo për të kryer veprime procedurale që ligji procedural 
parashikon se i burgosuri merr pjesë,  kryhet nga shërbimi i transferim shoqërimeve ose personeli i autorizuar. 

2. Në të gjitha rastet lëvizja dhe shoqërimi i të burgosurit shoqërohet me dokumentacionin përkatës. 
 

KREU II 
DISIPLINA DHE MASAT DISIPLINORE 

 
Neni 49 

Shkeljet disiplinore 
(Shtuar shkronja “d” në pikën 8 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 5/a; 
shfuqizuar shkronja “ç” e pikës 9 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 5/b) 

 
1. Disiplina dhe rregulli organizohen në interes të normalitetit dhe sigurisë së IEVP. 
2. Regjimi disiplinor organizohet në mënyrë që t’i përshtatet seksit, moshës, të dhënave fizike dhe 

psikike të të burgosurit. 
3. Ndaj të burgosurve nuk mund të jepen masa disiplinore, për një fakt që nuk është parashikuar 

shprehimisht si shkelje. 



172 
 

4. Masa disiplinore caktohet në përputhje me llojin dhe rendësinë e shkeljes, qëndrimin e të 
burgosurit ndaj saj, si dhe të dhënat individuale të tij. 

5. Masat disiplinore zbatohen duke respektuar personalitetin e të burgosurit. 
6. Shkeljet disiplinore klasifikohen në shkelje shumë të rënda, shkelje të rënda dhe shkelje të lehta. 
7. Konsiderohen shkelje shumë të rënda disiplinore: 
a) Organizimi, pjesëmarrja dhe nxitja e çrregullimeve në funksionimin e IEVP; 
b) Përvetësimi ose dëmtimi me dashje i pasurisë së IEVP ose të burgosurve të tjerë; 
c) Ushtrimi i dhunës fizike ose psikike ndaj të burgosurve të tjerë; 
ç) Përdorimi i fjalëve të pahijshme e fyese ndaj personave të tjerë; 
d) Dhuna verbale ndaj të burgosurve të tjerë; 
dh) Përdorimi i lëndëve narkotike dhe alkoolit; 
e) Përgatitja dhe përpjekja për t’u larguar nga IEVP ose gjatë shoqërimit të tij; 
ë) Kundërshtimi me dhunë ndaj punonjësve të IEVP; 
f) Shkelja e afatit të kthimit në IEVP pas lejes, pa arsye objektive të vërtetuara. 
8. Konsiderohen shkelje të rënda disiplinore: 
a) Prishja e  qetësisë dhe rendit; 
b) Kryerja e veprimeve ose akteve me qëllime përfitimi; 
c) Dhënia e alkoolit të tretëve; 
ç) Moszbatimi i detyrimeve dhe urdhrave ose vonimi i pajustifikuar i zbatimit të tyre. 
d) Mbajtja, përdorimi dhe qarkullimi i sendeve të ndaluara. 
9. Konsiderohen shkelje të lehta disiplinore: 
a) Neglizhenca në kryerjen e pastrimit personal, të dhomës apo të ambienteve të përbashkëta; 
b) Simulimi i sëmundjes; 
c) Mbajtja, përdorimi, shpërndarja dhe qarkullimi i sendeve të ndaluara; 
ç) shfuqizuar 

 
Neni 50 

Masat parandaluese 
 
Në raste urgjente, në mënyrë që të parandalohet dëmi ndaj njerëzve, prishja e rregullit, përhapja e 

trazirave, si dhe në rrethana të jashtëzakonshme, drejtori i IEVP mund të marrë masa, duke përjashtuar një të 
burgosur nga aktivitetet në grup dhe duke e vendosur në një dhomë të veçantë në pritje të mbledhjes së 
komisionit disiplinor të IEVP, i cili vendos për masën disiplinore. 

 
Neni 51 

Masat disiplinore 
 
1. Masat disiplinore jepen nga e lehta deri te më e rënda, sipas klasifikimit të shkeljeve. 
2. Për shkeljet disiplinore shumë të rënda zbatohen këto masa: 
a) Përjashtimi nga të gjitha veprimtaritë e përbashkëta deri në 20 ditë, në ambiente të veçanta; 
b) Ndërprerja e lejeve për një periudhë gjashtëmujore. 
3. Për shkeljet disiplinore të rënda zbatohen këto masa: 
a) Përjashtim nga veprimtari të përbashkëta deri në 10 ditë, në ambiente të veçanta; 
b) Përjashtim nga ajrosja në grup, por jo më shumë se 20 ditë. 
4. Për shkeljet disiplinore të lehta zbatohen këto masa: 
a) Vërejtje; 
b) Vërejtje në prani të të burgosurve. 
5. Ndaj të burgosurve merren masa disiplinore, në përputhje me rregullat në fuqi dhe asnjëherë dy 

herë për të njëjtën shkelje. 
6. Për shkelje të përsëritura brenda të njëjtit klasifikim jepet një masë më e rendë, për shkelje të 

klasifikimeve të ndryshme, jepet masa e klasifikimit më të rëndë. Për disa shkelje brenda të njëjtit klasifikim, 
jepet masa disiplinore më e rëndë. 
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Neni 52 
Komisioni disiplinor dhe procedimi disiplinor 

(Zëvendësohet emërtimi me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 6) 
 
1. Kur nga personeli i IEVP konstatohen shkelje disiplinore, mbahet një procesverbal, i cili i 

dorëzohet menjëherë drejtorit të IEVP. 
2. Në rastet e shkeljeve të lehta të parashikuara në nenit 51 të kësaj rregulloreje, masa vendoset nga 

drejtori i institucionit, pas sqarimit të rrethanave dhe komunikimit me të burgosurin, pasi i garantohet e drejta 
e mbrojtjes. 

3. Në rastet e shkeljeve shumë të rënda dhe të rënda të parashikuara në neni 51 të kësaj rregulloreje, 
masa vendoset nga komisioni disiplinor i IEVP. 

4. Këshilli Disiplinor përbëhet nga drejtori i IEVP me cilësinë e kryetarit, dhe me cilësinë e anëtarit, 
personeli i kujdesit social, personeli shëndetësisë dhe personeli i sigurisë. 

5. Këshilli ngrihet dhe funksionon me urdhër të drejtorit të IEVP. Drejtori i IEVP, mbledh këshillin 
disiplinor jo më vonë se 48 orë nga momenti i kryerjes së shkeljes. Mbledhjet e Komisionit asistohen nga 
juristi i IEVP.  

6. Gjatë mbledhjes së këshillit disiplinor, i burgosuri dëgjohet për pretendimet e tij. Të burgosurit i 
lejohet mbrojtja me avokat. Për të burgosurit e huaj duhet të sigurohet ndihma e një përkthyesi. 

7. Nëse shkelja vërtetohet, këshilli disiplinor merr vendimin përkatës me shumicë votash. Vendimi i 
komunikohet të burgosurit, të cilit i jepet një kopje e tij. Vendimi mund të ankimohet në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 

8. Ndaj të burgosurve të mitur dhe grave, masat e rënda dhe shumë të rënda  të parashikuar në nenin 
51 të kësaj rregulloreje, mund të jepen deri në gjysmën e kohës së parashikuar. 

9. Përjashtimi nga të gjitha veprimtaritë e përbashkëta të parashikuar në nenin 51 të kësaj 
rregulloreje, nuk mund të ekzekutohet pa pëlqimin me shkrim të lëshuar nga mjeku, ku dëshmohet se i 
burgosuri mund ta përballojë atë. 

10. Masat disiplinore evidentohen në regjistër dhe në dosjen e të burgosurit. 
 

Neni 52/1  
Ankimi kundër vendimit të Këshillit Disiplinor 

 (Shtuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 7) 
 
1. Kundër vendimit të Këshillit Disiplinor, i burgosuri ka të drejtë të paraqesë ankim brenda 15 

ditëve, pranë Komisionit të Apelimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.  
2. Përbërja, organizimi dhe funksionimi i Komisionit të Apelimit përcaktohen me urdhër të Drejtorit 

të  Përgjithshëm të Burgjeve. 
 

Neni 53 
Pezullimi i masave disiplinore 

(Zëvendësohet emërtimi me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 6) 
 
1. Me kerkesën e të burgosurit, drejtori i IEVP mbledh këshillin disiplinor, i cili mund ta pezullojë 

ekzekutimin e masave disiplinore, duke urdhëruar vënien në provë të të burgosurit për një periudhë nga një 
deri në tre muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe ai të mos kryejë shkelje disiplinore. 

2. Drejtori i IEVP, pezullon ekzekutimin e masave disiplinore, në rastet kur mjeku deklaron me 
shkrim se kushtet shëndetësore të të burgosurit nuk lejojnë ekzekutimin e masave disiplinore. 

 
KREU III 

MJETET E FORCËS DHE TE SHTRËNGIMIT FIZIK 
 

Neni 54 
Përdorimi i forcës 

 
1. Personeli i IEVP ndalohet të kryejë ndaj të burgosurit veprime të kundërligjshme, ndëshkime, 

tortura, trajtime ç’njerëzore, poshtëruese, diskriminuese, si dhe çdo lloj tjetër dhune. 
2. Përdorimi i forcës dhe i shtrëngimit, nuk duhet të përdoret si dënim, por bëhet vetëm për të 

shmangur: 
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a) Prishjen e rregullit dhe sigurisë në institucion; 
b) Përpjekjet për t’u larguar nga burgu apo gjatë transferimit dhe shoqërimit; 
c) Dhunën dhe kërcënimin ndaj personave të tjerë; 
ç) Dëmtimin e shëndetit të vet ose të personave të tjerë; 
d) Dëmtimin e rëndë të sendeve; 
dh) Kundërshtimin aktiv në zbatimin e rregullave dhe urdhrave ose në ekzekutimin e një dënimi 

disiplinor. 
3. Përdorimi i forcës ndalon menjëherë, me ndërprerjen e kundërshtimeve nga i burgosuri. 
4. Në rast lëndimi të të burgosurit, atij i jepet menjëherë ndihma mjekësore, e cila pasqyrohet në 

kartelën mjekësore. 
5. Në raste të tejkalimit të masës së përdorimit të forcës nga ana e punonjësve të IEVP, ndaj tyre 

veprohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 
 

Neni 55 
Mjetet e forcës dhe të shtrëngimit fizik 

 
1. Personeli i IEVP, përveç rasteve të operacioneve emergjente, nuk mban brenda regjimit të 

brendshëm të institucionit armë vdekjeprurëse. 
2. Mbajtja e armëve të tjera duke përfshirë shkopinjtë e gomës nga personat në kontakt me të 

burgosurit ndalohet brenda perimetrit të IEVP, me përjashtim të rasteve  kur ato nevojiten për sigurinë në 
IEVP. 

3. Personeli nuk pajiset me armë nëse ai nuk është trajnuar për përdorimin e tyre.  
4. Llojet e armëve dhe mënyra e përdorimit të tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  
 

Neni 55/1  
(Shtuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 8) 

 
1. Në zbatim të nenit 7 të ligjit nr.8328, datë 16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me 

burgim dhe të paraburgosurve”, të ndryshuar, në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme të institucionit të 
vuajtjes së dënimit me burgim, me urdhër të Ministrit të Drejtësisë ndaj të burgosurve mund të zbatohet njëra 
nga masat e parashikuara në nenin 55/2 të kësaj rregulloreje.  

2. Gjendja e jashtëzakonshme e institucionit mund të shkaktohet nga:  
a) Forca madhore, e cila paraqet një situatë natyrore të pazakontë e të paparashikuar, që vë në rrezik 

administrimin dhe menaxhimin e institucionit dhe mund të cenojë jetën dhe shëndetin e të dënuarve.  
b) Kryerja e punimeve të rëndësishme në institucion, që, në këtë rast, nënkupton një vëllim të madh 

punimesh, që ndikon në administrimin dhe menaxhimin normal të institucionit. 
 c) Një situatë e rrezikshme a që përbën një kërcënim serioz, që ndikon ose mund të ndikojë 

drejtpërdrejt ose tërthorazi, në jetën e/apo shëndetin e të dënuarve dhe që, në bazë të të dhënave të besueshme, 
rezulton se nuk mund të përballohet brenda kufijve normalë të menaxhimit e të administrimit të institucionit, 
që rrjedh nga:  

i) sjellje të rrezikshme të shfaqura nga i burgosuri gjatë vuajtjes së dënimit dhe që e bëjnë të 
pamundur qëndrimin e tij në atë IEVP;  

ii) lidhjet dhe përkatësia e të burgosurit në organizata kriminale, organizata terroriste, banda të 
armatosura apo grupe të strukturuara;  

iii) lloji dhe rrethanat e veprës penale të kryer;  
iv) përhapja e sëmundjeve ngjitëse/epidemike.  
3. Drejtuesi i institucionit dhe, në mungesë të tij zëvendësi, kur vërtetohet njëra prej situatave të 

gjendjes së jashtëzakonshme, njofton menjëherë Ministrin e Drejtësisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të 
Burgjeve.  

4. Nëse gjendja e jashtëzakonshme e institucionit është shkaktuar nga një situatë urgjente, e cila mund 
të përkeqësohet, atëherë drejtuesi i institucionit dhe, në mungesë të tij zëvendësi, mund të vendosë kufizimin e 
të drejtave dhe, jo më vonë se 24 orë, të marrë për këtë miratimin e Ministrit të Drejtësisë.  
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Neni 55/2  
Llojet e masave 

 (Shtuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 8) 
 
1. Llojet e masave, që mund të merren në zbatim të nenit 55/1, janë:  
a) Rritja e nivelit të sigurisë për parandalimin e kontakteve me persona të dyshuar si pjesëtarë të 

organizatave kriminale ose terroriste.  
b) Transferimi i përkohshëm i të burgosurit në një institucion më të përshtatshëm të vuajtjes së 

dënimit.  
c) E drejta e takimeve vetëm me familjarët bashkëjetues, në një numër jo më pak se një dhe jo më 

shumë se dy në muaj, që zhvillohen në intervale kohore të rregullta dhe në vende të posaçme që nuk 
mundësojnë kalimin e objekteve. Këto takime mund të jenë nën kontroll shikimi, por jo dëgjimi nga personeli 
mbikëqyrës. Përjashtimisht, takimi mund të jetë nën kontroll dëgjimi dhe me regjistrim vetëm në përputhje me 
rregullat e përcaktuara nga Kodi i Procedurës Penale dhe legjislacioni në fuqi.  

ç) Realizimi i bisedave telefonike, vetëm një bisedë në muaj me familjarët bashkëjetues, me 
kohëzgjatje jo më shumë se 10 minuta. Këto biseda telefonike nuk mund të përgjohen nga personeli 
mbikëqyrës. Përjashtimisht, biseda telefonike mund të përgjohet vetëm në përputhje me rregullat e përcaktuara 
nga Kodi i Procedurës Penale dhe legjislacioni në fuqi për përgjimet e telekomunikimeve.  

d) Kufizimi i shumave, i të mirave materiale e i objekteve që mund të marrë i burgosuri nga jashtë.  
dh) Mbikëqyrja e korrespondencës, përveç asaj me funksionarët më të lartë të shtetit, deputetët e 

Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare, kompetente në fushën e 
drejtësisë apo të mbrojtjes së të drejtave të njeriut.  

e) E drejta e qëndrimit në ajrim në grupe me jo më shumë se 5 (pesë) veta dhe kohëzgjatje deri 2 (dy) 
orë në ditë.  

2. Masat e parashikuara në shkronjat “b”, “c”dhe “e” të këtij neni, nuk zbatohen për kontaktet me 
mbrojtësin ligjor të të burgosurit.  

 
KREU IV 

KËRKESAT, ANKESAT DHE AFATI I SHQYRTIMIT 
 

Neni 56 
Kërkesat dhe ankesat  

(Zëvendësuar fjalët në pikën 2 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 9) 
 

1. Gjatë pranimit në institucion, i burgosuri njihet me të drejtat dhe detyrat, si dhe me mënyrën e 
paraqitjes së kërkesave dhe ankesave. 

2. Të burgosurit duhet t'i krijohet mundësia që çdo ditë, me…shkrim ose përjashtimisht në mënyrë 
verbale nëpërmjet personelit të IEVP, të paraqesë kërkesë, ankesë, ose të kërkojë takim me drejtorin e IEVP 
apo personelin përgjegjës.  

3. Personat e autorizuar duhet të organizojnë takime me të burgosurit për t'u krijuar mundësinë e 
paraqitjes së kërkesëankesave të tyre. IEVP mundëson takime konfidenciale të të burgosurve me anëtarët e 
Komisionit Mbikëqyrës, Avokatin e Popullit dhe punonjësit e zyrës së tij, mbrojtësin e kërkuar nga i burgosuri 
ose të caktuar kryesisht, përfaqësues të OJF-ve, vendase ose të huaja, që veprojnë në fushën e të drejtave të 
njeriut ose të organizmave ndërkombëtare.  

4. Kërkesat ose ankesat, pasi regjistrohen në një libër të veçantë, i dorëzohen drejtorit të IEVP, i cili 
ka detyrimin të caktojë punonjësin përkatës për zgjidhjen dhe kthimin e përgjigjes të burgosurit. Për kërkesat 
dhe ankesat që i drejtohen IEVP, përgjigja duhet të jepet brenda 15 ditëve. 

5. I burgosuri mund të paraqesë kërkesë apo ankesë Ministrit të Drejtësisë, Drejtorit të Përgjithshëm 
të Burgjeve, Avokatit të Popullit, Prokurorit, Gjykatës, Komisionit  Mbikëqyrës të Ekzekutimit të Vendimeve 
Penale, apo institucioneve të tjera shtetërore, si dhe të marrë përgjigje brenda afateve të përcaktuara në aktet 
ligjore në fuqi. 
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KREU V 
KONTAKTET ME BOTËN E JASHTME 

 
Neni 57 

Takimi me familjen, të afërmit dhe miqtë  
(Shtuar fjalia pas fjalisë së parë të pikës 1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 10) 
 
1. Të burgosurit kanë të drejtë të marrin ushqim dhe të takohen 4 herë në muaj me familjarët, të 

afërmit dhe miqtë e tyre. Të burgosurit e mitur kanë të drejtë të takohen me familjarët dhe të marrin ushqim 
prej tyre 8 herë në muaj.Drejtori i IEVP, mund të japë takim dhe ushqime shtesë të arsyetuar, për të 
burgosurit. 

2. Një nga takimet është i zgjatur deri në 5 orë, për të burgosurit e martuar dhe me femijë. 
3. Takimet bëhen çdo ditë sipas orarit të veprimeve të IEVP, në vendet e përcaktuara në rregulloret e 

IEVP. 
4. Në çdo takim, lejohen fëmijët e mitur dhe tre persona madhorë. 
5. Drejtori i IEVP, me kërkesë të prokurorit apo të gjykatës, mund ta kufizojë të drejtën e të 

burgosurit të presë vizita, nëse kjo është e nevojshme për kryerjen e veprimeve procedurale penale.  
 

Neni 58 
Procedurat për takimet me familjarët të afërmit dhe miqtë  

(Shtuar pika 5 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 11) 
 
1. Me paraqitjen e kërkesës të të interesuarit për takim me të burgosurin,  verifikohet rregullsia e 

dokumentit të identifikimit dhe përputhja me personin, bëhet verifikimi i numrit të takimeve dhe sasisë së 
ushqimeve në “Librin e indeksit alfabetik”, dhe më pas bëhet regjistrimi në “Librin e takimeve të të  
burgosurve me familjarët”, duke i dhënë numrin e radhës së takimit të interesuarit për takim. 

2. Më pas njoftohet përgjegjësi i regjimit të brendshëm, i cili lajmëron të burgosurin mbi ardhjen e 
familjarëve dhe merr masa për shoqërimin e të burgosurit për takim. I burgosuri kur shkon për takim duhet të 
jetë i shoqëruar. Para futjes në vendet e takimit, të burgosurit i bëhet kontrolli fizik nga nëpunësi i IEVP, që 
ka të njëjtën gjini dhe pastaj lejohet kalimi i tij për në vendin e takimit. Në rast konstatimi të posedimit të 
sendeve të ndaluara nga ana e të burgosurit, njoftohet punonjësi i informacionit dhe mbahet një procesverbal. 
E njëjta procedure ndiqet dhe në kthim. 

3. Personat vizitorë i nënshtrohen kontrollit fizik nga nëpunësi i IEVP, që ka të njëjtën gjini përpara 
futjes në takim. Sendet që ka me vete personi vizitor vendosen në kaseta të veçanta, të cilat ju jepen pas 
përfundimit të takimit. 

4. Në rastet kur konstatohet se nga vizitorët tentohet të futen sende të ndaluara, që i posedojnë vetë 
ose janë futur në ushqime dhe veshmbathje, pezullohet takimi dhe informohet menjëherë specialisti i 
informacionit dhe prokurori. Për rastet e sendeve të ndaluara që përbejnë vepër penale, me ndalimin e personit 
bëhet kallëzimi për ndjekje penale. 

5. Kur vizitori tenton të fusë sende sipas pikës 4, drejtori i IEVP-së ndalon takimin e të burgosurit me 
këtë vizitor për një periudhë nga 3 (tre) deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj. 

 
Neni 59 

Vëzhgimi i takimeve 
 
1. Punonjësi shoqërues i takimeve, pas futjes së familjarëve dhe të burgosurve në dhomën e takimit 

vëzhgon takimin. Takimet zhvillohen në vendet e caktuara nën kontroll shikimi e jo dëgjimi nga personeli 
mbikëqyrës. 

2. Në rast se punonjësi shoqërues i takimit, konstaton se palët kërkojnë të shkëmbejnë sende të 
ndaluara, ndërpret menjëherë takimin dhe njofton specialistin e informacionit dhe inspektorin e regjimit të 
brendshëm. 

3. Në përfundim të kohës së takimit, punonjësi vëzhgues i takimeve lajmëron punonjësin përgjegjës, i 
cili merr të burgosurin për ta shoqëruar për në dhomat e burgimit dhe njofton specialistin e informacionit për 
shoqërimin dhe daljen e vizitorëve nga institucioni. 
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Neni 60 
Korrespondenca 

 
1. Çdo i burgosur ka të drejtë të mbajë korrespondencë. 
2. Për të burgosurit që nuk i kanë mundësitë, personeli i IEVP, vë në dispozicion mjetet e nevojshme 

për korrespondencë. 
3. Korrespondenca duhet të hidhet në kutinë postare të IEVP. Letrat merren nga një punonjës i 

postës, dy herë në javë dhe postohen sipas destinacionit. Shpërndarja e korrespondencës së ardhur, bëhet nga 
personeli i IEVP duke ruajtur fshehtësinë e saj. 

4. Në rastet kur ka dyshime të bazuara se në korrespondencë ka sende të ndaluara, ajo hapet në 
prezencë të të burgosurit dhe të drejtuesve të IEVP. 

5. Drejtori i IEVP, me kërkesë të prokurorit ose të gjykatës, mund të kufizojë të drejtën e të 
burgosurit për korrespondencë, nëse kjo është e nevojshme për kryerjen e veprimeve procedurale penale. 

 
Neni  61 

Bisedat telefonike 
(Shtuar fjalia pas fjalisë së parë të pikës 1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 12) 
 
1. Të burgosurit i lejohet korrespondenca telefonike 8 (tetë) herë në muaj me familjarët, të afërmit 

dhe miqtë e tij. Të burgosurit të mitur i lejohet korrespondenca telefonike 16 (gjashtëmbëdhjetë) herë në muaj. 
Drejtori i IEVP mund të autorizojë thirrje të tjera telefonike më situata të jashtëzakonshme. Për çdo bisedë 
telefonike, i burgosuri deklaron numrin e telefonit drejt të cilit do të kryhet thirrja dhe nuk mund të zgjasë më 
shumë se 10 minuta. Shërbimi telefonik ofrohet nëpërmjet aparatit kartofonik të IEVP, sipas grafikut të 
telefonatave të miratuara nga drejtori i IEVP dhe kostoja e këtyre telefonatave  përballohet nga vetë i 
burgosuri. Bisedat telefonike zhvillohen nën kontroll shikimi e jo dëgjimi nga personeli mbikëqyrës. 

2. Në rastet kur të burgosurit nuk kanë mjete financiare për të kryer biseda telefonike me familjarët, 
iu sigurohet korrespondenca telefonike 1 (një) herë në muaj deri në 5 minuta me shpenzimet e IEVP. 

3. Drejtori i IEVP me kërkesë të prokurorit ose gjykatës, mund ta kufizojë të drejtën e të burgosurit 
për korrespondencë telefonike nëse është e nevojshme për  kryerjen e veprimeve procedurale penale. 

 
Neni  62 

Takimet e të burgosurve të huaj me përfaqësitë diplomatike 
 
1. Të burgosurit me shtetësi të huaj i krijohen të gjitha lehtësitë e nevojshme për komunikimin me 

përfaqësuesit diplomatikë ose konsullorë të shtetit përkatës. 
2. Të burgosurit, shteti i të cilit nuk ka përfaqësi në Republikën e Shqipërisë, refugjatëve, si dhe 

personave pa shtetësi, u krijohen të njëjtat lehtësira për të komunikuar me përfaqësuesit diplomatike të shtetit 
që merr përsipër mbrojtjen e interesave të tyre ose me autoritetet kombëtare apo ndërkombëtare që kanë për 
objekt të veprimtarisë së tyre mbrojtjen e interesave të këtyre personave. 

3. Drejtoria e IEVP bashkëpunon me përfaqësuesit diplomatikë dhe konsullorë. 
 

KREU VI 
TAKIMET ME PROKURORË, AVOKATË DHE INSTITUCIONE TË TJERA 

 
Neni 63 

Takimet me prokurorë, avokatë ose oficerë të policisë gjyqësore  
(Shtuar pika 4 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 13) 

 
1. Të burgosurit marrin takim me prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore ose avokatët, sa herë që 

këta të fundit e shikojnë të arsyeshme gjatë procesit të hetimit. 
2. Për të burgosurit e mitur prania e avokatit dhe e psikologut, është e domosdoshme. 
3. Takimi i prokurorit, oficerit të policisë gjyqësore dhe avokatit, lejohet çdo ditë si rregull nga ora 

08:00 deri ne orën 19:00. Takimet nuk vëzhgohen. 
4. Për futjen e mediave vizive në regjimin e brendshëm të IEVP-së, autorizimi lëshohet nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Burgjeve. Ndalohet realizimi i transmetimit të emisioneve të drejtpërdrejta nga mjediset e 
IEVP-së. 
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Neni 64 
Takimet me Avokatin e Popullit  

 
1. Të burgosurit kanë të drejtë të paraqesin ankesa, si dhe të takohen me Avokatin e Popullit. 
2. Takimi i të burgosurve me Avokatin e Popullit nuk vëzhgohet. 
 

Neni 65 
Takimet me noterët dhe punonjësit e gjendjes civile 

 
1. Për efekt të kryerjes së veprimeve ligjore, si lidhje dhe zgjidhje kontrate, hartimin e akteve të 

shitblerjes apo huasë, kalim trashëgimie etj, i burgosuri lejohet të kontaktojë me noterin  e zgjedhur prej tij ose 
nga të afërmit e tij apo pala tjetër, me pëlqimin paraprak të të burgosurit. 

2. Për efekt të kryerjes së procedurave dhe evidentimit në dokumentet përkatëse të fakteve të tilla si, 
celebrim martesor, lindje etj, i burgosuri lejohet të takohet me punonjësin e zyrës së gjendjes civile. 

3. Faktet e martesave, lindjeve, si dhe fakte të tjera të kësaj natyre, të ndodhura gjatë periudhës së 
qëndrimit në institucion, evidentohen në regjistrin themeltar. 

 
Neni 66 

Hyrja në institucion 
 
1. Subjektet e përmendura në nenin 43 të ligjit nr. 8328, datë 16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin 

e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, të cilët kanë të drejtë të hyjnë në IEVP me autorizim, 
paraqesin kërkesë drejtorit të IEVP.  

Kërkesa, duhet të shpjegojë hollësisht arsyet për të cilat kërkohet hyrja në institucion dhe duhet të 
shoqërohet me dokumentin e identifikimit të kërkuesit, CV e tij, dokumentet që vërtetojnë arsyen e kërkesës, 
në rast se ka. Kur kërkuesi është një person juridik, kërkesa duhet të shoqërohet me autorizimin për t’u 
përfaqësuar nga personi/at fizik të caktuar në kërkesë.  

2. Drejtori i IEVP, pasi regjistron menjëherë kërkesën, e shqyrton atë dhe njofton kërkuesin për 
autorizimin apo refuzimin e autorizimit për të hyrë në IEVP, brenda një afati 5-ditor nga dita e marrjes së 
kërkesës. Refuzimi i autorizimit për të hyrë në IEVP duhet të jetë i motivuar.  

3. Subjektet kanë të drejtë të ankohen te Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, lidhur me refuzimin për 
hyrjen në IEVP. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve shqyrton ankesën brenda 15 ditëve nga depozitimi i saj dhe 
kthen përgjigje të arsyetuar lidhur me pranimin ose refuzimin e ankesës. 

 
KREU VII 

LEJET 
 

Neni 67 
Shqyrtimi i kërkesave për leje shpërblyese apo të veçanta 

 
1. Kërkesa e të dënuarit për leje shpërblyese apo e të burgosurve për leje të veçantë, i drejtohet 

drejtorit të IEVP, i cili e regjistron atë në një regjistër të veçantë të krijuar për këtë qëllim. 
2. Miratimi apo refuzimi i kërkesave për leje shpërblyese apo të veçanta nga drejtori i IEVP, duhet të 

jepet në respekt të të drejtave ligjore të të burgosurve, të parimit të barazisë midis të burgosurve që plotësojnë 
kushtet dhe detyrimet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe të parimit të proporcionalitetit midis 
vendimit të refuzimit të lejes shpërblyese apo të veçantë dhe arsyes në të cilën është mbështetur vendimi i 
refuzimit.    

 

Neni 68 
Lejet shpërblyese në burgjet dhe seksionet e sigurisë së ulët dhe të zakonshme 

(Ndryshuar shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të pikës 1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 14) 
 

1. Për seksionin e sigurisë së zakonshme dhe të ulët, drejtori i IEVP është personi përgjegjës për 
shqyrtimin e kërkesës së të dënuarit për leje shpërblyese sipas procedurës së mëposhtme:  

a) Pas marrjes së kërkesës nga i dënuari, drejtori i IEVP-së urdhëron, brenda 3 (tri) ditëve nga data e 
paraqitjes së kërkesës, përgjegjësin e sektorit ligjor, përgjegjësin e sektorit të sigurisë dhe përgjegjësin e 
kujdesit social të kryejnë verifikimin dhe të përgatisin dokumentacionin lidhur me plotësimin e kushteve 
ligjore, për miratimin e lejeve shpërblyese.  
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b) Përgjegjësi i sektorit ligjor përgatit, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së urdhrit, raportin, i 
cili shpjegon dhe dokumenton se kushti lidhur me kohëzgjatjen e vuajtjes së dënimit është plotësuar ose jo, 
ditët e lejeve shpërblyese që ka përfituar i dënuari nga fillimi i vitit, si dhe propozimin e argumentuar të 
dhënies ose jo të lejes shpërblyese dhe të ditëve që duhet të marrë i dënuari, si leje shpërblyese.  

c) Përgjegjësi i sektorit të sigurisë dhe përgjegjësi i kujdesit social përgatisin, brenda 5 (pesë) ditëve 
nga data e marrjes së urdhërit, raportin e përbashkët, i cili shpjegon dhe dokumenton kushtin për respektimin e 
kësaj rregulloreje dhe të rregullores së brendshme të IEVP-së nga i dënuari, sjelljen e të dënuarit, 
rrezikshmërinë e tij, interesin që paraqet për rehabilitimin e të dënuarit, sjelljen e të dënuarve lidhur me 
punonjësit e IEVP-së e të dënuarit e tjerë, ndjenjën e përgjegjësisë, pjesëmarrjen në programet rehabilituese, 
që zhvillohen nga institucioni, besueshmërinë që paraqet i dënuari lidhur me qëndrimin e tij jashtë IEVP-së, si 
dhe propozimin e miratimit apo të refuzimit të lejes shpërblyese e të ditëve që duhet të marrë i dënuari, si leje 
shpërblyese.  

ç) Raportet, propozimet dhe dokumentacioni i paraqiten drejtorit të IEVP-së, i cili i shqyrton dhe jep 
miratimin apo refuzimin e motivuar për dhënien e lejes shpërblyese. 

d)  Leja shpërblyese mund të miratohet nga drejtori i IEVP, vetëm pasi të ketë marrë të paktën dy 
mendime në favor të miratimit të saj nga përgjegjësi i sektorit ligjor, përgjegjësit i sektorit të sigurisë dhe 
përgjegjësit i kujdesit social.  

2. Leja shpërblyese nuk mund të jepet më shumë se 10 ditë dhe në total nuk mund të jetë për më 
shumë se 20 ditë në vit. Për të dënuarit e mitur kohëzgjatja e lejeve shpërblyese nuk mund të jetë më shumë se 
20 ditë për çdo rast dhe në total nuk mund të jetë më shumë se 45 ditë në vit. Në çdo rast, nga miratimi i lejes 
shpërblyese të fundit duhet të kenë kaluar të paktën 3 muaj.   

3. Drejtori IEVP i dërgon Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Ministrit të Drejtësisë, brenda 24 
orëve nga miratimi i lejes shpërblyese njoftimin për dhënien e lejes shpërblyese dhe brenda 5 ditëve, të gjithë 
dokumentacionin që ka shërbyer për të miratuar lejen shpërblyese.  

 
Neni 69  

Lejet shpërblyese në burgjet dhe seksionet e sigurisë së lartë 
 
1. Lejet shpërblyese në burgjet apo seksionet e sigurisë së lartë, jepen vetëm me urdhër të Ministrit të 

Drejtësisë, apo me autorizimin e tij nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve.  
2. Ministri i drejtësisë me marrjen e kërkesës nga i dënuari i kërkon drejtorit të IEVP përkatës, të 

përgatisë brenda një afati 7-ditor të gjithë dokumentacionin e parashikuar në nenin 68 të kësaj rregulloreje, si 
dhe mendimin e tij lidhur me miratimin apo refuzimin e lejes shpërblyese.  

3. Në rast refuzimi, i dënuari mund të ankohet në gjykatë, e cila vendos për kërkesën për dhënien e 
lejes shpërblyese.  

 
Neni 70 

Lejet e veçanta  
(Shtuar fjali në fund të shkronjës “a” të pikës 1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 15/a; 

ndryshuar pika “c” e  pikës 1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 15/b) 
 

1. Drejtori i IEVP është personi përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës së të burgosurit për leje të 
veçanta sipas procedurës së mëposhtme:  

a) Kërkesa e të burgosurit duhet të jetë e argumentuar dhe e shoqëruar nga dokumentacioni përkatës. 
Në raste të sëmundjeve të rënda, të cilat rrezikojnë jetën e anëtarëve të familjes së të burgosurit kërkesa duhet 
të shoqërohet me raportin mjekësor të familjarit të sëmurë ku vërtetohet gjendja e rëndë shëndetësore e tij. Në 
rastet e ngjarjeve të rëndësishme familjare si vdekje, lindje apo martesa kërkesa duhet të shoqërohet me me 
dokumentin zyrtar që provon vdekjen, lindjen apo martesën. Me anëtarë të familjes së të burgosurit 
nënkuptohen nëna, babai, fëmijët, motra, vëllai, bashkëshorti/ja. 

b) Pas marrjes së kërkesës së argumentuar nga i burgosuri drejtori IEVP, urdhëron brenda ditës së 
marrjes së kërkesës, përgjegjësin e sektorit ligjor, përgjegjësin e sektorit të sigurisë dhe përgjegjësin e sektorit 
të kujdesit social, për shqyrtimin dhe përgatitjen e dokumentacionit që do të shërbejë si bazë e miratimit apo 
refuzimit të lejes së veçantë.  

c) Përgjegjësi i sektorit të sigurisë dhe përgjegjësi i kujdesit social përgatisin, brenda ditës nga data e 
marrjes së urdhrit, një raport të përbashkët, të hollësishëm, i cili shpjegon dhe dokumenton lidhjen e ngushtë 
familjare të të burgosurit me personin e sëmurë rëndë, të vdekur, të lindur ose të martuar, kohëzgjatjen e 
vuajtjes së dënimit, lejet e kryera më parë, respektimin e kësaj rregulloreje e të rregullores së brendshme të 
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IEVP-së, rrezikshmërinë dhe besueshmërinë që paraqet i burgosuri lidhur me qëndrimin e tij jashtë 
institucionit, pjesëmarrjen në programe rehabilituese, që zhvillohen në institucion, çdo të dhënë tjetër që ka të 
bëjë me të burgosurin, si dhe propozimin e argumentuar të miratimit apo të refuzimit të lejes së veçantë dhe të 
ditëve që duhet të marrë i burgosuri, si leje e veçantë. 

ç)  Raporti, propozimi dhe dokumentacioni i paraqiten brenda 1 dite drejtorit të IEVP, i cili e 
shqyrton dhe jep miratimin apo refuzimin e motivuar.  

d) Leja e veçantë mund të miratohet nga drejtori i IEVP, vetëm pasi të ketë marrë të paktën dy 
mendime në favor të miratimit të saj nga përgjegjësi i sektorit ligjor, përgjegjësi i sektorit të sigurisë dhe 
përgjegjësi i kujdesit social.  

2. Leja e veçantë me kohëzgjatje deri në 12 (dymbëdhjetë) orë, për të burgosurit , bëhet me 
shoqërim. Drejtori që jep lejen, duhet të përcaktojë mënyrën, kushtet, mjetet e shoqërimit të burgosurit, me 
forca të policisë së burgjeve dhe numrin e tyre.  

3. Leja e veçantë mund të jepet deri në 7 ditë dhe mund të zgjatet me miratimin e drejtorit të IEVP, 
vetëm për rastet e sëmundjeve të rënda, pasi i burgosuri të ketë plotësuar kërkesat e shkronjës “a” të  pikës 1 
të këtij neni, lidhur me rastin e sëmundjeve të rënda. Kohëzgjatja e lejes së veçantë nuk mund të jetë më 
shumë se 30 ditë.   

 
KREU VIII 

NJOFTIM PËR VDEKJET, SËMUNDJET DHE TRANSFERIMET 
 

Neni 71 
Njoftimet për rastet e sëmundjeve, vdekjeve e transferimeve 

 
1. Në rastet e sëmundjeve të rënda, dëmtimeve serioze të të burgosurit apo dërgimit të tij në një 

institucion tjetër për kurim, drejtori i IEVP, informon menjëherë familjarët ose të afërmit dhe në çdo rast, çdo 
person tjetër i caktuar më parë nga i burgosuri. 

2. I burgosuri duhet të njoftohet menjëherë për vdekjen dhe sëmundjen e familjarëve dhe të të 
afërmve të tij. 

 
Neni 72 

Veprimet në rast vdekjeje 
 
1. Në rast vdekjeje të të burgosurit, mjeku në përputhje me rregullat në fuqi, paraqet menjëherë 

raportin e hartuar prej tij në drejtorinë e IEVP. 
2. Drejtoria e IEVP, njofton menjëherë prokurorin, i cili vendos për bërjen ose jo të autopsisë ose që 

trupi t’u jepet familjarëve për organizimin e shërbimeve funerale. Gjithashtu, njoftohet Drejtoria e 
Përgjithshme e Burgjeve, familjarët dhe autoritetet e gjendjes civile. 

3. Sendet personale të të burgosurit inventarizohen. Kopja e inventarit i dërgohet organeve të pushtetit 
vendor të vendbanimit të tij. Këto sende iu dorëzohen kundrejt nënshkrimit të familjarëve të të burgosurit të 
vdekur, pasi të jenë verifikuar identiteti dhe lidhja familjare. Depozita në të holla, i dorëzohet kundrejt 
nënshkrimit vetëm personave që provojnë se janë trashëgimtarë të të burgosurit të vdekur. 

4. Në qoftë se brenda gjashtë muajve nga vdekja e të burgosurit, sendet e tij nuk janë tërhequr nga 
familja ose të afërmit e tij, ato dërgohen në organet e qeverisjes vendore të vendbanimit të tij. 

5. Në rast se kufoma e të burgosurit, nuk merret nga familja ose të afërmit e tij, personeli i IEVP, 
kujdeset për varrosjen e tij në varrezat publike, duke përballuar shpenzimet e nevojshme. Regjistrimi i këtij 
fakti bëhet në regjistrin themeltar, i cili plotësohet nga kartelisti. 

 
Neni 73 

Veprimet në rast vdekjeje të të burgosurve të huaj 
  
1. Në rastin e vdekjes të të burgosurve të huaj, refugjatë apo persona pa shtetësi, njoftimi i vdekjes 

bëhet nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, përfaqësuesit diplomatik, ose Konsullor në Republikën e 
Shqipërisë të shtetit të cilit ai i përket, përfaqësuesit të shtetit që merr në mbrojtje interesat e tyre ose 
nëpërmjet autoriteteve kombëtare apo ndërkombëtare, që kanë për qëllim të veprimtarisë së tyre mbrojtjen e 
interesave të këtyre personave. 

2. Në rastin e të burgosurve që nuk u dihet vendbanimi, familjarët ose personat e tjerë të caktuar më 
parë nga i burgosuri, njoftimi i tyre bëhet në të paktën dy media kombëtare për një periudhe 10-ditore. 
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KREU IX 
TRANSFERIMI I TE BURGOSURVE 

 
Neni 74  

Kërkesa për transferim 
 

1. Kërkesa për transferimin e të burgosurit në një IEVP tjetër, mund të paraqitet  nga i burgosuri ose 
familjarët e tij, për arsye shëndetësore, familjare, shkaqe të formimit profesional, kur i rrezikohet jeta ose 
shëndeti i tij, si dhe mundësia e vuajtjes së dënimit pranë vendbanimit të familjarëve të tij.  

2. Kërkesa për transferimin e të burgosurit në një institucion tjetër mund të paraqitet  nga prokurori i 
çështjes për nevoja të hetimit dhe gjykimit.  

3. Kërkesa për transferimin e të burgosurit në një IEVP tjetër, mund të paraqitet  nga drejtori i IEVP,  
në rastet  e mbipopullimit në IEVP, për arsye sigurie kur rrezikohet jeta ose shëndeti i të burgosurit nga të 
tjerë, si dhe për të gjitha rastet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni.  

 

Neni 75  
Shqyrtimi i kërkesës për transferim 

(Shfuqizuar pika 3 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 16) 
 

1. Me paraqitjen e kërkesës për transferimin e të burgosurit drejtori i IEVP, e regjistron menjëherë 
kërkesën në nje regjistër të veçantë si dhe urdhëron përkatësisht sektorin ligjor, sektorin e ruajtjes dhe 
sigurisë, sektorin e kujdesit shëndetësor apo sektorin e kujdesit social që, brenda një afati 5-ditor nga dita e 
regjistrimit të kërkesës, të përgatisë një raport të hollësishëm sipas argumentimit të paraqitur në kërkesë.  

a) Kur kërkesa për transferim bazohet në arsye të rënda sigurie, kur rrezikohet jeta ose shëndeti i të 
burgosurit nga të tjerët ose kur ka mbipopullim në IEVP, sektori i sigurisë përgatit një raport të arsyetuar dhe 
të hollësishëm ku jepen të dhëna dhe prova për vërtetimin e shkakut për transferimin e të burgosurit; 

b) Kur kërkesa për transferim bazohet në nevoja të hetimit dhe gjykimit, sektori ligjor përgatit një 
raport të arsyetuar dhe të hollësishëm, ku jepen të dhëna mbi gjëndjen gjyqësore të të burgosurit, dinamikën e 
vuajtjes së dënimit, si dhe për referencat zyrtare të ardhura nga organet e drejtësisë ku është kërkuar 
transferimi i të burgosurit; 

c) Kur kërkesa për transferim bazohet në shkaqe shëndetësore, sektori i kujdesit shëndetësor përgatit 
një raport të arsyetuar dhe të hollësishëm ku jepen të dhënat e nevojshme mbi gjendjen shëndetësore të të 
burgosurit, raportet dhe analizat mjekësore që vërtetojnë gjendjen të të burgosurit dhe nevojën shëndetësore 
për transferimin e të burgosurit; 

ç) Kur kërkesa për transferim bazohet në shkaqe familjare, të formimit profesional si dhe në afërsinë 
me vendbanimin e familjarëve të tij, sektori i kujdesit social përgatit një raport të arsyetuar dhe të hollësishëm, 
ku jepen të dhëna gjendjen familjare, vendbanimin e familjarëve të të burgosurit, gjendjen sociale, arsimore 
dhe profesionale të të burgosurit, si dhe për referencat zyrtare të ardhura nga institucionet e tjera shtetërore të 
cilat vërtetojnë shkakun familjar, të vendbanimit të familjarëve, si dhe formimin profesional. 

2. IEVP, ku ndodhet i burgosuri, mund të kërkojë nga institucionet e tjera shtetërore, të dhëna 
provuese apo shtesë, lidhur me shkakun e transferimit të të burgosurit, të cilat i bashkëlidhen raportit. 

3. shfuqizuar 
4. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, që nga momenti i regjistrimit të kërkesës pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Burgjeve urdhëron strukturat përkatëse lidhur me:  
a) mundësinë e transferimit të të burgosurit të trajtuar në kërkesat e rregjistruara në institucionet e 

tjera duke marrë në konsideratë propozimin e drejtorit të IEVP që ka përcjellë kërkesën;  
b) shkallën e sigurisë së të burgosurit; 
c) si dhe koordinimin e dy IEVP, lidhur me transferimin e të burgosurit dhe kryerjen e procedurave 

përkatëse.  
Pas verifikimit sipas pikës 4 të këtij neni, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve nxjerr urdhërin lidhur 

miratimin apo refuzimin e transferimit e të burgosurit. Në rast se kërkuesi nuk është dakord me përgjigjen e 
dhënë, ai ka të drejtë t’a ankimojë atë tek Ministri i Drejtësisë, brenda 15 ditëve nga marrja dijeni e refuzimit 
të kërkesës.  

5. Në rast se kërkesa për transferim rezulton e pambështetur në ligj, drejtori i IEVP përmes Sektorit 
Ligjor, përgatit përgjigjen e arsyetuar drejtuar kërkuesit. Në rast se kërkuesi nuk është dakord me përgjigjen e 
dhënë, ai ka të drejtë ta ankimojë atë tek Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, brenda 15 ditëve nga dita e 
marrjes dijeni të përgjigjes së drejtorit të IEVP. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve vendos lidhur me 
transferimin e të burgosurit brenda 15 ditëve nga paraqitja e ankesës.  
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Neni 76 
Realizimi i transferimit të të burgosurve 

 
1. Transferimi i të burgosurve bëhet në një mënyrë sa më pak të njohur nga publiku dhe duke 

siguruar mbrojtjen nga çdo formë fyerje, kurioziteti ose publikimi. Ndalohet transferimi i të burgosurve me 
mjete transporti që nuk kanë ndriçim dhe ventilim të përshtatshëm, ose që në ndonjë mënyrë mund t'i verë ata 
para vuajtjeve fizike dhe poshtërimit.  

3. I burgosuri, përpara se të transferohet i nënshtrohet kontrollit personal dhe vizitohet nga mjeku, i 
cili verifikon gjendjen psiko-fizike të tij dhe konkludon nëse është në gjendje të përballojë udhëtimin. Në qoftë 
se i burgosuri nuk mund të përballojë udhëtimin, drejtoria e IEVP njofton autoritetin që ka urdhëruar 
transferimin e të burgosurit. 

4. Përpara transferimit të të burgosurit, i dorëzohen kundrejt nënshkrimit sendet personale që lejohet 
të marrë me vete në përputhje me kriteret dhe kufijtë e parashikuar në rregulloren e brendshme të IEVP.  

5. Përgjegjësi i grupit të shoqërimit të të burgosurit që transferohet, merr në dorëzim nga institucioni:  
a) sende ushqimore në sasi dhe cilësi të përshtatshme me nevojat e të burgosurit gjatë udhëtimit, ose 

të holla për blerjen e këtyre sendeve për nevoja njëditore;  
b) dosjen e plotë personale të të burgosurit.  
Përgjegjësi i grupit të shoqërimit mban një procesverbal për sendet, vlerat dhe dokumentet e 

mësipërme të marra në dorëzim. Sendet, vlerat dhe dokumentet e mësipërme, dorëzohen në IEVP ku 
transferohet i burgosuri me procesverbal. 

Transportimi i të burgosurve realizohet me shpenzimet dhe nën drejtimin e administratës së IEVP.  
 

PJESA E KATËRT 
REHABILITIMI I TE BURGOSURVE 

 
KREU I 

KUJDESI SOCIAL NË IEVP 
 

Neni 77 
Qëllimet e kujdesit social 

 
1. Trajtimi human i të burgosurve bëhet në përshtatje me kapacitetin, arsimin, gjendjen social-

ekonomike, prirjet dhe aftësitë që ata kanë. 
2. Për realizimin e rehabilitimit social të të burgosurve, IEVP duhet të vërë në dispozicion të gjitha 

burimet e përshtatshme, duke realizuar përkrahjen morale, kualifikimin profesional, arsimimin, edukimin 
fizik, zhvillimin e aftësive shoqërore, këshillimin, pjesëmarrjen në aktivitete të përbashkëta dhe nxitjen e 
kontakteve me jashtë, në mënyrë që të zgjerohet perspektiva e riintegrimit shoqëror pas lirimit. 

 
Neni 78  

Vëzhgimi dhe programet e trajtimit  
(Ndryshuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 17) 

 
1. Personeli i kujdesit social vëzhgon personalitetin  e të burgosurit, me qëllim vlerësimin e nevojave 

psikologjike e sociale, aftësinë dhe vullnetin e të burgosurit për punë e formim profesional. Në bazë të 
rezultatit të vëzhgimit dhe të të dhënave personale, familjare, shoqërore, të masës së dënimit, personeli i 
kujdesit social harton planin e vuajtjes së dënimit për çdo të burgosur dhe programin e individualizuar të 
trajtimit për grupe të veçanta, i cili përgatitet nga një grup specialistësh, i përbërë nga psikologë, punonjës 
socialë dhe edukatorë. Plani i vuajtjes së dënimit përfshin këshillim, terapi, edukim, arsimim, formim 
profesional, punësim, shërbim bibliotekar, si dhe çdo shërbim tjetër të nevojshëm.  

2. Punonjësi i kujdesit social evidenton të dhënat e grumbulluara nga vëzhgimi, trajtimi individual, si 
dhe nga sjellja gjatë të gjithë periudhës së burgimit, të përfshira në dosjen personale të të burgosurit.  

3. Punonjësi i kujdesit social diskuton me të burgosurin planin e vuajtjes së dënimit dhe programin e 
individualizuar dhe bën rivlerësimin dhe ndryshimin në përputhje me ecurinë e trajtimit. 
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Neni 79 
Pjesëmarrja në aktivitete dhe veprimtari kulturore, çlodhëse e sportive 

 
Procesi i edukimit përfshin edhe programe të trajtimit në grup të të burgosurve, duke iu dhënë 

mundësi atyre të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme të institucionit të cilat i ndihmojnë ata të zhvillojnë 
ndjenjën e përgjegjësisë, vetëbesimit, si dhe të nxisin interesin, si arsimimin, formimi profesional, 
veprimtaritë kulturore, çlodhëse e sportive, puna etj.  

 
Neni 80 

Shërbimi bibliotekar 
 
1. Në çdo IEVP duhet të këtë një bibliotekë për përdorim nga të gjithë të burgosurit. 
2. Shërbimi i bibliotekës organizohet dhe mbikëqyret nga personeli përgjegjës, i cili kujdeset për 

mirëmbajtjen dhe pasurimin e saj, shpërndarjen e literaturës dhe përhapjen e dijes dhe të kulturës. 
3. Në përzgjedhjen e literaturës duhet të mbahet parasysh sigurimi sa më i mirë i pluralizmit 

shkencor, kulturor dhe artistik. 
4. Favorizohet leximi pa kufizim i publikimeve dhe përdorimi i sistemeve të tjera informative të 

bibliotekës së institucionit. 
5. Çdo bibliotekë në institucion duhet të ketë literaturë për të drejtat dhe trajtimin e të burgosurve, 

legjislacionin bazë penal, procedurial penal dhe në fushën e trajtimit të të burgosurve. 
 

KREU  II 
ARSIMIMI 

 
Neni 81 

Arsimimi 
 
1. Të burgosurit që nuk e ka përfunduar arsimin nëntëvjeçar, i krijohen kushte për përfundimin e tij, 

me program të veçantë të miratuar nga Ministria e Arsimit. 
2. Për të miturit e burgosur merren masa që të mos ndërpresin vazhdimin e arsimit të detyruar.  
3. Mësimdhënia realizohet nga mësues. Në përfundim, i burgosuri pajiset me dokumentin që vërteton 

përfundimin e arsimimit dhe rezultatet e tij. 
4. I burgosuri nxitet të marrë pjesë për arsimimin në nivele më të larta brenda dhe jashtë IEVP. Për 

të burgosurit që studiojnë në nivelin 9-vjeçar dhe të mesëm, IEVP merr përsipër mbulimin e shpenzimeve për 
arsimim. 

 
Neni 82 

Kurset profesionale 
 
1. Në IEVP organizohen kurse për përgatitjen profesionale të të burgosurve. 
Mësimdhënia në këto kurse realizohen në IEVP ose jashtë tij nga profesionistë, përzgjedhja e të cilëve 

dhe dhënia e autorizimit përkatës bëhet nga drejtori i IEVP. 
2. I burgosuri nxitet për nevojën dhe frekuentimin e kurseve të fromimit profesional. 
 

KREU III 
PUNA E TË BURGOSURVE 

 
Neni 83 

Punësimi 
 
1. Të burgosurit kanë të drejtë të punojnë në përputhje me aftësitë fizike, shëndetësore dhe 

psikologjike. 
2. Puna nuk ka karakter dënimi.  
3. Aktet ligjore dhe nënligjore që shërbejnë për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, 

mirëqenies sociale dhe kohëzgjatjen e punës, si dhe ato që rregullojnë marrëdhëniet e punës, me përjashtim të 
ushtrimit të drejtës së grevës dhe të pjesëmarrjes në sindikata, zbatohen njëlloj edhe për të burgosurit.  

4. Personat e burgosur mund të punësohen duke:  
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a) Lidhur kontratë pune me IEVP;   
b) Lidhur kontratë pune me persona të tretë juridikë, vendas apo të huaj për punë e cila mund të 

kryhet brenda ambienteve të IEVP, apo jashtë tij nëpërmjet/me aprovimin e drejtorit të IEVP; 
c) u vetëpunësuar. 
5. Të burgosurit që kanë probleme psikike, mund të vihen në punë kur kjo i shërben qëllimeve 

terapeutike. Vërtetimi i gjendjes së treguar në këtë pikë do të bëhet kundrejt raportit mjekësor përkatës, të 
lëshuar sipas legjislacionit në fuqi.   

6. Drejtori i IEVP, ku do të zhvillohet aktiviteti i punës, sigurohet që i burgosuri të punojë duke 
pasur parasysh formimin profesional, aftësitë fizike dhe mendore të tij. Me urdhër të Drejtorit të IEVP, të 
burgosurit i kërkohet të marrë pjesë në parandalimin e katastrofave natyrore, epidemike, aksidenteve ose 
eleminimin e pasojave të tyre. 

   
Neni 84 

Shpërblimi për punën  
 
1. Paga për punën e të burgosurit nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e caktuar me vendim 

të Këshillit të Ministrave. 
2. Paga përbëhet nga:  
a) të ardhurat që i jepen periodikisht të burgosurit të punësuar nga administrata e IEVP, për të 

mbuluar shpenzimet e zakonshme gjatë qëndrimit në burg;             
b) shuma që IEVP, ruan në llogarinë personale të burgosurit të punësuar, e cila i jepet atij kur 

përfundon ekzekutimi i vendimit me burgim, shumë e cila përbëhet nga të paktën 10 % e vlerës së pagës për 
punën. 

c) shuma që i përgjigjet detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore, shëndetësore, tatimeve, si dhe 
detyrimeve dhe shpenzimeve që ka i burgosuri gjatë kohës së qëndrimit në burg, të cilat përcaktohen me 
urdhër të Ministrit të Drejtësisë.  

3. I burgosuri, në përputhje me paragrafin “d” të nenin 73 të Kodit Civil, mund të autorizojë që të 
afërmit të disponojnë mbi të ardhurat e depozituara në llogarinë e tij, duke lënë detyrimisht në llogari një 
shumë jo më të vogël se gjysma e pagës minimale mujore në muaj. 

4. Paga për punën, si dhe shpërblimet e mundshme përcaktohen në kontratën e punës.  
5. Drejtori i IEVP përcakton në kontratat e punës, kur është punëdhënës vetë, sanksione për të 

burgosurin punëmarrës, në rastet e keqdashjes, mungesës së vullnetit apo cilësisë së dobët të kryerjes së punës 
dhe detyrave të tjera të ngarkuara. 

6. Paga, si dhe shpërblimet e mundshme për punën derdhen në llogarinë personale të punëmarrësit, 
përveç kur parashikohet ndryshe nga legjislacioni në fuqi, nga kontrata e punës ose kur punëmarrësi ka rënë 
vetë dakord për një mënyrë tjetër pagimi.  

7. Punëmarrësit kanë të drejtë të mbrohen nga përfaqësuesi i tyre ligjor për mbrojtjen e të drejtave që 
rrjedhin nga marrëdhënia kontraktuale e punës. 

 
Neni 85 

Komisioni i përhershëm i vlerësimit të punës në burgje 
 
1. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ngrihet Komisioni i Përhershëm i Vlerësimit të 

Aktivitetit të Punës në Burgje, në vijim “Komisioni”. 
2. Komisioni ka përbërjen e mëposhtme: 
a) Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, në cilësinë e kryetarit të Komisionit; 
b) Një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, anëtar; 
c) Një përfaqësues nga Ministria e Financës, anëtar;  
ç) Një përfaqësues nga Ministria që mbulon fushën e punës dhe çështjeve sociale, anëtar;  
d) Tre përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, anëtar. 
3. Në mbledhjet e tij, Komisioni është i detyruar të thërrasë si të ftuar edhe drejtorin e IEVP ku 

ndodhen të burgosurit, të propozuar për lidhjen e kontratave të punës. 
4. Komisioni i Përhershëm i Vlerësimit të Aktivitetit të Punës në Burgje është organi përgjegjës për 

zbatimin e politikave dhe ndjekjen e aktivitetit të punësimit të burgosurve. 
5. Komisioni ka këto kompetenca: 
a) Zbatimin e politikave të punësimit dhe veprimtarive kërkimore për gjetjen e zgjidhjeve dhe 

zbatimin e metodave bashkëkohore në fushën e punësimit të burgosurve; 
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b) Organizimin, drejtimin dhe bashkërendimin e veprimtarisë së punës me institucionet shtetërore dhe 
subjektet e tjera me qëllim punësimin dhe shpërblimin e drejtë të burgosurve;  

c) Propozimin e akteve ligjore dhe nënligjore; 
ç) Shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur nga personat juridikë publikë ose privatë për projektet e 

punësimit, të të dënuarve me burgim, sipas kritereve të përgjithshme të kësaj rregulloreje apo të kritereve të 
veçanta të miratuara nga Ministri i Drejtësisë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe miraton ose refuzon 
projektin, duke deklaruar shkaqet për çdo rast; 

 d)  Marrjen e masave efektive për të siguruar që punëmarrësit përpara punësimit të njihen me 
kushtet, masën dhe mënyrën e shpërblimit, si dhe çdo ndryshim të natyrës së punës; 

dh) Organizmin e studimeve periodike për kërkesat dhe ofertat për punë, kualifikimin profesional të 
të dënuarve me burgim, mundësitë dhe kushtet për zhvillimin e aktivitetit të punës në institucione; 

e) Ushtrimin e kontrolleve në institucionet e ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim për 
zhvillimin e aktivitetit të punës dhe mbajtjen e dokumentacionit në formën dhe mënyrën e parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi; 

ë) Përgatitjen e informacioneve dhe raportit periodik vjetor për Ministrin e Drejtësisë mbi 
veprimtarinë ekonomike dhe atë të punësimit në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale;  

f) Mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve të burgosur që lindin nga marrëdhënia e punës nëpërmjet 
konstatimit kryesisht të shkeljeve apo mbi bazën e ankesës; 

g) T’i kërkojë drejtorit të IEVP kur është punëdhënës, marrjen e masave të nevojshme për 
respektimin e të drejtave të njohura për punëmarrësit nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe t’i kërkojë 
atij sigurimin e respektimit të të drejtave të mësipërme nga punëdhënësit e tjerë.  

6. Komisioni e zhvillon veprimtarinë e tij në përputhje me ligjin nr.8480, datë 27.05.1999 “Për 
organizimin dhe funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”. 

7. Mbledhjet e Komisionit të Përhershëm të Vlerësimit të Aktivitetit të Punës në Burgje zhvillohen në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.  

 
Neni 86 

Procedura e vlerësimit dhe miratimit të kërkesës për të zhvilluar aktivitetin e punës 
 
1. Kërkesa që paraqitet për zhvillimin e aktivitetit të punës duhet të shoqërohet me dokumentacionin e 

mëposhtëm:  
a) Formularin standard të aplikimit, i plotësuar, i cili miratohet nga Ministri i Drejtësisë, me 

propozim të Komisionit; 
b) Vendimin e gjykatës për regjistrimin si person juridik të kërkuesit, në të cilin duhet të jetë 

përfshirë aktiviteti për të cilin kërkon të punësojë të burgosurin; 
c) çertifikatën e regjistrimit në organin tatimor; 
ç) Vërtetim nga gjykata, prokuroria, shërbimi i përmbarimit dhe organet tatimore, ku   tregohet se 

personi i interesuar nuk është në proces gjyqësor penal, hetimor apo ka detyrime të pashlyera; 
d) Informacion të detajuar mbi:   
- llojin e aktivitetit që kryen; 
- numrin e fuqisë punëtore të punësuar;  
- nivelin e pagës që ai paguan për punëmarrësit; 
dh) Numrin e llogarisë bankare; 
e)   Relacion përshkrues të projektit të punës dhe të dhëna mbi:  
  - numrin e punonjësve që kërkon të punësojë; 
  - profesionin për të cilin do të punësohen; 
  - përshkrimin e aktivitetit që do të kryejnë këta punëtorë; 
  - kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës; 
  - llojin e kontratës që kërkon të zbatojë;  
  - nivelin e pagës që propozon për punëmarrësit e tij. 
ë)  Të dhënat financiare të vitit të mëparshëm nëpërmjet bilancit të konfirmuar nga organet tatimore, i 

cili duhet të rezultojë pozitiv në mënyrë që kërkesa e personit juridik të merret në konsideratë.  
Në çdo rast që e gjykon të nevojshme, Komisioni mund të kërkojë të dhëna të tjera nga punëdhënësi 

që ka paraqitur projektin.  
2. Komisioni merr vendim brenda 30 ditëve nga depozitimi i kërkesës. Në rast mospranimi të 

kërkesës apo projektit të punës, Komisioni duhet të shprehet në mënyrë të arsyetuar për mospranimin e saj.  
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3. Ndaj vendimeve të Komisionit për refuzimin e kërkesës apo projektit të punës, mund të bëhet 
ankim administrativ te Ministri i Drejtësisë, sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Procedurës 
Administrative dhe në gjykatë sipas rregullave të përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile.  

 
Neni 87 

Procedura e punësimit të të burgosurit 
 
1. Çdo i burgosur që kërkon të punësohet, i paraqet kërkesë drejtorit të IEVP, i cili merr në 

konsideratë natyrën e punës për të cilën i burgosuri ka paraqitur kërkesë, gjendjen ekonomike të familjes së 
tij, kohën e qëndrimit në IEVP, kohën e kaluar në gjendje joaktive në punë gjatë periudhës së ekzekutimit të 
vendimit me burgim, mënyrën e sjelljes së të burgosurit, aftësitë profesionale të tij, detyrat e tjera të ngjashme 
të kryera në të kaluarën, personalitetin e tij, mundësitë objektive dhe hapësirat e lira në ambientet e IEVP ku 
zhvillohet aktiviteti i punës, si dhe çdo element tjetër për kryerjen e punës dhe brenda 10 ditëve aprovon 
kërkesën apo, sipas rastit, lidh kontratën e punës. Në rast refuzimi, i kthen përgjigje me shkresë kërkuesit, 
duke paraqitur shkaqet e refuzimit.  

2. Për çdo kërkesë për punësim të të burgosurve, drejtori i IEVP, vlerëson kriteret e paragrafit të 
mësipërm lidhur me rrezikshmërinë dhe sigurinë, dhe vendos mbi punësimin brenda ose jashtë IEVP.  

3. Punët me karakter artistik, artizanal ose intelektual mund të zhvillohen në ambientet e IEVP, me 
kusht që kjo të mos kryhet nëpërmjet përdorimit të pajisjeve të rrezikshme për rendin dhe sigurinë në burgje 
dhe të mos përbëjnë shqetësim për të burgosurit e tjerë. 

4. Me miratimin e kërkesës individuale për zhvillimin e aktivitetit të punës, drejtori i IEVP urdhëron 
krijimin e kushteve të nevojshme dhe plotësimin e procedurave ligjore për punësimin e të burgosurit. Nëse 
punëdhënësi është person i tretë, kontrata e punës lidhet midis tij dhe burgosurit, ose drejtorit IEVP ku 
ndodhen të burgosurit, kur aplikohet kontrata e grupit.  
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Zbatimi i projekteve të punësimit 
 
1. IEVP, ku do të zhvillohet aktiviteti i punës, duke respektuar legjislacionin në fuqi, iu siguron 

personave juridikë publikë ose privatë, vendas apo të huaj të interesuar, gjithë informacionin e nevojshëm që 
lidhet me projektet e punësimit. Në IEVP, me fonde të buxhetit të Shtetit, mund të zbatohen projekte për 
nxitjen e punësimit. 

2. Në projektet e punësimit të të burgosurve, punëdhënësi duhet të parashikojë që t’i japë 
punëmarrësit mjetet dhe materialet e nevojshme për kryerjen e punës, me përjashtim të rasteve kur 
parashikohet ndryshe me marrëveshje ose kur këto mjete apo materiale mund të cenojnë sigurinë në burgje.  

3. Në projektet e paraqitura, punëdhënësi duhet të parashikojë edhe sigurimin dhe përmirësimin e 
vazhdueshëm të kushteve të punës, mbrojtjen në punë, sigurimin teknik, kushtet higjieno-shëndetësore, 
mundësinë e përballimit të shpenzimeve për ushqim dhe trajtim mjekësor të punëmarrësve, transportin e 
punonjësve në qendrën e punës në rastin e punës jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit, si dhe çdo element 
tjetër të nevojshëm për zhvillimin e aktivitetit të punës. 

4. Në vlerësimin e projekteve të punës së kryer brenda IEVP, për shfrytëzimin e ambienteve të punës 
mund të kërkohet shtesë e arsyetuar shpenzimesh ndaj punëdhënësve. 

5. Pas miratimit të projektit të punësimit, Komisioni autorizon drejtorin e IEVP ku do të zhvillohet 
aktiviteti i punës, për marrjen e masave për lidhjen e kontratave të punës, në përputhje me rregullat që 
parashikon ligjin nr.8328, datë 16. 4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”, ligji 
nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” dhe aktet e tjera nënligjore të nxjerra në 
bazë dhe për zbatim të tij.  

6. Kontratat e punës të burgosurit nuk duhet të përmbajnë kushte më pak të favorshme se ato të 
parashikuara në kontratën e punës për punëmarrësit në gjendje të lire, me përjashtim të kufizimeve që rrjedhin 
nga aktet ligjore dhe nënligjore për këtë kategori të punësuarish.  

7. Në vlerësimin e projekteve, Komisioni, përveç kritereve të përcaktuara në ligjin nr.8328, datë 
16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim” të ndryshuar, kësaj rregulloreje, mund të 
marrë në konsideratë edhe kërkesa të veçanta të miratuara nga Ministri i Drejtësisë në bazë dhe për zbatim të 
kësaj rregulloreje apo ligjeve në fuqi. 

8. Përveç rasteve të parashikuar, në ligj për masat disiplinore, punëdhënësi mund të përjashtojë të 
burgosurin nga puna duke respektuar procedurën ligjore për zgjidhjen e kontratës së punës, për shkaqe që 
konsiderohen të arsyeshme në bazë të legjislacionit të punës në fuqi.  
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9. Personat juridikë, publikë ose privatë, vendas apo të huaj mbajnë dokumentacionin e nevojshëm 
për punën e të burgosurve. Formatet e dokumenteve hartohen në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi 
për marrëdhëniet e punës dhe miratohen nga Ministri i Drejtësisë.  

10. Administrata e çdo IEVP harton dhe i dërgon çdo muaj Komisionit informacion në lidhje me 
zbatimin e projekteve të punës, si dhe çdo të dhënë tjetër për punësimin e të burgosurve.  

11. Në fund të çdo viti, Komisioni i Përhershëm i Vlerësimit të Aktivitetit të Punës në Burgje përgatit 
një informacion të hollësishëm lidhur me punësimin e të burgosurve, kërkesat dhe nevojat për punë dhe 
shërbime, planifikimin e investimeve, ngritjen e reparteve të punës, si dhe çdo problem tjetër që lidhet me këtë 
aktivitet dhe e paraqet tek Ministri i Drejtësisë.  

 
KREU IV 

LIRIMI I TË BURGOSURVE 
 

Neni 89 
Përgatitja e të burgosurve për lirim 

 
1. Administrata e IEVP, nisur nga vetë parimet themelore dhe qëllimet e ekzekutimit të vendimeve 

penale dhe të vuajtjes së dënimit, synon dhe duhet të marrë masa për të përgatitur të burgosurin për lirim që 
në fillim të vuajtjes së dënimit.  

2. Në periudhën e vuajtjes së dënimit dhe në veçanti, sipas masës së dënimit dhe mundësive, jo me 
vonë se 6 muaj nga dita e lirimit të të burgosurit, edukatorët përkatës, marrin masa dhe zhvillojnë një program 
te veçantë trajtimi, duke komunikuar dhe bashkëbiseduar me të dënuarin për problemet që ai duhet të 
përballojë pas lirimit, si dhe mundësitë e zgjidhjes së tyre duke bashkëpunuar edhe me autoritetet vendore të 
vendbanimit të të burgosurit.  

3. Për realizimin e këtij procesi, personeli i IEVP duhet të bashkëpunojë edhe me subjekte, shoqata të 
ndryshme të interesuara, Shërbimin e Provës, e në veçanti ata që kanë objekt të veprimtarisë se tyre çështjet 
sociale, familjare dhe punësimin.  
 

Neni 90 
Lirimi i të burgosurit 

 
Drejtori i IEVP  nxjerr urdhrin për lirimin e të burgosurit, kur përfundon ekzekutimi i vendimit të 

dënimit ose në bazë të ligjit. Për të burgosur të cilët nuk kanë mjete financiare dhe veshmbathje, drejtori i 
IEVP mund të nxjerrë urdhrin nëpërmjet të cilit i jepet ndihmë financiare dhe veshmbathje të burgosurit, në 
varësi të kushteve ekonomike familjare, gjendjes financiare në llogarinë personale të tij, largësisë së 
vendbanimit nga IEVP.  

 
PJESA E PESTË 

PERSONELI I IEVP 
 

Neni 91 
 (Ndryshuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 18) 

 
Personeli i sistemit të burgjeve ushtron veprimtari administrative, në përputhje me parimet dhe 

standardet e parashikuara në Kushtetutë, konventat ndërkombëtare dhe legjislacionin në fuqi për të drejtat dhe 
trajtimin e personave të dënuar me burgim ose të paraburgosur. 

                                                          
Neni 92  

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve 
 
1. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve është funksionari më i lartë në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve dhe është përgjegjës për sistemin penitenciar. Ai raporton tek Ministri i Drejtësisë për të gjitha 
problemet që lidhen me veprimtarinë e sistemit të burgjeve.  

2. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve ka këto kompetenca:  
a) I propozon Ministrit të Drejtësisë emërimin, lirimin dhe shkarkimin e drejtorëve të IEVP.  
b) I propozon Ministrit të Drejtësisë emërimin, lirimin dhe shkarkimin e Zëvendësdrejtorit të 

Përgjithshëm.   
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c) Emëron, liron dhe shkarkon të gjithë punonjësit e tjerë të Drejtorisë së Përgjithshmë të Burgjeve 
përveç personelit marrëdhëniet e punës të të cilëve  rregullohen me akte ligjore e nënligjore të veçanta; 

ç) Urdhëron lëvizjen dhe transferimin e të burgosurve në IEVP; 
d)Përgjigjet për gjendjen financiare dhe administrative të Drejtorisë së   Përgjithshme të Burgjeve dhe 

atyre të varësisë; 
dh) Përgjigjet për kushtet e jetesës dhe trajtimit të burgosurve në IEVP dhe respektimit të të drejtave 

të tyre sipas legjislacionit në fuqi. 
 e) Mbikëqyr administrimin e godinave, mjediseve dhe pajisjeve të sistemit penitenciar. 
 

Neni 93 
Drejtimi i IEVP 

(Ndryshuar pika 5 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 20) 
 

1. Veprimtaria e IEVP drejtohet dhe kontrollohet nga drejtori i tij, i cili është përfaqësues ligjor i 
institucionit me të tretët.  

2.  Drejtori i IEVP është përgjegjës për zbatimin e ligjit në veprimtarinë e institucionit që drejton dhe 
për trajtimin njerëzor, dinjitoz, të barabartë e të paanshëm të të burgosurve. Ai përgjigjet për administrimin e 
mirëmbajtjen e godinave, mjediseve dhe pajisjeve të institucionit që drejton. 

3. Drejtori i IEVP në rast mungese, zëvendësohet nga zëvendësdrejtori. Në mungesë dhe me porosi të 
tyre, mund te autorizohet një punonjës i IEVP për kryerjen e veprimeve apo përmbushjen e porosive të 
veçanta të caktuara.  

4. Drejtori i IEVP emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë kryesisht ose me 
propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve. 

5. Zëvendësdrejtori i IEVP-së emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Burgjeve, kryesisht ose me propozimin e drejtorit të IEVP-së. 

6. Punonjësit e tjerë të IEVP emërohen, lirohen dhe shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Burgjeve me propozim të Drejtorit të IEVP përveç personelit marrëdhëniet e punës të të cilëve  rregullohen 
me akte ligjore e nënligjore të veçanta. 

Mënyra e mbledhjes së dosjeve, shqyrtimit të tyre, intervistimit, vlerësimit, përzgjedhjes dhe ndjekjes 
së proçesit të trajnimit të stafit të IEVP, përcaktohet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. 

 
Neni 94 

Rregulla të përgjithshme për procedurën e emërimeve, lirimeve dhe shkarkimeve 
 ( Shtuar pika 1/1 me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 21) 

 
1. Propozimet për emërim, lirim dhe shkarkim duhet të shoqërohen në çdo rast me dokumentacionin 

përkatës. 
1/1. Transferimi dhe komandimi në detyrë i punonjësit brenda sistemit të burgjeve bëhen me urdhër 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, vetëm për nevoja dhe interesa të argumentuara të punës. Transferimi, 
në asnjë rast, nuk mund të zgjasë më tepër se 6 (gjashtë) muaj. 

2. Në pozicione drejtuese në sistemin e burgjeve mund të emërohet personi që plotëson këto kritere:  
a) të ketë arsimin e lartë; 
b) të ketë përvojë pune të paktën 5 vjet.  
3. Ka të drejtë të konkurojë në sistemin e burgjeve për t’u pranuar si punonjës çdo person që plotëson 

kriteret e mëposhtme:  
a) është shtetas shqiptar; 
b) ka zotësi të plotë për të vepruar; 
c) është në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën; 
ç) ka mbaruar arsimin përkatës; 
d) nuk është dënuar penalisht me vendim gjyqësor të formës së prerë. 
4. Aktet për emërimin, lirimin ose shkarkimin e punonjësve duhet të jenë me shkrim dhe të 

motivuara. 
5. Drejtuesit përkatës lidhin kontratat e punës për të gjithë punonjësit e sistemit penitenciar, 

marrëdhëniet e punës të të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës. 
6. Të gjithë punonjësit e sistemit penitenciar i nënshtrohen trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm. 
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Neni 94/1  
Inspektimi në IEVP-të  

(Shtuar neni me vendim të KM nr.187, datë 17.3.2010, pika 19) 
 

1. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve dërgon pranë IEVP-ve grupe inspektimi, të përbëra nga 
specialistë të  Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, të cilët bëjnë verifikime për çështje të caktuara në 
urdhër.  

2. Në përfundim të inspektimit, grupi harton një akt kontrolli në prani të personave të kontrolluar, 
duke bërë rekomandimet e nevojshme për përmirësimin e shkeljeve të konstatuara.  

3. Kur konstatohen shkelje, grupi i inspektimit i propozon Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve 
marrjen e masave disiplinore konkrete ndaj personave përgjegjës për shkeljen. 

 
PJESA E GJASHTË  

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 95 
Zbatimi i rregullores 

 
1. Brenda 3 muajve nga miratimi i kësaj rregulloreje, Komisioni përgatit dokumentacionin e 

nevojshëm në përputhje me kërkesat dhe nevojat për zhvillimin e aktivitetit të punës së të burgosurve sipas 
kritereve të kësaj rregulloreje. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të mbajë dokumentacionin e 
nevojshëm për punën e të burgosurve sipas formateve të miratuara nga Ministri i Drejtësisë.  

2. Rregulloret e brendshme të IEVP mbeten në fuqi deri në miratimin e rregulloreve të reja.  
3. Ngarkohet Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për zbatimin e kësaj 

rregulloreje. 
 

Vendim i KM nr.187, datë 17.3.2010 botuar në Fletoren Zyrtare nr.44, faqe 1641  
 

 
VENDIM 

Nr.120, datë 27.2.2003 
 

PËR KRIJIMIN E INSTITUTIT TË MJEKËSISË LIGJORE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetuës, të neneve 13 pika 1 dhe 19 pika 1 të ligjit nr.7893, datë 

22.12.1994 “Për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë” dhe të nenit 6 të ligjit nr.8678, datë 14.5.2001 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i 
Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Krijimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore, sipas strukturave dhe organizimit ekzistues të Shërbimit të 

Ekspertimit Mjekoligjor. 
2. Instituti i Mjekësisë Ligjore është institucion qendror, buxhetor, në varësi të Ministrit të Drejtësisë. 
3. Drejtimet e përgjithshme të veprimtarisë të këtij Instituti janë: 
a) Veprimtaria kërkimore-shkencore për zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkëkohore në fushën e 

mjekësisë ligjore. 
b) Organizimi dhe drejtimi i veprimtarisë së shërbimeve të ekspertimit mjekoligjor në Republikën e 

Shqipërisë. 
c) Kryerja e ekspertimeve mjekoligjore, patologjike, toksikologjike, biologjike dhe psikiatrike, si dhe e 

veprimeve të tjera, sipas rasteve dhe procedurave të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e 
Procedurës Penale dhe në ligje të veçanta. 

ç) Bashkërendimi i veprimtarisë së këtij Instituti me institucionet shëndetësore për parandalimin e 
veprave penale, që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e pacientëve. 

d) Përgatitja dhe kualifikimi i vazhdueshëm shkencor i specialistëve të mjekësisë ligjore. 
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4. Instituti i Mjekësisë Ligjore, sipas ligjit, kryen ekspertime mjekoligjore, me kërkesën e palëve në 
procesin civil, të subjekteve të procedimit penal dhe të personave të tjerë juridikë, kundrejt pagesës së 
shpenzimeve dhe të tarifave përkatëse. 

5. Tarifat për veprimet dhe shërbimet, që ofron Instituti i Mjekësisë Ligjore, masa dhe mënyra e 
llogaritjes së këtyre shpenzimeve, caktohen me urdhër të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit 
të Financave. 

6. Vendimi nr.343, datë 5.6.1998 i Këshillit të Ministrave “Për kalimin në varësi të Ministrisë së 
Drejtësisë të Shërbimit të Ekspertimit Mjekoligjor”, shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.18, faqe 520  
 
 

VENDIM 
Nr.327, datë 15.5.2003 

 
PËR KALIMIN E SISTEMIT TË PARABURGIMIT NË VARËSI TË MINISTRISË SË DREJTËSISË 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 12 të nenit 6 të ligjit nr.8678, datë 14.5.2001 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të nenit 14 të ligjit nr.8553, datë 25.11.1999 “Për 
Policinë e Shtetit”, të nenit 15 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të nenit 
29 të ligjit nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin  dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë” dhe të neneve 8 e 16 të ligjit nr.8983, datë 20.12.2002 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2003”, me 
propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Kalimi i sistemit të paraburgimit, së bashku me mjediset dhe pajisjet, nga administrimi i komisariateve 

të Ministrisë së Rendit Publik në administrimin e Drejtorisë  së Përgjithshme të Burgjeve, në Ministrinë e 
Drejtësisë. 

2. Numrit të përgjithshëm të punonjësve të Ministrisë së Rendit Publik t’i zbriten 322 punonjës. 
3. Numrit të përgjithshëm të punonjësve të Ministrisë së Drejtësisë t’i shtohen 322 punonjës, të cilët do 

të shërbejnë në dhomat e paraburgimit.  
4. Ministrisë së Rendit Publik, nga buxheti i miratuar për vitin 2003, t’i zbritet fondi prej 154 200 000 ( 

njëqind e pesëdhjetë e katër milionë e dyqind mijë) lekësh, të ndara   në zërat e mëposhtëm: 
a) Paga 80 200 000 (tetëdhjetë milionë e dyqind mijë) lekë; 
b) Sigurime shoqërore22 000 000 (njëzet e dy milionë) lekë; 
c) Shpenzime operative52 000 000  (pesëdhjetë e dy milionë) lekë. 
5. Ministrisë së Drejtësisë, në buxhetin  e miratuar për vitin 2003, t’i shtohet ky fond, sipas zërave të 

caktuar në pikën 4 të këtij vendimi. 
6. Marrja në dorëzim e mjediseve të paraburgimit të bëhet veçmas për çdo komisariat. Ministri i 

Drejtësisë dhe Ministri i Rendit Publik të përcaktojnë radhën e marrjes në dorëzim, masat që do të merren dhe 
mënyrat e kryerjes së këtij dorëzimi. 

7. Ministri i Drejtësisë  dhe Ministri i Rendit Publik të përcaktojnë mënyrën e kryerjes së shërbimeve të 
nevojshme për funksionimin normal të paraburgimit, kur këto mjedise gjenden brenda hapësirave të 
komisariateve. 

8. Ngarkohet Ministria e Drejtësisë, Ministria e Rendit Publik dhe Ministria e Financave për zbatimin e 
këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi më 1 korrik 2003. 
KRYEMINISTRI 

Fatos Nano 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.46,  faqe 1757 
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UDHËZIM 
Nr.3165, datë 12.5.2004 

 
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES SË PËRKTHYESVE TË JASHTËM, 

TARIFAT E SHPËRBLIMIT TË PËRKTHYESVE TË JASHTËM DHE TARIFAT E PËRKTHIMIT 
ZYRTAR QË DUHET TË PAGUAJNË TË TRETËT 

 
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutes dhe të nenit 12 të ligjit nr.8678, datë 14.5.2001 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i 
Financave 

 
UDHËZOJNË: 

 
1. Ministri i Drejtësisë miraton listën vjetore të përkthyesve të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë për 

vitin pasues kalendarik me tre përkthyes për çdo gjuhë komunikimi të përcaktuar në konventat ndërkombëtare 
dhe marrëveshjet dypalëshe në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, brenda datës 15 dhjetor të çdo viti.  

2. Lista vjetore e përkthyesve të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë dhe gjuhët respektive i paraqiten 
Ministrit të Drejtësisë nga Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar brenda datës 10 dhjetor në bazë 
të renditjes së kandidatëve të paraqitur pas konkurrimit sipas procedurave të mëposhtme. 

Kur numri i kandidatëve të paraqitur për një gjuhë është jo më i madh se tre, konkurrimi do të zhvillohet 
në një datë tjetër, të mëvonshme.  

3. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe të Shërbimeve  bën njoftimin në lidhje me kriteret 
që duhet të plotësojnë kandidatët për përkthyes të jashtëm sipas pikës 9 të këtij udhëzimi, si dhe afatet e 
pranimit të dokumenteve, pranë Ministrisë së Drejtësisë, brenda datës 1 nëntor, jo më pak se dy herë, në dy 
nga gazetat me qarkullim në të gjithë vendin dhe në dy nga kanalet televizive kombëtare. 

DBGJN-ja administron kërkesat e ardhura, përgatit dosjen përkatëse me të dhënat profesionale të 
kandidatëve dhe bën njoftimin për datën dhe mënyrën e testimit. 

4. Përbërja dhe masa e shpërblimit të anëtarëve të komisionit të testimit të kandidatëve për përkthyes, 
miratohen nga Ministri i Drejtësisë brenda datës 15 nëntor. 

5. KTKPJ-ja për çdo gjuhë ka në përbërje të tij një pedagog për çdo gjuhë testimi, mësimdhënia apo 
mbrojtja e së cilës ofrohet në Universitetin e Tiranës,  si dhe dy përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë.  

6. Në përfundim të testimit, KTKPJ-ja për çdo gjuhë testimi dorëzon vlerësimin përfundimtar të firmosur 
nga jo më pak se 2/3 e anëtarëve, duke i renditur kandidatët sipas gjuhës dhe totalit të pikëve të marra në të 
dyja fazat e konkurrimit. Maksimumi i pikëve është 100 pikë; 30 pikë nga të dhënat profesionale pas 
vlerësimit të CV-së, nga komisioni  dhe 70 pikë nga njohuritë gjuhësore dhe aftësitë kompjuterike pas testimit 
me shkrim.  

7. Sekretari i Përgjithshëm, brenda datës 20 dhjetor, lidh kontratat individuale (tip) me çdo përkthyes. 
Në rast se përkthyesi i miratuar në listën vjetore të përkthyesve të jashtëm tërhiqet nga lidhja e kësaj kontrate 
apo njëra nga palët e prish atë më pas, Sekretari i Përgjithshëm kontrakton kandidatin e renditur menjëherë pas 
tij. Kontratat në fjalë përfundojnë pas lidhjes së kontratave të reja për vitin pasues. 

8. Në rast se gjatë vitit del nevoja për përkthim në dhe nga gjuhë të papërfshira në listën vjetore, me 
propozim të DBGJN-së, Sekretari i Përgjithshëm lidh kontrata me përkthyese në atë gjuhë, pasi të jenë 
ndjekur të gjitha procedurat që aplikohen për miratimin e listës vjetore të përkthyesve të jashtëm të Ministrisë 
së Drejtësisë. Përkthyesit e kontraktuar me këtë procedurë duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara në pikën 
9 të këtij udhëzimi dhe numri i tyre nuk duhet të kalojë 1/3 e numrit të përkthyesve të  jashtëm të miratuar në 
listën vjetore. 

9. Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për përkthyes të jashtëm janë:  
I. Kritere të përgjithshme: 
a) Të jetë shtetas shqiptar. 
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar. 
c) Të ketë mbaruar arsimin e lartë për gjuhën përkatëse ose për drejtësi në një nga universitetet, gjuha e 

të cilit është ajo për të cilën aplikon. 
d) Të ketë eksperiencë pune prej jo më pak se tre vjetësh në përkthim ose në nivelin e mësimdhënies. 
e) Të mos ketë qenë dënuar apo të mos jetë në ndjekje penale. 
f) Të zotërojë shumë mirë programet bazë të kompjuterit. 
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II. Kritere të veçanta: 
a) Të njohë shumë mirë gjuhën në të cilën kërkon të përkthejë. 
b) Kanë përparësi:  
i) personat që kanë ndjekur studime të thelluara të fushës në fjalë;  
ii) personat që e kanë gjuhë amtare gjuhën të cilën kërkojnë të përkthejnë;  
iii) të diplomuarit apo të specializuarit jashtë vendit;  
iv) personat që kanë dhënë provimin përkatës të gjuhës të cilën kërkojnë të përkthejnë brenda apo jashtë 

vendit me rezultate të larta.  
10. Përkthimi i dokumenteve zyrtare shpërblehet për faqe kompjuterike. Faqja kompjuterike përmban 

2200 (dy mijë e dyqind) shkronja e shenja, duke përfshirë dhe ndarjet e nevojshme të materialit të shkruar në 
fjalë, kryeradhë, paragrafë, kapituj dhe pjesë. Skicat, fotot, tabelat e skemat që përfshihen në tekstin e 
përkthyer, llogariten e shpërblehen mekanikisht si faqe kompjuterike sipas vendit që zënë në tekst. 

11.Tarifa e shpërblimit për përkthyesit e jashtëm, për përkthim të dokumenteve zyrtare nga gjuha shqipe 
në gjuhën e huaj të jetë 1300 (një mijë e treqind ) lekë për faqe. 

12. Tarifa e shpërblimit për përkthyesit e jashtëm, për përkthim të dokumenteve zyrtare nga gjuha e huaj 
në gjuhën shqipe të jetë 1000 (një mijë) lekë, për faqe.   

13. Përkthimi në konferenca apo takime të ndryshme në të cilat Ministri i Drejtësisë apo persona të 
autorizuar prej tij marrin pjesë, llogariten mbi bazën e kohës fizike të shpenzuar. Një orë përkthim shpërblehet 
me 3500 (tre mijë e pesëqind) lekë. 

14. Pagesa për përkthimin bëhet në përputhje me kontratën tip që lidhet midis palëve, në CASH ose me 
transfertë bankare, jo më vonë se 30 ditë, nga dita e marrjes në dorëzim të materialit të përkthyer nga 
Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar dhe daljes së urdhrit të Ministrit të Drejtësisë për këtë 
qëllim.   

15. Mënyra, kushtet dhe afatet e realizimit të përkthimit të dokumenteve zyrtare rregullohen 
shprehimisht në kontratën tip që lidhet midis palëve, për përkthimin e dokumenteve zyrtare. 

16. Në rastin kur të tretët kërkojnë një përkthim zyrtar prej Ministrisë së Drejtësisë, tarifa e përkthimit 
zyrtar që duhet të paguajnë të tretët, për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj të jetë 1800 (një mijë e 
tetëqind) lekë për faqe. Për përkthimin nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe tarifa e shpërblimit të jetë 1300 (një 
mijë e treqind) lekë, për faqe. 

17. Mënyra, kushtet dhe afatet e realizimit të përkthimit zyrtar për të tretët rregullohen në kontratën tip 
që lidhet midis palëve. 

18. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij udhëzimi, përballohen nga buxheti vjetor i 
Ministrisë së Drejtësisë. 

19. Ngarkohet Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar dhe Drejtoria e Menaxhimit të 
Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve në Ministrinë e Drejtësisë për zbatimin e këtij udhëzimi. 

Ky udhëzim hyn në fuqi mbas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I DREJTËSISË                               MINISTRI I FINANCAVE 
  Fatmir Xhafaj                                                         Arben Malaj 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.39, faqe 2833 
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LIGJ 
Nr.8577, datë 10.2.2000 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË 

SHQIPËRISË 
 
 Në mbështetje të neneve 6, 81, 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi i ligjit 

 
 1. Ky ligj përcakton rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Gjykatës Kushtetuese, statusin e 

gjyqtarit, paraqitjen e kërkesave dhe shqyrtimin e tyre, parimet dhe rregullat e gjykimit kushtetues, marrjen e 
vendimeve dhe ekzekutimin e tyre. 

 2. Për çështje që lidhen me procedura që nuk rregullohen nga ky ligj, Gjykata Kushtetuese merr 
parasysh edhe dispozitat ligjore që rregullojnë procedurat e tjera, duke marrë në konsideratë natyrën ligjore të 
çështjes. 

 
Neni 2 

Funksioni i Gjykatës Kushtetuese 
 
 Gjykata Kushtetuese është autoriteti më i lartë që garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën 

interpretimin përfundimtar të saj. 
Neni 3 

Pavarësia e Gjykatës Kushtetuese 
 
 1. Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. 
 2. Gjykata Kushtetuese gëzon pavarësi të plotë organizative, administrative e financiare për realizimin e 

detyrave të caktuara në Kushtetutë dhe në këtë ligj. 
 

Neni 4 
Selia e Gjykatës Kushtetuese 

 
Selia e Gjykatës Kushtetuese është në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, Tiranë. 
 

Neni 5 
Simbolet që vendosen në Gjykatën Kushtetuese 

 
 1. Në sallën e Gjykatës Kushtetuese vendoset Stema e Republikës së Shqipërisë, Flamuri Kombëtar dhe 

një pamje e Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë. 
 2. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, gjatë zhvillimit të seancës plenare, mban një veshje të veçantë; 

përshkrimi dhe forma e së cilës përcaktohet nga Gjykata Kushtetuese. 
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Neni 6 
Mjetet financiare 

 
 1. Gjykata Kushtetuese administron buxhetin e saj, i cili si pjesë e buxhetit të shtetit, hartohet prej saj 

dhe i paraqitet për miratim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 
 2. Në mjetet financiare përfshihet edhe çdo e ardhur tjetër që nuk është e ndaluar me ligj. 
 3. Llogaritë financiare të Gjykatës Kushtetuese kontrollohen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

 
KREU II 

ORGANIZIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE 
 

Neni 7 
Përbërja e Gjykatës Kushtetuese 

 
 1. Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë, të cilët emërohen nga Presidenti i Republikës me 

pëlqimin e Kuvendit. 
 2. Gjyqtarët emërohen për 9 vjet, pa të drejtë riemërimi, nga radhët e juristëve me kualifikim të lartë 

dhe me përvojë pune jo më pak se 15 vjet në profesion. 
 3. Përbërja e Gjykatës Kushtetuese përtërihet çdo 3 vjet në një të tretën e saj, sipas procedurës së 

caktuar në këtë ligj. 
 4. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese emërohet nga radhët e anëtarëve të saj nga Presidenti i Republikës, 

me pëlqimin e Kuvendit, për një periudhë prej 3 vjetësh, me të drejtë riemërimi brenda mandatit të gjyqtarit. 
 

Neni 8 
Fillimi i detyrës 

 
 1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë. 
 2. Formula e betimit është: “Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do t’i qëndroj kurdoherë 

besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë”. 
 3. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese fillon nga data e betimit dhe mbaron në datën e njëjtë të 

atij muaji, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. 
 4. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese vazhdon në detyrë deri në emërimin e pasardhësit të tij. 
 

Neni 9 
Mbarimi i mandatit 

 
1. Mandati i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese mbaron kur: 
 a) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi; 
b) nuk paraqitet pa arsye në detyrë për më shumë se 6 muaj; 
c) mbush moshën 70 vjeç; 
ç) jep dorëheqjen; 
d) me vendim gjyqësor të formës së prerë deklarohet i paaftë për të vepruar. 
 2. Mbarimi i mandatit të gjyqtarit deklarohet me vendim të Gjykatës Kushtetuese. Kërkesa për 

deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtarit bëhet nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese. 
 3. Në rast se vendi i gjyqtarit mbetet vakant, Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit emëron 

një gjyqtar të ri brenda 1 muaji, i cili qëndron në detyrë deri në përfundimin e mandatit të gjyqtarit të larguar. 
 

Neni 10 
Shkarkimi i gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese 

 
 1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese mund të shkarkohet nga Kuvendi me dy të tretat e të gjithë anëtarëve 

të tij për shkelje të Kushtetutës, për kryerjen e një krimi, për paaftësi mendore apo fizike, për akte e sjellje që 
diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Vendimi i Kuvendit shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese, e 
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cila kur vërteton se ekziston një nga shkaqet e mësipërme, deklaron shkarkimin nga detyra të anëtarit të 
Gjykatës Kushtetuese. 

 2. Procedura e shqyrtimit të Kuvendit për shkarkimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, për një nga 
shkaqet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, fillon me kërkesë të motivuar të jo më pak se gjysmës së të 
gjithë anëtarëve të Kuvendit. 

 
Neni 11 

Drejtimi i Gjykatës Kushtetuese 
 
 Veprimtaria e Gjykatës Kushtetuese drejtohet dhe organizohet nga Kryetari i saj dhe, në mungesë të tij, 

nga njëri prej gjyqtarëve të caktuar prej tij, me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj është përcaktuar në 
kompetencë të Mbledhjes së Gjyqtarëve. 

 
Neni 12 

Kompetencat e Kryetarit 
 
 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese ka këto kompetenca: 
 a) Përgatit, thërret e drejton seancat plenare të Gjykatës Kushtetuese. 
 b) Përfaqëson Gjykatën Kushtetuese në marrëdhënie me të tretët. 
 c) Bashkërendon punën midis gjyqtarëve. 
 ç) Nënshkruan aktet e Gjykatës Kushtetuese, me përjashtim të vendimeve që nënshkruhen nga të gjithë 

gjyqtarët. 
 d) Emëron dhe largon nga detyra personelin administrativ, si dhe merr masa disiplinore ndaj tij.  
 

Neni 13 
Kompetencat e Mbledhjes së Gjyqtarëve 

 
Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese ka këto kompetenca: 
a) Përcakton drejtimet kryesore të shpenzimeve të mjeteve buxhetore. 
 b) Informohet çdo 6 muaj me raporte për shpenzimet buxhetore. 
 c) Vendos për strukturën organizative të Gjykatës Kushtetuese. 
 ç) Vendos për numrin e personelit dhe pagat e tyre. 
 d) Miraton rregulloren e brendshme për veprimtarinë e administratës së Gjykatës Kushtetuese. 
 

Neni 14 
Nëpunësit civilë 

 
 1. Nëpunësi më i lartë civil në Gjykatën Kushtetuese është Sekretari i Përgjithshëm. 
 2. Shërbimet e tjera të nevojshme për funksionimin e Gjykatës Kushtetuese kryhen nga nëpunës dhe 

punonjës të tjerë. 
 3. Sekretari i Përgjithshëm emërohet nga Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese nga radhët e 

juristëve me përvojë profesionale. 
 4. Sekretari i Përgjithshëm drejton veprimtarinë administrative të Gjykatës Kushtetuese, nën autoritetin 

e Kryetarit të saj. 
 5. Të drejtat dhe detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm dhe të nëpunësve e punonjësve të tjerë të 

shërbimeve përcaktohen nga ky ligj dhe Rregullorja e Brendshme. 
 6. Punonjësit e administratës së Gjykatës Kushtetuese i nënshtrohen rregullave të shërbimit civil dhe 

trajtohen financiarisht njëlloj si punonjësit e administratës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 
 

Neni 15 
Garantimi i rendit 

 
 1. Për mbajtjen e rendit dhe ruajtjen e saj, Gjykata Kushtetuese ka të drejtën e disponimit të forcave 

policore që vihen në shërbim të saj. 



196 
 

 2. Numri dhe detyrat e këtyre forcave policore miratohen nga Ministri i Rendit Publik me propozimin e 
Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese. 

 
KREU III 

STATUSI I GJYQTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE 
 

Neni 16 
Imuniteti 

 
 1. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese gëzojnë paprekshmëri për gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. 

Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese nuk mbajnë përgjegjësi ligjore për mendimet ose votën e shprehur për 
çështje në shqyrtim. 

 2. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese nuk mund të ndiqet penalisht pa pëlqimin e Gjykatës Kushtetuese. 
Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese mund të ndalohet ose të arrestohet vetëm në qoftë se kapet në kryerje e sipër 
të një krimi ose menjëherë pas kryerjes së tij. Organi kompetent njofton menjëherë Gjykatën Kushtetuese. Kur 
Gjykata Kushtetuese nuk jep pëlqimin brenda 24 orëve për dërgimin në gjykatë të gjyqtarit të arrestuar, organi 
kompetent është i detyruar ta lirojë atë. 

 3. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që merret me shumicën e votave, duhet të jetë i arsyetuar. Gjyqtari, 
për të cilin kërkohet pëlqimi, pasi dëgjohet, nuk merr pjesë në votim. 

  
Neni 17 
Paga 

 
 1. Paga e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese është e barabartë me pagën e Kryetarit të Gjykatës së Lartë. 
 2. Paga e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese është 20 për qind më e lartë se paga e gjyqtarit të Gjykatës 

Kushtetuese. 
 3. Paga dhe përfitimet e tjera të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese nuk mund të ulen dhe as të preken. 
 

Neni 18 
Të drejta të tjera të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese 

 
 1. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet: 
 a) të kenë një mbrojtje të veçantë të vetes, familjes dhe pronës, kur një gjë të tillë e kërkojnë vetë për 

rrethana serioze ose çmohet se është e domosdoshme. Organet përkatëse, të ngarkuara me ruajtjen e 
personaliteteve të larta, janë të detyruara t’i përgjigjen çdo kërkese të bërë në këtë drejtim; 

 b) të përfitojnë leje të pagueshme vjetore 40 ditë. Leja vjetore bëhet gjatë muajit gusht-shtator; 
 c) të përfitojnë falas Fletoren Zyrtare, gazeta dhe revista juridike; 
 ç) të përfitojnë në mënyrë të barabartë po ato të drejta që gëzojnë deputetët, sipas neneve 16 pika 1, 19, 

20, 23, 25 dhe 26 të ligjit nr.8550, datë 18.11.1999 “Statusi i deputetit”. 
 2. Koha e qëndrimit në detyrë e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese nuk mund të kufizohet, përveçse në 

rastet e përmendura në Kushtetutë dhe në këtë ligj. 
 3. Në përfundim të mandatit, me përjashtim të rastit kur shkarkohet nga detyra sipas procedurave të 

përcaktuara në ligj, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese caktohet në një  detyrë tjetër të barabartë ose të përafërt, si 
dhe përfiton pagesë kalimtare dhe/ose pension suplementar, sipas legjislacionit në fuqi. 

 
Neni 19 

Marrëdhëniet protokollare 
 
1. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtarët e saj kanë status të veçantë protokollar. 
 2. Në marrëdhëniet protokollare Kryetari i Gjykatës Kushtetuese vjen menjëherë pas Kryeministrit, 

ndërsa gjyqtarët e saj barazohen në trajtimin protokollar me ministrin.   
 3. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese ftohen të marrin pjesë në delegacionet zyrtare, ceremonitë, pritjet 

dhe veprimtaritë e ndryshme të karakterit kulturor, shoqëror dhe sportiv, sipas protokollit të përcaktuar në 
këtë nen.   
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KREU IV 
PARIME TË GJYKIMIT KUSHTETUES 

 
Neni 20 

Shqyrtimi kolegjial 
 
 Shqyrtimi i çështjeve nga Gjykata Kushtetuese bëhet kolegjialisht. Vendimi merret vetëm nga ata 

gjyqtarë që kanë marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes. 
 

Neni 21 
Procesi publik 

 
 1. Shqyrtimi i çështjeve në seancë plenare nga Gjykata Kushtetuese bëhet i hapur. 
 2. Gjykata Kushtetuese mund ta përjashtojë publikun nga seanca plenare ose një pjesë të tij, me 

arsyetimin e mbrojtjes së moralit publik, të rendit publik, të sigurisë kombëtare, të së drejtës së jetës private 
ose të së drejtave vetjake. 

 
Neni 22 

Përdorimi i gjuhës shqipe 
 
 1. Në shqyrtimin e çështjeve përdoret gjuha shqipe. 
 2. Pjesëmarrësit në gjykim, që nuk dinë gjuhën shqipe, përdorin gjuhën e tyre. Ata marrin dijeni për të 

gjithë zhvillimin e procesit me anë të përkthyesit, që si rregull sigurohet nga Gjykata Kushtetuese. 
 

Neni 23 
Procesi gojor 

 
 Shqyrtimi i çështjes në seancë plenare bëhet gojarisht ose mbi bazë dokumentash, sipas natyrës së 

çështjes.  
 

Neni 24 
Mbrojtja në gjykimin kushtetues 

 
 Pjesëmarrësit në gjykimin kushtetues mbrohen vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit, në mënyrën e 

parashikuar në këtë ligj. 
 

Neni 25 
Paanësia në gjykimin kushtetues 

 
 1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese në shqyrtimin e çështjeve është i paanshëm dhe bazohet në kryerjen e 

detyrave të tij vetëm në Kushtetutë dhe në ligj. 
 2. Në veprimtarinë e tij, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese merr pjesë me cilësinë e tij vetjake dhe nuk 

përfaqëson asnjë organ shtetëror, organizatë shoqërore, parti ose shoqatë politike, grup etnik ose social. 
 

Neni 26 
Publikimi i vendimit përfundimtar 

 
1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare. Ato botohen në Fletoren Zyrtare dhe hyjnë në 

fuqi ditën e botimit të saj. Kur vendimi ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të individit, Gjykata 
mund të vendosë që ai të hyjë në fuqi me shpalljen e tij. 

2. Organi që boton Fletoren Zyrtare detyrohet të bëjë botimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, jo 
më vonë se 15 ditë nga ardhja për botim e tyre pranë atij organi. 

3. Gjykata Kushtetuese çdo vit përgatit një përmbledhje të vendimeve të saj. 
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KREU V 
PARAQITJA DHE SHQYRTIMI PARAPRAK I KËRKESËS 

 
Neni 27 

Regjistrimi i kërkesës 
 
 1. Kërkesa që drejtohet në Gjykatën Kushtetuese regjistrohet menjëherë në regjistrin e posaçëm që mban 

kryesekretaria e Gjykatës Kushtetuese. 
 2. Kërkesa i dorëzohet Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, i cili cakton një relator që përgatit çështjen 

për shqyrtimin paraprak të saj. 
 

Neni 28 
Përmbajtja e kërkesës 

 
 1. Kërkesa në Gjykatën Kushtetuese paraqitet në formë të shkruar në gjuhën shqipe, qartë e 

kuptueshëm, në aq kopje sa janë pjesëmarrësit dhe duhet të përmbajë: 
 a) emrin e gjykatës përpara të cilës paraqitet; 
 b) emrin, mbiemrin (emërtimin), vendbanimin ose vendqëndrimin e kërkuesit; 
 c) emrin, mbiemrin (emërtimin), vendbanimin ose vendqëndrimin e subjekteve të interesuara; 
 ç) objektin e kërkesës; 
 d) përmbajtjen e kërkesës dhe parashtrimin e shkaqeve; 
 dh) treguesin e dokumenteve dhe mjeteve të tjera provuese që shoqërojnë kërkesën; 
 e) nënshkrimin e kërkuesit ose të përfaqësuesit të tij. 
 2. Kërkesa u njoftohet palëve në gjykim. 
 

Neni 29 
Dokumente që i bashkëlidhen kërkesës 

 
 1. Sipas rastit, kërkesës i bashkëlidhen këto dokumente: 
 a) Akti i përfaqësimit, kur kërkesa paraqitet nga përfaqësuesi. 
 b) Kopje të aktit që është objekt i kërkesës. 
 c) Dokumente origjinale ose të noterizuara, ose prova shkresore që kanë lidhje me çështjen në shqyrtim. 
 2. Kopje të aktit, të dokumentit ose të provave shkresore paraqiten në numër sa janë pjesëmarrësit në 

gjykim, që t’u njoftohen atyre. 
 

Neni 30 
Afati i paraqitjes së kërkesës 

 
 1. Për paraqitjen e kërkesës para Gjykatës Kushtetuese zbatohen afatet e përcaktuara në këtë ligj. 
 2. Kërkesat e individit për shkeljen e të drejtave kushtetuese paraqiten jo më vonë se 2 vjet nga 

konstatimi i shkeljes. Kur në bazë të ligjit individi mund t’i drejtohet një organi tjetër, ai mund të paraqesë 
kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, pasi të jenë shterur të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e këtyre të 
drejtave. Në këtë rast, afati i paraqitjes së kërkesës është 2 vjet nga data e njoftimit të vendimit të organit 
përkatës shtetëror. 

 
Neni 31 

Shqyrtimi paraprak i kërkesës 
 
1. Kërkesa shqyrtohet paraprakisht nga kolegji i përbërë nga 3 gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, ku bën 

pjesë dhe relatori. 
2. Kur kërkesa, megjithëse është në kompetencë të Gjykatës Kushtetuese dhe është paraqitur nga subjekti 

që legjitimohet, nuk është e plotë, kolegji ia kthen kërkuesit për plotësim, duke treguar shkaqet e kthimit dhe 
afatin e plotësimit të saj. Pas kësaj, kur kërkesa paraqitet e plotësuar, kalon përsëri për shqyrtim paraprak në 
kolegj. Kërkesa e paplotësuar nuk merret në shqyrtim. 
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3. Kur kërkesa është paraqitur nga subjekti që legjitimohet dhe çështja është në kompetencë të Gjykatës 
Kushtetuese, kolegji vendos kalimin e çështjes në seancë plenare, ndërsa kur ajo nuk është paraqitur nga 
subjekti që legjitimohet ose çështja nuk është në kompetencë të Gjykatës Kushtetuese, kolegji vendos 
moskalimin e çështjes në seancë plenare. Në të gjitha rastet, kur ndonjë nga gjyqtarët e kolegjit nuk është i një 
mendimi me të tjerët, kërkesa i kalon për shqyrtim paraprak Mbledhjes së Gjyqtarëve, e cila vendos me 
shumicë votash për kalimin ose jo të çështjes në seancë plenare. 

4. Në të gjitha rastet e mësipërme, kolegji ose Mbledhja e Gjyqtarëve nuk shqyrton zgjidhjen në themel 
të çështjes. 

5. Për ankesat, lutjet dhe çdo korrespondencë tjetër që nuk përmban elementet e kërkesës, në kuptim të 
nenit 28 të këtij ligji, veprohet administrativisht. 

 
KREU VI 

FUNKSIONIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE 
 

Neni 32 
Shqyrtimi në seancë plenare 

 
 1. Gjykata Kushtetuese shqyrton çështjen në seancë plenare. 
 2. Në seancë plenare marrin pjesë të gjithë gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, por në asnjë rast jo më pak 

se dy të tretat e tyre. 
 

Neni 33 
Thirrja dhe drejtimi i seancës plenare 

 
 1. Seancën plenare të Gjykatës Kushtetuese e thërret dhe e drejton Kryetari i Gjykatës Kushtetuese. 
 2. Me miratimin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, seancën plenare mund ta thërrasë dhe ta drejtojë 

një gjyqtar i saj. 
Neni 34 

Të drejtat e gjyqtarit në gjykimin kushtetues 
 
 Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese ka të drejtë:  
a) të marrë pjesë në shqyrtimin e çdo çështjeje, me përjashtim të rasteve kur ndalohet nga ligji; 
b) të njihet me përmbajtjen dhe gjithë materialet e çështjes në shqyrtim; 
c) gjatë shqyrtimit, t’u drejtojë pyetje e të kërkojë shpjegime nga pjesëmarrësit në gjykim, si dhe nga 

personat e thirrur si dëshmitarë ose ekspert; 
ç) të marrë pjesë në bisedimet përfundimtare dhe të shfaqë lirisht mendimin e tij për mënyrën e 

përfundimit të çështjes që shqyrtohet. 
 

Neni 35 
Detyrat e gjyqtarit në gjykimin kushtetues 

 
 Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese duhet: 
 a) të përgatisë çështjen për gjykim, si dhe të marrë masat e duhura për zhvillimin e seancës plenare; 
  b) të votojë për mënyrën e zgjidhjes së çështjes; 
 c) të ruajë sekretin e diskutimeve dhe të votimit. 
 

Neni 36 
Heqja dorë nga shqyrtimi i çështjes 

 
 1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese është i detyruar të heqë dorë nga shqyrtimi i një çështjeje konkrete 

kur: 
 a) ka marrë pjesë në hartimin e aktit objekt shqyrtimi; 
 b) për shkak të lidhjeve fisnore apo lidhjeve të tjera me pjesëmarrësit në gjykim vihet në dyshim 

objektiviteti i tij; 
 c) në çdo rast tjetër kur vërtetohen arsye serioze njëanshmërie. 
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 2. Heqja dorë miratohet nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, derisa çështja nuk ka kaluar në seancë 
plenare. Më pas, heqja dorë vendoset me shumicën e votave të gjyqtarëve pjesëmarrës në proces. 

 
Neni 37 

Përjashtimi i gjyqtarit 
 
1. Pjesëmarrësit në gjykim kanë të drejtë të kërkojnë përjashtimin e gjyqtarit në çdo fazë të zhvillimit të 

gjykimit kur ekziston një nga rastet e parashikuara në nenin 36 të këtij ligji dhe gjyqtari nuk heq dorë nga 
shqyrtimi i çështjes. 

 2. Për përjashtimin e gjyqtarit vendos shumica e gjyqtarëve që marrin pjesë në shqyrtimin e çështjes. 
Gjyqtari, për të cilin kërkohet përjashtimi, pasi dëgjohet nuk merr pjesë në votim. Kur votat ndahen në 
mënyrë të barabartë, gjyqtari quhet i përjashtuar. 

 
Neni 38 

Njoftimi dhe pjesëmarrja në seancë plenare 
 
 1. Për orën dhe datën e zhvillimit të seancës plenare duhet të njoftohet kërkuesi, subjekti i interesuar ose 

përfaqësuesit e tyre. 
 2. Njoftimi bëhet nga kryesekretaria e Gjykatës Kushtetuese të paktën 10 ditë para datës së caktuar për 

zhvillimin e seancës plenare. 
 3. Njoftimi bëhet me shkresë zyrtare, me fletë-thirrje postare dhe në raste të ngutshme me telegram ose 

me faks, që i dorëzohen palëve ose anëtarëve madhorë të familjes. Kur ndonjë nga pjesëmarrësit në gjykimin 
kushtetues nuk i dihet vendqëndrimi ose ndodhet me qëndrim të përhershëm jashtë shtetit, njoftimi bëhet me 
shpallje në selinë e Gjykatës Kushtetuese, të paktën 1 muaj përpara datës së caktuar për zhvillimin e seancës 
plenare. 

 4. Në seancë plenare marrin pjesë kërkuesi, subjekti i interesuar, përfaqësuesit e tyre dhe dëshmitarët 
ose ekspertët kur ka të tillë. 

 5. Mungesa e njoftimit shkakton shtyrjen e seancës plenare, duke caktuar një datë tjetër për zhvillimin e 
saj, si dhe duke bërë njoftimet përkatëse. 

 6. Kur kërkuesi, subjekti i interesuar ose përfaqësuesit e tyre, megjithëse janë njoftuar, nuk paraqiten në 
seancë plenare dhe për këtë nuk kanë paraqitur shkaqe të përligjura, seanca plenare zhvillohet në mungesë. 

 
Neni 39 

Pjesëmarrësit në gjykimin kushtetues 
 
 1. Pjesëmarrës në gjykimin kushtetues janë: 
 a) Subjekti që ka paraqitur kërkesën ose përfaqësuesi i tij. 
 b) Subjektet kundër të cilëve është paraqitur kërkesa ose që kanë interes të drejtëpërdrejtë për çështjen 

që shqyrtohet. 
 c) Organi që ka nxjerrë aktin. 
 ç) Organet shtetërore që janë në mosmarrëveshje për kompetencë. 
 2. Në rastet kur pjesëmarrës në gjykimin kushtetues janë organe shtetërore, ato përfaqësohen nga 

drejtuesit e tyre dhe në mungesë nga persona të autorizuar me shkrim. 
 3. Përfaqësues të pjesëmarrësve në gjykimin kushtetues mund të jenë avokatët, të cilët pajisen me 

prokurë ose caktohen si të tillë me deklarim në seancë plenare. 
 4. Dhoma Kombëtare e Avokatisë cakton listën e avokatëve që mund të marrin pjesë në shqyrtimin e 

çështjeve në Gjykatën Kushtetuese. 
 

Neni 40 
Thirrja e ekspertit 

 
 1. Me kërkesën e pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata Kushtetuese mund të thërrasë me 

cilësinë e ekspertit persona që kanë njohuri të posaçme në fushën e shkencës, teknikës ose artit për konstatimin 
dhe sqarimin e fakteve që kanë lidhje me çështjen në shqyrtim. 

 2. Eksperti e jep mendimin e tij me shkrim, por mund të dëgjohet edhe në seancë plenare. 
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Neni 41 
Thirrja e dëshmitarit 

 
 Kur shihet e domosdoshme për sqarimin e fakteve që lidhen me çështjen në shqyrtim, me kërkesën e 

pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata Kushtetuese mund të thërrasë e të pyesë në seancë plenare 
persona me cilësinë e dëshmitarit. 

 
Neni 42 

Kërkimi i dokumenteve 
 
 1. Kur shihet e domosdoshme, me kërkesën e pjesëmarrësve në gjykim ose kryesisht, Gjykata 

Kushtetuese mund të kërkojë dokumente të cilat kanë lidhje me çështjen në shqyrtim. 
 2. Dokumentet e kërkuara administrohen në seancë plenare. 
 

Neni 43 
Zhvillimi i seancës plenare 

 
 Shqyrtimi i çështjes në seancë plenare ndjek këto rregulla: 
 a) Deklarohet çelja e seancës plenare nga kryesuesi i saj. 
 b) Verifikohet paraqitja e pjesëmarrësve.  
 c) Verifikohet legjitimiteti i pjesëmarrësve ose i përfaqësuesve të tyre. 
 ç) Pyeten pjesëmarrësit nëse kanë kërkesa paraprake dhe vendoset për to. 
 d) Lexohet kërkesa nga gjyqtari relator. 
 dh) Ftohen pjesëmarrësit të parashtrojnë kërkesat dhe kundërshtimet, duke filluar nga subjekti që ka 

paraqitur kërkesën. 
 e) Pjesëmarrësit në proces japin shpjegime ose bëjnë sqarime për pyetjet e gjyqtarëve. 
ë) Administrohen provat dhe ftohen pjesëmarrësit të japin mendime për përmbajtjen e tyre. 
 f) Ftohen pjesëmarrësit të bëjnë kërkesat përfundimtare. 
 g) Deklarohet nga kryesuesi mbyllja e seancës plenare dhe tërheqja për vendim. 
 

Neni 44 
Riçelja e seancës plenare 

 
 1. Nëse pas mbylljes të seancës plenare çmohet e domosdoshme sqarimi i rrethanave plotësuese, të cilat 

kanë rëndësi të veçantë për çështjen në shqyrtim, vendoset riçelja e saj. 
 2. Vendimi për riçeljen e seancës plenare merret me shumicë votash nga gjyqtarët që kanë qenë të 

pranishëm në seancën plenare. 
 3. Vendimi për riçeljen e seancës plenare u njoftohet pjesëmarrësve në gjykimin kushtetues, të cilët kanë 

të drejtë të marrin pjesë në të dhe t’u jepet fjala nëse e kërkojnë, për të bërë shpjegime që i çmojnë në interes 
të tyre. 

 
Neni 45 

E drejta për pezullim 
 
 1. Gjykata Kushtetuese, kryesisht ose me kërkesë të palës, kur vlerëson se zbatimi i ligjit ose i aktit 

mund të sjellë pasoja që prekin interesa shtetërorë, shoqërorë ose të individëve sipas rastit, me vendim të 
Mbledhjes së Gjyqtarëve ose në seancën plenare, urdhëron pezullimin e ligjit ose të aktit. Pezullimi vazhdon 
derisa vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi. 

 2. Vendimi për masën e pezullimit i njoftohet organit përkatës që ka nxjerrë ligjin ose aktin, si dhe 
bëhet publikimi i tij. 

 3. Gjykata Kushtetuese në çdo fazë të shqyrtimit të çështjes, me vendim në seancën plenare, mund të 
heqë masën e pezullimit. 

 4. Gjykata Kushtetuese duhet të shprehet në vendimin përfundimtar për vazhdimësinë ose jo të masës së 
pezullimit. 
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Neni 46 
Procesverbali i seancës plenare 

 
 Në seancën plenare të Gjykatës Kushtetuese mbahet procesverbal, i cili, në përfundim të saj, 

nënshkruhet nga kryesuesi i seancës plenare dhe sekretari që e mban atë. 
 

Neni 47 
Afati i fillimit të shqyrtimit të çështjes 

 
 Shqyrtimi i çështjeve në Gjykatën Kushtetuese duhet të fillojë jo më vonë se 2 muaj nga paraqitja e 

kërkesës. 
 

Neni 48 
Kufijtë e shqyrtimit të çështjes 

 
 1. Kufijtë e shqyrtimit të çështjes janë brenda objektit të kërkesës dhe shkaqeve të parashtruara në të. 
 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të kërkesës dhe akteve të tjera normative, vendos për çdo 

rast Gjykata Kushtetuese. 
 

KREU VII 
PROCEDURAT E VEÇANTA 

 
Procedura për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjeve ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën 

dhe me marrëveshjet ndërkombëtare 
Neni 49 

 
 1. Për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjit ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën ose me 

marrëveshjet ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të Presidentit të Republikës, të 
Kryeministrit, të jo më pak se një të pestës të deputetëve dhe të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

 2. Këtë të drejtë e kanë edhe Avokati i Popullit, organet e qeverisjes vendore, organet e bashkësive 
fetare, partitë politike, si dhe organizatat e tjera, vetëm kur argumentojnë se çështja lidhet me interesat e tyre. 

 
Neni 50 

 
 Kërkesat në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjit ose të akteve të tjera 

normative me Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, mund të paraqiten brenda 3 vjetëve nga hyrja 
në fuqi e tyre. 

 
Neni 51 

 
 Gjatë shqyrtimit të kërkesave të parashikuara nga nenet 49 e 50 të këtij ligji, Gjykata Kushtetuese 

vlerëson: 
a) përmbajtjen e ligjeve dhe të akteve normative; 
b) formën e ligjeve dhe të akteve normative; 
c) procedurën për miratimin, shpalljen dhe hyrjen në fuqi të tyre. 
 

Procedurat mbi pajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare me Kushtetutën 
Neni 52 

 
 1. Gjykata Kushtetuese shqyrton pajtueshmërinë me Kushtetutën të marrëveshjeve ndërkombëtare para 

ratifikimit. 
 2. Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje për shqyrtimin e këtyre çështjeve vetëm pasi bëhet kërkesë nga 

subjektet e parashikuara në nenin 134 shkronjat “a”, “b”, “c” e “ç” të Kushtetutës, si dhe nga subjektet e 
parashikuara në shkronjat “dh”, “e”, “ë” e “f” të Kushtetutës, për çështje që lidhen me interesat e tyre. 
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 3. Në rast se çështja ka kaluar në seancë plenare, pezullohen procedurat për ratifikimin e marrëveshjes. 
Shqyrtimi i kërkesës përfundon brenda 1 muaji nga data e paraqitjes së saj. 

 4. Në rast se Gjykata Kushtetuese vendos papajtueshmërinë e marrëveshjes ndërkombëtare me 
Kushtetutën, ajo nuk mund të ratifikohet. 

 
Neni 53 

 
1. Marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar para hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe që janë të 

papajtueshme me të, mund të paraqiten në Gjykatën Kushtetuese vetëm nga Këshilli i Ministrave. 
 2. Në rast se Gjykata Kushtetuese konstaton se marrëveshja ndërkombëtare e ratifikuar me ligj përmban 

dispozita që bien në kundërshtim me Kushtetutën, ajo vendos shfuqizimin e aktit të ratifikimit të saj. 
 

Procedurat lidhur me mosmarrëveshjet e kompetencave 
Neni 54 

 
1. Në mbështetje të nenit 131 shkronja “ç” të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese shqyrton konfliktet e 

kompetencës ndërmjet pushteteve, si dhe ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore dhe kur 
mosmarrëveshja ka lidhje të drejtëpërdrejtë me ushtrimin e veprimtarisë së tyre. 

2. Gjykata Kushtetuese merr në shqyrtim këto konflikte kur subjektet përkatëse e kanë konsideruar veten 
kompetente për të vendosur për çështje konkrete dhe sipas rastit kanë nxjerrë aktet për rregullimin e saj ose 
kur subjektet nuk e kanë konsideruar veten kompetente të vendosin në raste të veçanta.  

3. Kërkesa para Gjykatës Kushtetuese ngrihet nga subjektet në konflikt ose nga subjektet e cënuara 
drejtpërdrejt nga konflikti. 

4. Çdo lloj akti me karakter ligjor e nënligjor, veprim ose mosveprim i organeve të pushteteve ose i 
organeve të qeverisjes vendore, që kanë çuar në mosmarrëveshje kompetencash midis tyre, përbëjnë bazat për 
fillimin e shqyrtimit të këtyre çështjeve. 

Neni 55 
 
Kërkesa për shqyrtimin e këtyre mosmarrëveshjeve paraqitet brenda 6 muajve nga çasti i lindjes së 

konfliktit.  
 

Neni 56 
 
1.  Gjykata Kushtetuese vendos se cili organ i pushtetit ka në kompetencë të tij zgjidhjen e çështjes 

konkrete, për të cilën ka lindur mosmarrëveshja . 
2.  Kur zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës është e lidhur me akte ligjore ose nënligjore të 

nxjerra nga organet palë në konflikt, Gjykata Kushtetuese për zgjidhjen e mosmarrëveshjes shqyrton edhe 
kushtetutshmërinë apo ligjshmërinë e aktit.     

 
Procedura për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së partive 

dhe të organizatave të tjera politike 
Neni 57 

 
 1. Për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së partive dhe të organizatave të tjera politike, si dhe të 

veprimtarisë së tyre, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të Presidentit të Republikës, të 
Kryeministrit dhe të jo më pak se një të pestës së deputetëve. 

 2. Kërkesa mund të paraqitet në çdo kohë në Gjykatën Kushtetuese. 
 

Neni 58 
 
 Gjykata Kushtetuese shqyrton dhe vendos: 
 a) nëse partia ose organizata politike është krijuar në përputhje me dispozitat kushtetuese; 
 b) nëse veprimtaria e partisë ose e organizatës politike përputhet me Kushtetutën. 
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Neni 59 
 
 Kur Gjykata Kushtetuese çmon se ka të dhëna që veprimtaria e mëtejshme e një partie ose organizate 

politike cenon rendin kushtetues ose interesat shtetërorë apo publikë, sipas rastit, me vendim të veçantë të 
Mbledhjes së Gjyqtarëve ose në seancë plenare, mund të vendosë pezullimin e veprimtarisë së partisë ose të 
organizatës politike deri në dhënien e vendimit përfundimtar. 

  
Neni 60 

 
 1. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se krijimi i një partie ose organizate politike vjen në 

kundërshtim me Kushtetutën, ajo shfuqizon aktin e krijimit. 
 2. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se veprimtaria e një partie ose organizate politike vjen 

në kundërshtim me Kushtetutën, ajo vendos sipas rastit ndalimin e kësaj veprimtarie ose urdhëron çregjistrimin 
e saj. 

 
Procedurat për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës dhe vërtetimin e pamundësisë së 

ushtrimit të funksioneve të tij 
Neni 61 

 
 1. Gjykata Kushtetuese për deklarimin e shkarkimit të Presidentit të Republikës vihet në lëvizje me 

vendimin e Kuvendit që ka vendosur shkarkimin e tij nga detyra. 
 2. Vendimi i Kuvendit duhet të përmbajë një përshkrim të argumentuar të shkeljes së rëndë të 

Kushtetutës ose të krimit të rëndë, si dhe të shoqërohet me provat përkatëse. 
 3. Gjykata Kushtetuese, një kopje të vendimit të Kuvendit dhe të provave përkatëse, ia dërgon 

Presidentit të Republikës, i cili ka të drejtë të japë me shkrim sqarimet që i çmon të nevojshme. 
Neni 62 

 
 1. Gjykata Kushtetuese për kalimin e çështjes në seancë plenare vendos me shumicën e anëtarëve të saj. 
 2. Në seancën plenare ka të drejtë të jetë i pranishëm Presidenti i Republikës ose një përfaqësues i tij. 
 

Neni 63 
 
 1. Kur Gjykata Kushtetuese arrin në përfundimin se Presidenti i Republikës ka shkelur rëndë 

Kushtetutën ose ka kryer një krim të rëndë, deklaron shkarkimin e tij nga detyra. Në të kundërt, Gjykata 
Kushtetuese shfuqizon vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 

 2. Rregullat e përcaktuar në nenin 61 pikat 1, 2 dhe 3 zbatohen edhe në rastin e vërtetimit përfundimisht 
të faktit të pamundësisë së ushtrimit të detyrës nga Presidenti i Republikës. Në këtë rast, Gjykata Kushtetuese 
vendos vërtetimin e faktit të pamundësisë për ushtrimin e detyrës ose rrëzon kërkesën e Kuvendit të 
Republikës së Shqipërisë, kur ajo nuk gjendet e bazuar. 

 
Zgjedhshmëria dhe papajtueshmëria me ushtrimin e funksioneve të Presidentit të Republikës 

Neni 64 
 
1. Për çështjet që lidhen me zgjedhshmërinë e Presidentit të Republikës dhe për papajtueshmëritë në 

ushtrimin e funksioneve të tij, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të jo më pak se një të pestës së 
deputetëve ose të partive politike. 

2. Në rastin e zgjedhshmërisë, Gjykata Kushtetuese vendos shfuqizimin e vendimit të Kuvendit të 
Republikës së Shqipërisë ose rrëzimin e kërkesës. 

 3. Në rastin e papajtueshmërisë për ushtrimin e detyrës, Gjykata Kushtetuese vendos deklarimin e 
papajtueshmërisë me ushtrimin e funksioneve të Presidentit të Republikës ose rrëzimin e kërkesës. 
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Neni 65 
 
 Kur Presidenti i Republikës jep dorëheqjen gjatë kohës që çështja për shkarkimin e tij është në shqyrtim 

në Gjykatën Kushtetuese ose mandati i tij përfundon, Gjykata Kushtetuese pushon procedimin e mëtejshëm. 
Gjykata Kushtetuese i rifillon procedurat kur kjo kërkohet nga Kuvendi ose nga ai vetë. 

 
Procedura për shqyrtimin e zgjedhshmërisë dhe papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit të  deputetit 

Neni 66 
 
 1. Për shqyrtimin e zgjedhshmërisë së deputetëve, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje me kërkesë të 

Presidentit të Republikës ose të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. 
 2. Gjykata Kushtetuese verifikon zgjedhjen e deputetëve me kërkesë të partisë politike ose të kandidatit 

për deputet të pavarur, duke zbatuar në këtë rast edhe dispozitat ligjore për zgjedhjet e përgjithshme. 
 3. Kërkesa për papajtueshmëri mund të paraqitet në Gjykatën Kushtetuese nga Kuvendi, përsa kohë 

vazhdon mandati i deputetit, ndërsa kërkesa për shqyrtimin e zgjedhshmërisë së deputetëve mund të paraqitet 
brenda 6 muajve nga konstatimi i faktit të pazgjedhshmërisë. 

 
Neni 67 

 
 1. Në rastet kur Gjykata Kushtetuese verifikon zgjedhshmërinë e deputetëve, ajo vendos, sipas rastit, 

rrëzimin e kërkesës ose shfuqizimin e aktit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 
2. Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës për zgjedhshmërinë ose papajtueshmërinë e deputetit, Gjykata 

Kushtetuese, vendimin e saj ia dërgon Kuvendit. 
  

Procedurat e shqyrtimit të kushtetutshmërisë së ligjeve të kërkuara nga gjykatat 
Neni 68 

 
1. Kur gjykata ose gjyqtari gjatë një procesi gjyqësor dhe në çdo kohë, kryesisht ose me kërkesë të 

palëve, çmon se ligji është antikushtetues dhe kur ka lidhje të drejtpërdrejtë midis ligjit dhe zgjidhjes së 
çështjes konkrete, nuk e zbaton atë, duke vendosur pezullimin e shqyrtimit të mëtejshëm të çështjes dhe 
dërgimin e materialeve të saj Gjykatës Kushtetuese, për t’u shprehur për kushtetutshmërinë e ligjit. 

2. Në vendimin e saj gjykata apo gjyqtari duhet të përcaktojnë dispozitat e ligjit që ata çmojnë se janë të 
papajtueshme me normat konkrete ose parimet e tjera të Kushtetutës, të cilat ligji nuk i ka respektuar ose i ka 
cënuar, si dhe shkaqet për të cilat kërkohet shfuqizimi i tij. 

 
Neni 69 

 
1. Gjykata Kushtetuese, kur konstaton se çështja nuk është e plotë dhe në përputhje me nenin 68 të këtij 

ligji,  ia kthen atë gjykatës që e ka dërguar. Kjo e fundit detyrohet të plotësojë materialet brenda 1 muaji nga 
data e mbërritjes. 

2. Kur materialet e dosjes janë të plota dhe në përputhje me nenin 68, Gjykata Kushtetuese cakton datën 
e seancës për shqyrtimin e çështjes, duke njoftuar gjykatën dhe thirrur subjektet e interesuara. 

 
Neni 70 

 
1. Gjykata Kushtetuese, gjatë shqyrtimit të çështjeve të parashikuara në nenet 68 e 69 të këtij ligji dhe 

për arsye që kanë të bëjnë me kushtetutshmërinë e një ligji konkret, publikon faktin se çështja është nën 
shqyrtimin e saj. 

2. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes materialet, së bashku me vendimin e Gjykatës Kushtetuese, i 
dërgohen gjykatës konkrete. 

3. Në rastet kur Gjykata Kushtetuese e shfuqizon ligjin si antikushtetues, vendimin e saj ia njofton 
Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave.    
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Interpretimi i Kushtetutës 
Neni 71 

 
 1. Gjykata Kushtetuese, në mbështetje të paragrafit 1 të nenit 124 të Kushtetutës bën interpretimin 

përfundimtar të saj. 
 2. Kërkesën për interpretim të Kushtetutës kanë të drejtë ta paraqesin subjektet e përmendura në 

shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të paragrafit 1 të nenit 134 të Kushtetutës, ndërsa subjektet e tjera që 
përmenden në shkronjat “dh”, “e”, “ë” dhe “f”, vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre. 

 3. Në kërkesën e paraqitur duhet të saktësohet se cila dispozitë apo pjesë e saj kërkohet të interpretohet. 
 4. Subjekti, që pretendohet se e ka interpretuar gabim Kushtetutën, është gjithashtu palë në gjykim. 
 5. Shqyrtimi i kërkesave të tilla mund të bëhet në seancë plenare edhe mbi shqyrtimin e dokumenteve. 
 

KREU VIII 
VENDIMET E GJYKATËS KUSHTETUESE 

 
Neni 72 

Marrja e vendimit dhe shpallja e tij 
 
 1. Bisedimet si dhe votimi i vendimit bëhen pa praninë e personave të tjerë. 
 2. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese merren me shumicën e votave të të gjithë gjyqtarëve të saj. 

Abstenimi nuk lejohet. 
 3. Vendimi nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët e pranishëm në shqyrtimin e çështjes. 
 4. Për shpalljen e vendimit njoftohen pjesëmarrësit në proces. Mungesa e tyre nuk pengon shpalljen e 

tij. 
 5. Vendimi jepet “Në Emër të Republikës së Shqipërisë”. 
 6. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese shpallet i arsyetuar dhe lexohet nga kryesuesi i seancës ose nga një 

gjyqtar i caktuar prej tij. 
 7. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka fuqi detyruese të përgjithshme dhe është përfundimtar. 
 8. Gjyqtari që mbetet në pakicë ka të drejtë të arsyetojë mendimin e tij që i bashkohet vendimit dhe 

botohet bashkë me të. 
 9. Kopje të vendimit mund t’u jepen pjesëmarrësve në proces me kërkesën e tyre, kundrejt tarifës së 

caktuar. 
 

Neni 73 
Shtyrja e bisedimit dhe votimit 

 
 1. Kur ndonjëri prej gjyqtarëve që ka marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes mungon në bisedime ose në 

votim, Mbledhja e Gjyqtarëve nuk zhvillohet dhe shtyhet për një datë tjetër. 
 2. Në qoftë se edhe pas kësaj, pjesëmarrja e gjyqtarit nuk mund të sigurohet brenda një afati të 

arsyeshëm, Gjykata vendos përfundimisht për çështjen, kur formohet shumica absolute e anëtarëve të saj. 
 3. Në rast se kjo shumicë nuk formohet dhe ekziston mundësia për përfshirjen në këtë gjykim të 

gjyqtarëve të tjerë, që më parë nuk kanë marrë pjesë në të, seanca riçelet dhe shqyrtimi i çështjes fillon nga e 
para. 

 
Neni 74 

Refuzimi i kërkesës 
 
 Kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë të barabartë ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes 

nuk votohet nga shumica e kërkuar, Gjykata Kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës. Refuzimi nuk përbën 
pengesë që kërkuesi të riparaqesë kërkesën në rast se krijohen kushte për formimin e shumicës së kërkuar. 

 
Neni 75 

Mosndryshimi i vendimit 
 
 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, pas votimit, konsiderohet i marrë dhe nuk mund të ndryshohet. 
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Neni 76 
Efektet juridike të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 

 
 1. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që ka shfuqizuar një ligj apo akt normativ si të papajtueshëm me 

Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, si rregull sjell efekte juridike nga data e hyrjes së tij në fuqi. 
2. Vendimi ka fuqi prapavepruese vetëm: 
a) ndaj një dënimi penal edhe gjatë kohës që është në ekzekutim, nëse ai lidhet drejtpërdrejt me zbatimin 

e ligjit ose të aktit normativ të shfuqizuar; 
b) ndaj çështjeve që shqyrtohen nga gjykatat, derisa vendimet e tyre nuk kanë marrë formë të prerë; 
ç) ndaj pasojave ende të paezauruara të ligjit apo aktit normativ të shfuqizuar. 
 

Neni 77 
Efektet juridike të vendimeve gjyqësore 

 
 Vendimet e gjykatave të çdo shkalle, të cilat shfuqizohen nga Gjykata Kushtetuese, nuk kanë fuqi 

juridike nga çasti i marrjes së tyre. Çështja i dërgohet për shqyrtim gjykatës, vendimi i të cilës është 
shfuqizuar. 

 
Neni 78 

Njoftimi i vendimit 
 
 Kur vendoset shfuqizimi i ligjit ose aktit dhe marrëdhëniet e lindura kërkojnë rregullim juridik, vendimi 

i Gjykatës Kushtetuese i njoftohet organeve përkatëse që të marrin masat e parashikuara në vendimin e saj. 
 

Neni 79 
Vendimi interpretues 

 
 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese që bën interpretimin e Kushtetutës ka fuqi prapavepruese. 
 

Neni 80 
Interpretimi dhe plotësimi i vendimit 

 
 1. Gjykata Kushtetuese nuk mund të anullojë ose të ndryshojë vendimin e saj, por ajo ka të drejtë: 
 a) të interpretojë vendimin në rast dyshimi ose mosmarrëveshje për kuptimin e tij, pa ndryshuar në asnjë 

rast përmbajtjen; 
 b) të plotësojë vendimin ose të ndreqë gabimet në shkrim, në llogari ose ndonjë pasaktësi të dukshme të 

lejuar në të, brenda 2 muajve nga shpallja e vendimit. 
 2. Shqyrtimi i çështjeve të mësipërme bëhet në seancë plenare, me pjesëmarrje të palëve. 

 
Neni 81 

Ekzekutimi i vendimeve 
 
 1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për zbatim. 
 2. Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese sigurohet nga Këshilli i Ministrave me anën e 

organeve përkatëse të administratës shtetërore. 
 3. Gjykata Kushtetuese mund të caktojë vetë një organ tjetër që ngarkohet me zbatimin e vendimit të saj 

dhe, kur është e nevojshme, edhe mënyrën e ekzekutimit të tij. 
 4. Personat që nuk zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese ose pengojnë zbatimin e tyre, kur veprimi 

nuk përbën vepër penale, dënohen me gjobë deri në 100 mijë lekë nga kryetari i Gjykatës Kushtetuese, 
vendimi i të cilit është i formës së prerë dhe përbën titull ekzekutiv. 
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KREU IX 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 82 

Mbarimi i mandatit dhe përtëritja 
 
 1. Mandati i gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të zgjedhur në vitin 1992, mbaron në vitin 2001. 
 2. Gjyqtarët e tjerë zëvëndësues, të zgjedhur sipas ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat 

kryesore kushtetuese”, me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, do të qëndrojnë në detyrë 12 vjet nga 
data e zgjedhjes. 

 3. Përtëritja e Gjykatës Kushtetuese pas vitit 2001 do të bëhet sipas mbarimit të mandatit të secilit 
gjyqtar. 

 
Neni 83 

Përjashtimi nga taksat dhe rregullimi i shërbimeve e shpenzimeve 
 
 1. Procedurat në Gjykatën Kushtetuese përjashtohen nga taksat. 
 2. Për shërbimet që kryhen, si dhe për shpenzimet e bëra gjatë gjykimit të çështjes, vendos Gjykata 

Kushtetuese. 
 

Neni 84 
Detyrimi për të dhënë dokumente 

 
 Çdo organ shtetëror, person fizik ose juridik, detyrohet t’i japë Gjykatës Kushtetuese dokumente, të 

dhëna e njoftime kur këto kërkohen e çmohen të nevojshme për shqyrtimin e çështjes. 
 

Neni 85 
Detyrimi për publikim i njoftimeve 

 
 Mjetet shtetërore të informimit janë të detyruara që të bëjnë publike njoftimet e dërguara nga Gjykata 

Kushtetuese për çështje që lidhen me veprimtarinë e saj. 
 

Neni 86 
Zbatimi i ligjit të ri 

 
 Për kërkesat dhe çështjet që janë në shqyrtim datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen 

dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 87 
Shfuqizimi i ligjit 

 
 Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji nr.8373, datë 15.7.1998 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. 
 

Neni 88 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.2561, datë 22.2.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 

Meidani 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.4, faqe 101 
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LIGJ 
Nr.9877, datë 18.2.2008 

 
PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

(Ndryshuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 9.7.2009) 
I përditësuar 

 
Në mbështetje të neneve 81 pika 2 shkronja “a” 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 përcakton krijimin, organizimin dhe kompetencat e gjykatave, kushtet dhe procedurat për 

emërimin e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, të drejtat dhe detyrimet e gjyqtarëve, 
masat disiplinore dhe shkarkimin e tyre, si dhe çështje të tjera të lidhura me funksionimin e gjykatave. 

 
Neni 2 

Dita e Drejtësisë 
 
Dita e Drejtësisë është 10 maji.  
 

KREU II 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I GJYKATAVE 

 
Neni 3 

Pushteti gjyqësor 
 
1. Pushteti gjyqësor ushtrohet nga gjykatat e shkallës së parë, gjykatat e apelit dhe Gjykata e Lartë. 
2. Me ligj mund të krijohen gjykata në fusha të veçanta, por në asnjë rast gjykata të jashtëzakonshme. 
 

Neni 4 
Gjykatat e shkallës së parë 

 
Gjykatat e shkallës së parë janë gjykatat e rretheve gjyqësore dhe gjykatat e krimeve të rënda. 
 

Neni 5 
Gjykatat e apelit 

 

Gjykatat e shkallës së dytë janë gjykatat e apelit dhe gjykatat e apelit të krimeve të rënda.  
 

Neni 6 
Organizimi dhe kompetencat e gjykatave 

 

1. Gjykatat e rretheve gjyqësore organizohen dhe funksionojnë në rrethe gjyqësore në të gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë. 

2. Gjykatat për krimet e rënda organizohen dhe funksionojnë në një ose më shumë rrethe gjyqësore.  
3. Kompetencat tokësore të gjykatave dhe qendra e ushtrimit të veprimtarisë për secilën prej tyre 

caktohen me dekret nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë 
bën propozimet pasi të ketë marrë më parë mendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
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4. Kompetencat tokësore dhe qendra e ushtrimit të veprimtarisë për gjykatat e apelit caktohen me 
dekret nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë bën 
propozimet pasi të ketë marrë më parë mendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 
Neni 7 

Gjykatat administrative 
 
Organizimi dhe funksionimi i gjykatave administrative rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 8 
Numri i gjyqtarëve 

 
Numri i gjyqtarëve për çdo gjykatë të shkallës së parë dhe për çdo gjykatë të apelit caktohet me 

dekret nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë bën 
propozimet pasi të ketë marrë më parë mendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 
Neni 9 

Ndarja e çështjeve gjyqësore 
 
Ndarja e çështjeve gjyqësore bëhet me short, sipas procedurave të caktuara me vendim të Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë. 
 

Neni 10 
Gjykata e Lartë 

 
1. Gjykata e Lartë është autoriteti më i lartë gjyqësor, i cili ka juridiksion fillestar dhe rishikues. 
2. Organizimi dhe funksionimi i Gjykatës së Lartë përcaktohen me ligj të veçantë. 

 
KREU III 

KRITERET E REKRUTIMIT DHE TË KARRIERËS SË GJYQTARËVE 
TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT 

 
Neni 11 

Kushtet për t’u emëruar gjyqtar 
 
1. Gjyqtar mund të emërohet shtetasi shqiptar, që përmbush kriteret e mëposhtme: 
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
b) të jetë me arsim të lartë juridik; 
c) të ketë përfunduar Shkollën e Magjistraturës; 
ç) të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;  
d) të ketë cilësi të larta morale dhe aftësi profesionale. 
2. Këshilli i Lartë i Drejtësisë mund të emërojë deri në 10 për qind të numrit të përgjithshëm të 

gjyqtarëve persona, të cilët kanë punuar më parë gjyqtarë dhe përmbushin kriteret e shkronjave “a”, “b”, “ç” 
dhe “d” të pikës 1 të këtij neni. 
 

Neni 12 
Emërimi i gjyqtarit  

 
1. Gjyqtari në gjykatën e shkallës së parë dhe në gjykatën e apelit emërohet nga Presidenti i 

Republikës, me propozimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
2. Gjyqtari i gjykatës për krimet e rënda emërohet nga Presidenti i Republikës, me propozimin e 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në bazë të konkurrimit me jetëshkrime, pasi: 
a) të ketë punuar jo më pak se 5 vjet në gjykatat e shkallës së parë; 
b) të jetë dalluar për aftësi profesionale dhe cilësi të larta etiko-morale; 
c) të jetë vlerësuar “Shumë mirë” për aftësi profesionale dy herët e fundit; 
ç)   të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 
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3. Gjyqtari i gjykatës së apelit emërohet nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, në bazë të konkurrimit me jetëshkrime, pasi: 

a) të ketë punuar jo më pak se 7 vjet në gjykatat e shkallës së parë; 
b) të jetë dalluar për aftësi profesionale dhe cilësi të larta etiko-morale; 
c) të jetë vlerësuar “Shumë mirë” për aftësi profesionale dy herët e fundit; 
ç)   të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 
4. Ndërmjet gjyqtarëve që kandidojnë për në gjykatën e krimeve të rënda dhe për në gjykatat e apelit 

dhe që plotësojnë kushtet e pikave 2 dhe 3 të këtij neni, Këshilli i Lartë i Drejtësisë përzgjedh me pikëzim, 
sipas kritereve të vjetërsisë në profesion, të rezultateve të punës në vijimësi, në përputhje me renditjen në 
listën e përhershme, sipas nenit 14 të këtij ligji, si dhe të veprimtarisë shkencore e akademike. Rregulla më të 
hollësishme për pikëzimin përcaktohen me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

5. Presidenti, brenda 30 ditëve, nxjerr dekret për emërimin në detyrën e gjyqtarit të kandidatit të 
propozuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Pas këtij afati, propozimi vlerësohet i rrëzuar. 

 
Neni 13 

Vlerësimi i aftësive profesionale të gjyqtarit 
 
1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, të paktën një herë në tre vjet, bën vlerësimin e aftësive profesionale të 

gjyqtarit, në përputhje me vendimin e miratuar prej tij për kriteret e vlerësimit.  
2. Vlerësimi i aftësive profesionale është: 
a) “Shumë mirë”;  
b) “Mirë”; 
c) “Pranueshëm”;  
ç) “I paaftë”. 
3. Vlerësimi “I paaftë” përbën shkak për fillimin e procedurës për shkarkimin nga detyra të gjyqtarit. 
4. Në rastin kur gjyqtari është vlerësuar “Pranueshëm”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, brenda një viti, 

bën rivlerësimin e tij. 
 

Neni 14 
Lista e përhershme e renditjes së gjyqtarëve 

 
1. Për efekt të karrierës profesionale, Këshilli i Lartë i Drejtësisë mban një listë të përhershme të 

renditjes së gjyqtarëve për rezultatet e punës në vijimësi, e cila përditësohet çdo gjashtë muaj.  
2. Renditja e gjyqtarëve në listën e përhershme bëhet sipas kritereve të përcaktuara me vendim të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
 

Neni 15 
Betimi i gjyqtarëve 

 
1. Para fillimit të detyrës, gjyqtarët bëjnë betimin si më poshtë: 
“Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do t'i qëndroj kurdoherë besnik Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale”. 
2. Betimi i gjyqtarëve të sapoemëruar bëhet me një ceremoni publike para Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë. 
 

Neni 16 
Kushtet dhe emërimi i kryetarit të gjykatës  

 

1. Kryetari i gjykatës së shkallës së parë dhe kryetari i gjykatës së apelit emërohen nga Këshilli i 
Lartë i Drejtësisë, në bazë të konkurrimit. 

2. Kandidatët për kryetar të gjykatës së shkallës së parë dhe për kryetar të gjykatës së apelit duhet të 
plotësojnë këto kritere: 

a) të kenë punuar jo më pak se katër vjet si gjyqtarë në gjykatat e të njëjtit nivel ose të niveleve më të 
larta; 

b) të jenë vlerësuar “Shumë mirë” nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dy herët e fundit; 
c) të mos kenë masë disiplinore në fuqi; 
ç) të kenë aftësi organizuese dhe menaxhuese; 
d) të mos jenë anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
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Neni 17 
Qëndrimi në detyrë, shkarkimi dhe mbarimi  

i mandatit të kryetarit të gjykatës 
 
l. Kryetari i gjykatës së shkallës së parë dhe kryetari i gjykatës së apelit qëndrojnë në detyrë për katër 

vjet, me të drejtë riemërimi, sipas procedurave dhe kritereve të parashikuara në nenin 16 të këtij ligji. 
2. Kryetari i gjykatës së shkallës së parë dhe kryetari i gjykatës së apelit shkarkohen kur nuk 

përmbushin detyrat e nenit 18 të këtij ligji. 
3. Mandati i kryetarit të gjykatës së shkallës së parë dhe i kryetarit të gjykatës së apelit mbaron para 

afatit:  
a) kur jep dorëheqjen;  
b) në rastet e parashikuara në nenin 20 të këtij ligji;  
c) kur është në pamundësi fizike të ushtrimit të detyrës për më shumë se 3 muaj; 
ç) kur zgjidhet anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
4. Shkarkimi i kryetarit të gjykatës së shkallës së parë dhe i kryetarit të gjykatës së apelit bëhet me 

vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kur kërkohet me shkrim nga jo më pak se 5 anëtarë të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, nga Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ose nga Ministri i Drejtësisë. 

5. Mbarimi i mandatit të kryetarit të gjykatës deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 
pas kërkesës së motivuar të çdo anëtari të këtij Këshilli. 

 
Neni 18 

Kompetencat e kryetarit të gjykatës 
 
l. Një herë në çdo dy vjet kryetari i gjykatës së shkallës së parë dhe kryetari i gjykatës së apelit 

përcaktojnë shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma dhe seksione për vitet në vijim. Kjo ndarje nuk e pengon 
kryetarin e gjykatës që, gjatë vitit kalendarik, për nevoja pune, të komandojë gjyqtarë për të gjykuar në një 
seksion tjetër. 

2. Kryetari i gjykatës ku ndodhet qendra e veprimtarisë së rrethit gjyqësor, që ka në kompetencë 
tokësore dy ose më shumë qendra të ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore, cakton me short gjyqtarët që do të 
gjykojnë në to, sipas një grafiku të veçantë, në varësi të numrit dhe karakterit të çështjeve.  

3. Kryetari i gjykatës së shkallës së parë dhe kryetari i gjykatës së apelit, përveç sa më sipër, kryejnë 
edhe këto detyra: 

a) përfaqësojnë gjykatën në marrëdhëniet me të tretët; 
b) bëjnë ndarjen e gjyqtarëve në trupa gjykues; 
c) në fillim të çdo muaji, bëjnë planifikimin e gjyqtarëve për gjykimet me objekt vlerësim i arrestit në 

flagrancë apo ndalimit, caktimin e masave të sigurimit dhe çdo kërkesë tjetër gjatë fazës së hetimit, sipas 
rendit alfabetik, me bazë mbiemrin; 

ç) organizojnë diskutime për çështje të natyrës juridike, bazuar në përgjithësimin e përvojës së 
gjykimit, vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, vendimet e gjykatave të tjera, vendimet e Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë, aktet e kontrollit dhe inspektimit të ushtruara nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
dhe Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë; 

d) mbikëqyrin respektimin e etikës gjyqësore dhe të solemnitetit, si dhe planifikimin e çështjeve 
gjyqësore për qëllime të vlerësimit profesional; 

dh) marrin kontakt me ekipet e kontrollit të Ministrisë së Drejtësisë apo të Inspektoratit të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, njihen me qëllimin dhe objektin e kontrollit dhe u krijojnë atyre mundësi në ushtrimin e 
detyrës; 

e) mbikëqyrin disiplinën në punë të gjyqtarëve; 
ë) bashkërendojnë punën me Shkollën e Magjistraturës, Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe Ministrinë 

e Drejtësisë për çështje të ngritjes profesionale të gjyqtarëve; 
f) kujdesen për çështjet e ruajtjes dhe sigurisë në gjykatë; 
g) kryejnë detyra të tjera në funksion të drejtimit administrativ të gjykatës, të parashikuara në aktet 

ligjore ose nënligjore në fuqi. 
4. Në mungesë të kryetarit, detyrat e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni kryhen nga një gjyqtar i 

autorizuar prej tij. 
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Neni 19 
Regjistri i gjyqtarëve 

 
Pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë krijohet regjistri i gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe 

të gjykatave të apelit, i cili përmban të paktën: 
a) gjenealitetet e çdo gjyqtari;  
b) të dhënat e edukimit të tij akademik; 
c) datën e emërimit; 
ç) pjesëmarrjen në kualifikime dhe trajnime; 
d) vendime disiplinore, nëse ka; 
dh) vlerësimin e tij si gjyqtar; 
e) të dhëna për karrierën gjyqësore. 
 

KREU IV 
STATUSI I GJYQTARIT 

 
Neni 20 

Palëvizshmëria e gjyqtarit 
 
Gjyqtari nuk mund të lëvizë nga detyra, përveç rasteve kur: 
a) jep dorëheqjen; 
b) mbush moshën 65 vjeç, të daljes në pension; 
c) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi; 
ç) shkarkohet nga detyra. 
 

Neni 21 
Transferimi dhe delegimi i gjyqtarëve 

 
1. Transferimi i gjyqtarëve nuk mund të bëhet pa pëlqimin e tyre, përveçse kur këtë e diktojnë 

nevojat e riorganizimit të sistemit gjyqësor.  
2. Në rastet kur një gjykatë nuk ka mundësi të shqyrtojë një ose disa çështje brenda afateve të 

arsyeshme kohore, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me kërkesën e motivuar të kryetarit të gjykatës përkatëse, 
mund të delegojë gjyqtarë nga gjykata të tjera. 

Delegimi i gjyqtarëve bëhet vetëm për çështje të caktuara.  
Këshilli i Lartë i Drejtësisë vendos për kriteret dhe mënyrën e delegimit të gjyqtarëve, duke pasur 

parasysh afërsinë gjeografike, ngarkesën individuale të gjyqtarëve dhe përkatësinë e tyre në seksione.  
 

Neni 22 
Papajtueshmëritë me detyrën e gjyqtarit 

 
Gjyqtari nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore, private ose politike. 
 

Neni 23 
Kufizime për shkak të detyrës 

 
1. Gjyqtarit i ndalohet edhe: 
a) të bëjë pjesë në parti politike, ose të marrë pjesë në veprimtari me karakter politik; 
b) të marrë pjesë në administrimin apo drejtimin e shoqërive tregtare, personalisht ose me anë 

përfaqësimi; 
c) të jetë ekspert ose arbitër në arbitrazh; 
ç) të bëjë deklarata në publik në lidhje me proceset; 
d) të bëjë të ditur mendimet që janë dhënë gjatë seancave të gjykimit, që akoma nuk kanë marrë 

formën e një vendimi; 
dh) të bëjë deklarata në publik për çdo gjë tjetër që cenon paanshmërinë në proces; 
e) të bëjë grevë. 
2. Gjyqtari duhet të ruajë dinjitetin e tij, duke mos lejuar veprime që komprometojnë profesionin, 

organet e drejtësisë dhe figurën e tij në shoqëri. 
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Neni 24 
Të drejta dhe përfitime për shkak të detyrës 

 
1. Gjyqtari ka të drejtë të ketë mbrojtje të veçantë nga shteti për vete, familjen dhe pronën, kur një 

gjë të tillë e kërkon ai vetë, për rrethana serioze, që i kërcënojnë jetën, familjen dhe pronën, sipas kritereve 
dhe procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 

2. Gjyqtari përfiton leje të pagueshme vjetore prej 30 ditësh kalendarike. Leja vjetore bëhet në muajin 
gusht. Gjyqtari i ngarkuar me kryerjen e detyrave të ngutshme në muajin gusht, lejen vjetore e bën në një 
periudhë tjetër, duke përfituar pesë ditë shtesë. 

3. Gjyqtari që kryen detyra të ngutshme në ditët e pushimit javor ose të festave zyrtare, përfiton 
shtesë page në masën 50 për qind të pagës së tij ditore. 

4. Gjyqtarët mund të krijojnë shoqata ose organizata për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre, si 
dhe për ngritjen profesionale. 

 
Neni 25 

Solemniteti i gjykimit 
 
1. Gjyqtari, gjatë gjykimit të çështjes, duhet të respektojë solemnitetin e gjykimit dhe të mbajë veshje 

të posaçme. 
2. Rregullat në lidhje me solemnitetin e gjykimit dhe veshjen përcaktohen me vendim të Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë. 
 

Neni 26 
Paga e gjyqtarit dhe e kryetarit të gjykatës së shkallës së parë 

 
l. Paga bazë e gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë është e barabartë me 50 për qind të pagës së 

gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 5 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për 
çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. 

2. Paga bazë e gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda është e barabartë me 50 
për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 5 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 
28 të këtij ligji, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë 
pagë, për kushte të veçanta pune, shtohet 10 për qind. 

3. Paga bazë e kryetarit të gjykatës së shkallës së parë është e barabartë me 50 për qind të pagës së 
gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 5 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për 
çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë pagë jepet një shtesë 
për drejtim në masën 10 për qind.  

4. Paga bazë e Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë dhe e kryetarit të gjykatës së shkallës 
së parë të krimeve të rënda është e barabartë me 50 për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 5 
vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 
vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë pagë, për kushte të veçanta pune, shtohet 10 për qind dhe 
për drejtimin e gjykatës shtohet 10 për qind. 

 
Neni 27 

Paga e gjyqtarit dhe e kryetarit të gjykatës së apelit 
 
l. Paga bazë e gjyqtarit të gjykatës së apelit është e barabartë me 70 për qind të pagës së gjyqtarit të 

Gjykatës së Lartë. Pas 15 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për çdo vit 
vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit.  

2. Paga e bazë e gjyqtarit të gjykatës së apelit të krimeve të rënda është e barabartë me 70 për qind të 
pagës të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 15 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij 
ligji, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë pagë, për 
kushte të veçanta pune, shtohet 10 për qind. 

3. Paga bazë e kryetarit të gjykatës së apelit është e barabartë me 70 për qind të pagës së gjyqtarit të 
Gjykatës së Lartë. Pas 15 vjet vjetërsie në shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për çdo vit 
vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë pagë jepet një shtesë për 
drejtim në masën 10 për qind.  
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4. Paga bazë e Kryetarit të Gjykatës së Apelit, Tiranë dhe e kryetarit të gjykatës së apelit të krimeve 
të rënda është e barabartë me 70 për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Pas 15 vjet vjetërsie në 
shërbim, siç parashikohet në nenin 28 të këtij ligji, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, 
shtohet me 2 për qind në vit. Mbi këtë pagë, për kushte të veçanta pune, shtohet 10 për qind dhe për drejtimin 
e gjykatës shtohet 10 për qind, por jo më shumë se paga e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. 

 
Neni 28 

Ruajtja e statusit të gjyqtarëve që shërbejnë në institucione të tjera 
 
1. Gjyqtarët, me kërkesën e institucioneve e pëlqimin e tyre, si dhe me vendim të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, mund të shërbejnë për një afat deri në 3 vjet në strukturat e Ministrisë së Drejtësisë, të 
administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndihmës ligjor ose këshilltar i gjyqtarit të Gjykatës 
Kushtetuese, të Gjykatës së Lartë dhe të gjykatës së apelit, prokuror, pedagog ose drejtor në Shkollën e 
Magjistraturës. Në përfundim të këtij afati, gjyqtarët kthehen në vendin e mëparshëm të punës. 

2. Trajtimi financiar i gjyqtarëve gjatë kësaj periudhe bëhet nga institucionet përkatëse, duke i dhënë 
pagën më të lartë ndërmjet dy pagave. 

3. Periudha e shërbimit njihet si periudhë vjetërsie në profesion si gjyqtar, për efekt të pagës dhe të 
karrierës profesionale. 

4. Periudha e shërbimit njihet si periudhë vjetërsie në profesion edhe për ata gjyqtarë, të cilët kanë 
shërbyer në institucionet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, para hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Neni 29 
Përgjegjësia penale e gjyqtarit 

 

1. Gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë ose gjyqtari i gjykatës së apelit mund të ndiqet penalisht, 
sipas dispozitave të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale. Autorizimi për fillimin e procedimit penal 
bëhet me miratimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

2. Gjyqtari mund të ndalohet ose arrestohet vetëm në qoftë se kapet në kryerje e sipër të një krimi ose 
menjëherë pas kryerjes së tij. Organi kompetent njofton menjëherë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Në qoftë se 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk jep pëlqimin brenda 24 orëve për dërgimin në gjykatë të gjyqtarit të arrestuar, 
organi kompetent është i detyruar ta lirojë atë. 

3. Në rastin kur ndaj një gjyqtari jepet autorizimi për fillimin e procedimit penal, ai pezullohet nga 
detyra derisa të merret vendim gjyqësor i formës së prerë. 

4. Në rastet kur fajësia nuk provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë të gjykatës, gjyqtari ka 
të drejtë të kthehet në punën e tij të mëparshme dhe të marrë pagën e plotë që nga koha e pezullimit. 

 

Neni 30 
Kufizimi i përgjegjësisë civile të gjyqtarit 

 

Gjyqtari nuk përgjigjet në një padi civile, e cila lidhet me kryerjen e detyrave të tij profesionale, me 
përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 
 

KREU V 
PËRGJEGJËSIA PËR SHKELJET DISIPLINORE, MASAT DISIPLINORE DHE PROCEDIMI 

DISIPLINOR I GJYQTARIT 
 

Neni 31 
Përgjegjësia disiplinore 

 

1. Gjyqtari i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore në rastet dhe me garancitë e parashikuara në ligj. 
2. Gjyqtari ka përgjegjësi disiplinore për shkelje të ligjit dhe për kryerjen e akteve e të sjelljeve që 

diskreditojnë pozitën dhe figurën e tij, në përputhje me parashikimet e nenit 32 të këtij ligji. 
 

Neni 32 
Shkeljet disiplinore 

 

1. Shkeljet e disiplinës së gjyqtarit ndahen në: 
a) shumë të rënda; 
b) të rënda; 
c) të lehta. 
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2. Janë shkelje shumë të rënda aktet dhe sjelljet që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit 
si më poshtë: 

a) aktet dhe sjelljet e ndaluara nga neni 23 i këtij ligji; 
b) braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për 7 ditë ose më shumë, kur 

mungesa ka passjellë pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e drejtësisë; 
c) shkelja e pajustifikuar dhe e përsëritur e dispozitave urdhëruese procedurale, kur këto shkelje kanë 

passjellë ose mund të sillnin pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e drejtësisë; 
ç) refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive; 
d) përfitimi në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë i dhuratave, favoreve, premtimeve ose 

trajtimeve preferenciale, të cilat i jepen për shkak të detyrës; 
dh) mosbërja e kërkesës për heqje dorë nga gjykimi, kur kjo është e detyrueshme, sipas Kodit të 

Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile; 
e) mungesa absolute e arsyetimit në vendimin gjyqësor; 
ë) refuzimi i zbatimit të masës disiplinore; 
f) moszbatimi i vendimit unifikues, si dhe i vendimeve të tjera të Gjykatës së Lartë, kur, sipas kodeve 

të procedurave, këto vendime janë të detyrueshme; 
g) kryerja e një shkeljeje të rëndë, kur gjykatësi ka qenë më parë i dënuar për një shkelje tjetër të 

rëndë, e cila nuk është parashkruar ose shuar; 
gj) akte dhe sjellje të tjera të rënda që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. 
3. Janë shkelje të rënda aktet dhe sjelljet që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit si më poshtë: 
a) zvarritja e pajustifikuar dhe e përsëritur e veprimeve procedurale gjatë ushtrimit të funksionit, kur 

zvarritja ka passjellë ose mund të sillte pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e 
drejtësisë; 

b) vonesa e përsëritur për fillimin e seancës gjyqësore; 
c) braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për 3 ditë apo më shumë, kur 

mungesa ka passjellë ose mund të sillte pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për dhënien e 
drejtësisë; 

ç) ndërhyrja ose çdo lloj ndikimi tjetër në ushtrimin e detyrës të një gjyqtari tjetër; 
d) mosrespektimi i rregullave të solemnitetit, sipas nenit 25 të këtij ligji; 
dh) shkelja e normave të etikës në marrëdhëniet me pjesëmarrësit në proces, kolegët, kryetarin e 

gjykatës, stafin e administratës gjyqësore, ekspertët, prokurorët, avokatët; 
e) përdorimi i shprehjeve të pahijshme e ofenduese në pjesën arsyetuese të vendimit gjyqësor. Në këto 

raste Këshilli i Lartë i Drejtësisë vihet në lëvizje përmes një ankese të palëve në proces; 
ë) bërja publike e akteve ose dokumenteve zyrtare, të dhënave apo regjistrimeve me karakter sekret 

ose konfidencial; 
f) pengimi i funksioneve të inspektorateve në veprimtarinë e tyre të ligjshme; 
g) kryerja e një shkeljeje të lehtë, kur gjyqtari ka qenë më parë i dënuar me vërejtje me paralajmërim 

për një shkelje tjetër të lehtë, e cila nuk është parashkruar ose shuar; 
gj) akte dhe sjellje të tjera të rënda që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. 
4. Janë shkelje të lehta aktet dhe sjelljet që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit si më poshtë: 
a) vonesa në fillimin e seancës gjyqësore; 
b) mungesa e pajustifikuar në punë deri në 3 ditë; 
c) shoqërimi me palët pjesëmarrëse gjatë periudhës së gjykimit; 
ç) akte dhe sjellje të tjera që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. 
 

Neni 33 
Masat disiplinore 

 
1. Masat disiplinore jepen në raport të drejtë me shkeljen e kryer. 
2. Masat disiplinore janë: 
a) vërejtje; 
b) vërejtje me paralajmërim; 
c) ulje e përkohshme për 1 deri në 2 vjet në detyrë në një gjykatë të një niveli më të ulët; 
ç) dërgimi për 1 deri në 2 vjet në një gjykatë të të njëjtit nivel jashtë rrethit gjyqësor ku gjyqtari ka 

emërimin e tij; 
d) shkarkim nga detyra. 
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3. Për shkeljet shumë të rënda, të parashikuara në nenin 32 pika 2 të këtij ligji, jepet masa disiplinore 
e parashikuar në shkronjën “d” të pikës 2 të këtij neni. 

4. Për shkeljet e rënda, të parashikuara në nenin 32 pika 3 të këtij ligji, jepet masa disiplinore e 
parashikuar në shkronjat “c” dhe “ç” të pikës 2 të këtij neni. 

5. Për shkeljet e lehta, të parashikuara në nenin 32 pika 4 të këtij ligji, jepet masa disiplinore e 
parashikuar në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 2 të këtij neni.  

6. Për efekt të procedimit disiplinor, masat disiplinore të rënda shlyhen brenda 3 vjetëve nga data e 
dhënies së tyre, në qoftë se nuk është marrë ndonjë masë tjetër disiplinore, ndërsa masat disiplinore të lehta 
shlyhen brenda 2 vjetëve nga data e dhënies së tyre, në qoftë se nuk është marrë ndonjë masë tjetër 
disiplinore. 

 
Neni 34  

Procedimi disiplinor i gjyqtarit 
 
1. Të drejtën për nisjen e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë e ka 

Ministri i Drejtësisë. 
2. Fillimi i procedimit disiplinor mund të bëhet jo më vonë se 1 vit nga data e konstatimit të shkeljes 

nga organi që ka të drejtën për fillimin e këtij procedimi, por jo më vonë se 5 vjet nga data e kryerjes së 
shkeljes. 

 
Neni 35 

Të drejtat e gjyqtarit në procedimin disiplinor 
 
1. Gjyqtari, ndaj të cilit ka filluar procedimi disiplinor, ka të drejtë: 
a) të informohet në mënyrë të qartë dhe të detajuar për faktet e akuzuara, shkeljet dhe sanksionet që 

mund të vendosen, si edhe për inspektorin që i caktohet; 
b) të formulojë pretendime dhe kërkesa;  
c) të njihet me dokumentet e procedimit disiplinor dhe të depozitojë prova të mjaftueshme; 
ç) të ketë asistencën e një avokati ose kolegu gjatë procedimit dhe të dëgjohet në prani të tij. 
2. Ndaj gjyqtarit nuk mund të zbatohen rregulla të reja dhe më rënduese në një procedim që ka nisur 

më parë. 
3. Gjyqtari nuk mund të procedohet për të njëjtat akte dhe sjellje, për të cilat është gjykuar në një 

proces disiplinor të mëparshëm. 
 

Neni 36 
Ankimi ndaj masave disiplinore 

 
1. Ndaj vendimit të shkarkimit nga detyra, gjyqtari ka të drejtë të ankohet, brenda 15 ditëve nga 

njoftimi i vendimit, në Gjykatën e Lartë, e cila vendos me kolegje të bashkuara. 
2. Për masat e tjera disiplinore, ankimi bëhet në Gjykatën e Apelit, Tiranë. 

 
KREU VI 

ADMINISTRIMI I SHËRBIMEVE NË GJYKATË 
 

Neni 37 
Kancelari i gjykatës 

 
1. Kancelari i gjykatës drejton dhe përgjigjet për shërbimet ndihmëse në gjykatë. 
2. Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë.  
3. Kancelar emërohet juristi, i cili ka përvojë pune jo më pak se pesë vjet në këtë profesion. 
4. Kancelari përfiton pagë dhe leje të pagueshme vjetore të njëjtë me atë të gjyqtarit të gjykatës 

përkatëse ku ushtron funksionet. 
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Neni 38 
Kompetencat e kancelarit 

(Shfuqizuar pika “a” me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 9.7.2009) 
 
Kancelari i gjykatës ka këto kompetenca kryesore: 
a) shfuqizuar 
b) mbikëqyr procesin e organizimit dhe të dokumentimit të ndarjes së çështjeve gjyqësore nëpërmjet 

shortit, si dhe nënshkruan përcjelljen e praktikës së çështjes gjyqësore te gjyqtari i caktuar; 
c) ndjek ecurinë e dorëzimit të dosjeve gjyqësore të përfunduara në sekretarinë gjyqësore, në 

përputhje me afatet procedurale të parashikuara në ligj; 
ç) shpall listën e ekspertëve të licencuar, sipas fushave përkatëse; 
d) mbikëqyr disiplinën në punë të punonjësve të administratës gjyqësore; 
dh) siguron mjedis të veçantë brenda gjykatës për studimin e dosjeve gjyqësore nga avokatët, 

prokurorët, ekspertët, përfaqësuesit e palëve ose personat që e kanë këtë të drejtë; 
e) miraton orarin e shërbimeve që përmbushen nga strukturat e administratës gjyqësore dhe përcakton 

orarin e pritjes së popullit. 
 

Neni 39 
Administrata gjyqësore 

 
Shërbimet ndihmëse në gjykatë kryhen nga sekretaria gjyqësore, degët dhe sektorët e administratës, të 

ekonomisë, financës, informatizimit, regjistrimit dhe ruajtjes së dokumenteve. 
 

Neni 40 
Buxheti i pushtetit gjyqësor 

 
1. Pushteti gjyqësor ka buxhet të veçantë, i cili administrohet prej tij, sipas kritereve të përcaktuara 

me ligj të veçantë. 
2. Fondet ose donacionet që mund t’u jepen gjykatave, kalojnë nëpërmjet zyrës që administron 

buxhetin e gjyqësorit. 
 

Neni 41 
Rendi dhe siguria në gjykatë 

 
1. Për të garantuar rendin dhe sigurinë, pranë gjykatave organizohet shërbim i vijueshëm i Policisë së 

Shtetit, i cili vepron sipas urdhrave të kryetarit të gjykatës. 
2. Këshilli i Ministrave përcakton kriteret dhe procedurat për garantimin e rregullit dhe të sigurisë në 

gjykata. 
 

KREU VII 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 42 

Riorganizimi gjyqësor 
 
1. Pavarësisht nga pika 1 e nenit 21 të këtij ligji, kur një gjykatë mbyllet ose numri i gjyqtarëve 

zvogëlohet, për shkak të riorganizimit gjyqësor, gjyqtari mund të transferohet në një gjykatë tjetër të të njëjtit 
nivel ose më të ulët. Në këtë rast gjyqtari mund të transferohet edhe në institucionet e parashikuara në nenin 
28 pika 1 të këtij ligji, duke përfituar pagën e gjyqtarit. 

2. Në rast se transferimi, sipas pikës 1 të këtij neni, është i pamundur, gjyqtari futet në një listë të 
veçantë dhe ka përparësi emërimi në vendin më të parë vakant që krijohet. Deri në periudhën e emërimit ai 
merr 100 për qind të pagës. 

3. Në rast se transferimi, sipas pikës 1 të këtij neni, refuzohet apo gjyqtari i përfshirë në listën e 
veçantë, sipas pikës 2 të këtij neni, ushtron veprimtari, e cila është e papajtueshme me statusin e gjyqtarit, 
atëherë gjyqtari shkarkohet nga detyra. 
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Neni 43 
Dispozitë kalimtare 

 
1. Çështjet, të cilat, në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shqyrtohen nga seksionet penale ushtarake 

ose gjykata e apelit ushtarak, do të përfundojnë po nga këto seksione apo gjykata. 
2. Deri në kryerjen e dy vlerësimeve për aftësitë profesionale, sipas nenit 13 të këtij ligji, gjyqtari i 

gjykatës së shkallës së parë, që konkurron për gjyqtar në gjykatën e apelit ose në gjykatat për krimet e rënda, i 
nënshtrohet një vlerësimi me procedurë të përshpejtuar. 

3. Mandati i kryetarëve të gjykatave, që janë në detyrë në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që 
kanë shërbyer në detyrë më shumë se 4 vjet, quhet i përfunduar me hyrjen në fuqi të këtij ligji. 

4. Kryetarët e gjykatave, që janë në detyrë në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe që kanë 
shërbyer si të tillë për më pak se 4 vjet, vijojnë të shërbejnë deri në plotësimin e këtij afati. 

5. Nenet 26 dhe 27 të këtij ligji i fillojnë efektet financiare më 1 janar 2009. Këto dispozita mbi pagat 
nuk cenojnë pagën aktuale që përfiton gjyqtari në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

6. Statusi, organizimi dhe funksionimi i administratës gjyqësore do të jenë pjesë përbërëse e këtij 
ligji. 

 
Neni 44 

Aktet nënligjore 
 
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në 

zbatim të nenit 24 pika 1 dhe nenit 41 pika 2 të këtij ligji. 
2. Ngarkohet Këshilli i Lartë i Drejtësisë që, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të nxjerrë aktet 

normative në zbatim të neneve 9, 12 pika 4, 13 pika 1, 14 pika 2, 21 pika 2 dhe  25 pika 2 të këtij ligji. 
 

Neni 45 
Shfuqizime 

 
Ligji nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe çdo dispozitë tjetër ligjore, që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
 

Neni 46 
Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.5647, datë 28.2.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.47, faqe 1288 
 
 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.20, botuar në Fletoren Zyrtare nr.117, faqe 5617 

 
 

VENDIM 
Nr.335, datë 2.6.1998 

 
PËR PROCEDURAT PËR ZBATIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE PËR DETYRIMET QË 

PREKIN BUXHETIN E SHTETIT 
 
Me propozimin e Ministrisë së Financave, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 

1. Ministritë dhe institucionet e tjera qendrore ndjekin zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet e 
institucioneve buxhetore të vartësisë së tyre. Detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i vendimeve gjyqësore 
përballohen nga vetë institucioni brenda fondeve të miratuara për vitin buxhetor, sipas kritereve e procedurave 
që do të përcaktohen me udhëzim të përbashkët të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave. 



220 
 

2. Ministria e Financave me fondin që i vihet në dispozicion në buxhetin e çdo viti, zbaton vendimet 
gjyqësore që lidhen drejtpërdrejtë me detyrimet e Buxhetit të Shtetit dhe jo me detyrimet e institucioneve 
buxhetore. Në këto vendime përfshihen: 

a) Vendimet gjyqësore që kanë të bëjnë me kthimin e vlerës për truallin e blerë nga qytetarët, por që në 
zbatim të ligjit nr.7698, datë 15.4.1993, i rikthehen shtetit. 

b) Vendimet gjyqësore për kthimin ish-pronarëve të objekteve të privatizuara mbas shtetëzimit, si dhe të 
gjitha detyrimet dhe të drejtat që rrjedhin nga ky veprim. 

c) Vendimet gjyqësore që lidhen me kompensimin për burgimin ose dënimin e padrejtë. 
d) Vendimet gjyqësore që lidhen me sekuestrimin e sendeve personale. 
e) Vendimet gjyqësore që përcaktojnë shprehimisht detyrim të shtetit për shkaqe të tjera të parashikuara 

në ligje.  
f) Vendimet e gjykatave ose arbitrazheve të huaja që përmbajnë detyrime për Buxhetin e Shtetit. 
3. Ngarkohen Instituti i Integrimit të të Përndjekurve dhe Ministria e Financave, që brenda 6-mujorit të 

parë të vitit 1998, t’i paraqesin Këshillit të Ministrave projektin përkatës për kompensimin e pasurive të 
luajtshme të ish-të përndjekurve politikë. 

4. Për vendimet gjyqësore që lidhen me nenin 6 të ligjit nr.7698, datë 15.4.1993, ngarkohet Ministria e 
Financave që brenda 3-mujorit të tretë të vitit 1998 të përgatisë dhe të propozojë ndryshimet përkatëse të ligjit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

Botuar në Fletoren Zyrtare Ekstra 9, faqe 30 
 
 

URDHËR 
Nr.1830 datë 3.4.2001 

 
PËR MIRATIMIN  E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E 

ADMINISTRATËS GJYQËSORE” 
 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 12, 14/a, 14/b e 
vijues të ligjit nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 
dhe të nenit 1 të ligjit nr.7381, datë 8.5.1990 “Për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë”,   

 
URDHËROJ: 

 
Miratimin e Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e administratës gjyqësore”. 
 
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 
 

MINISTRI 
Arben Imami 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.17, faqe 517 
 

RREGULLORE  
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS GJYQËSORE 

(Miratuar me urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.1830, datë 3.4.2001) 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËTGJITHSHME 

 

Neni 1 
Objekti i Rregullores 

 

Objekt i kësaj Rregulloreje është caktimi i rregullave të hollësishme normative lidhur me:  
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 1. strukturat, drejtimin dhe kompetencat e administratës gjyqësore; 
 2. marrëdhëniet ndërmjet strukturave të administratës gjyqësore; 
 3. marrëdhëniet ndërmjet strukturave të administratës gjyqësore dhe personave pjesëmarrës ose të 

interesuar për procesin gjyqësor, si dhe me publikun; 
 4. natyrën dhe llojet e veprimtarive administrative dhe procedurale që përmbushen nga administrata 

gjyqësore; 
 5. rregulla të tjera që lidhen me organizimin dhe funksionimin e administratës gjyqësore. 
 Me shprehjen “administratë gjyqësore”, në kuptim të kësaj Rregulloreje, do të kuptohet përkatësisht, 

administrata gjyqësore e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit. 
 Me shprehjen “gjykatë”, në kuptim të kësaj rregulloreje, do të kuptohet gjykata e shkallës së parë 

dhe/ose gjykata e apelit. 
 

Neni 2 
Drejtimi i administratës gjyqësore 

 
Drejtimi dhe organizimi i veprimtarisë së administratës gjyqësore bëhet nga kryetari i gjykatës, 

zëvendëskryetari dhe kancelari. 
 

Neni 3 
Srtuktura e administratës gjyqësore 

 
 Struktura e administratës gjyqësore në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit përbëhet nga: 
 1. kancelari, 
 2. sekretaria gjyqësore, 
 3. sekretari i seancës, 
 4. nëpunësi gjyqësor, 
 5. sektori ose zyra e arkivit, 
 6. sektori ose zyra për marrëdhëniet me publikun dhe median, 
 7. sektori ose zyra e buxhetit, 
 8. sektori ose zyra e administratës ndihmëse. 
 

Neni 4 
Objekti i veprimtarisë së administratës gjyqësore 

 
Administrata gjyqësore e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, në përputhje me ligjin dhe këtë 

Rregullore, ushtron veprimtari procedurale dhe veprimtari administrative. 
 

Neni 5 
Fushat e veprimtarisë procedurale 

 
Administrata gjyqësore, ndjek dhe realizon përmbushjen e veprimtarisë procedurale si vijon: 
 1. Pranimi, mbajtja dhe administrimi i akteve procedurale, provave materiale dhe shkresore të 

paraqitura. 
 2. Organizimi i shortit për ndarjen e çështjeve, si dhe shpërndarja e çështjeve për gjykim sipas shortit. 
 3. Njoftimet dhe komunikimet e akteve procedurale. 
 4. Përgatitja dhe shpallja e listës së gjykimeve. 
 5. Mbajtja e procesverbaleve të seancës gjyqësore, si dhe respektimi i kërkesave të solemnitetit në 

gjykim. 
 6. Evidentimi i shpenzimeve gjyqësore. 
 7. Ekzekutimi i vendimeve të lëna në kompetencë të gjykatës. 
 8. Marrja në dorëzim pas zbardhjes e nënshkrimit të vendimeve përfundimtare. 
 9. Kalimi për gjykim në gjykatat e shkallëve të tjera. 
 10. Disponimi i provave materiale sipas vendimit të gjykatës. 
 11. Depozitimi në arkiv i dosjeve që kanë marrë formë të prerë,  si dhe publikimi i vendimeve. 
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 12. Krijimi i fashikujve gjyqësorë. Krijimi, plotësimi dhe ruajtja e regjistrave të gjykatës. Krijimi i 
volumeve të vendimeve civile dhe penale. 

 13. Krijimi i kushteve për të akuzuarit, palët dhe mbrojtësit e tyre, si dhe për të gjithë pjesëmarrësit e 
tjerë në proces për realizimin e së drejtës së mbrojtjes dhe informimit. 

 14. Funksionimi i teknikave kompiuterike për evidentimin e veprimeve procedurale dhe sigurimin e 
informacioneve e statistikave të nevojshme. 

 
Neni 6 

Fushat e veprimtarisë administrative 
 
 Administrata gjyqësore ndjek dhe realizon përmbushjen e veprimtarisë administrative në fushat si vijon: 
 1. Pranimi, evidentimi dhe trajtimi i korrespondencave të ardhura nga institucione shtetërore ose nga 

subjekte juridike e fizike private, për çështje të karakterit administrativ. 
 2. Mirëadministrimi i ambienteve dhe mjeteve të punës së gjykatës dhe shërbimet e mirëmbajtjes. 
 3. Administrimi i arkivës së akteve procedurale dhe administrative, magazinës së mjeteve e pajisjeve 

dhe provave materiale. 
 4. Administrimi i fondeve financiare të vëna në dispozicion dhe dokumentimi i veprimeve financiare, 

sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
 5. Përgatitja e materialeve dhe kushteve të nevojshme për veprimtaritë me karakter administrativ, 

profesional e kulturor. 
 6. Realizimi i marrëdhënieve me publikun dhe median. 
 

KREU II 
DREJTIMI I ADMINISTRATËS GJYQËSORE 

 
Neni 7 

Kryetari i gjykatës 
 
 1. Kryetari i gjykatës drejton dhe kontrollon organizimin, funksionimin dhe veprimtarinë e administratës 

gjyqësore. 
 2. Në rast mungese ose pengese ligjore, si dhe me autorizim të tij, kompetencat e kryetarit ushtrohen 

nga zëvendëskryetari i gjykatës. 
 

Neni 8 
Kompetenca të kryetarit të gjykatës 

 
Kryetari i gjykatës ushtron kompetencat vijuese: 
 1. Përfaqëson gjykatën në marrëdhëniet me të tretët. 
 2. Në fillim të çdo vit gjyqësor, përcakton ndarjen e gjyqtarëve në dhoma penale e civile dhe në  

seksione. Kur madhësia e gjykatës nuk lejon të organizohen të paktën një dhomë civile dhe një dhomë penale, 
ndarja e çështjeve bëhet midis të gjithë gjyqtarëve në mënyrë të barabartë. 

 3. Bën ndarjen e gjyqtarëve në trupa gjykues. 
 4. Mbikëqyr procesin e organizimit dhe dokumentimit të ndarjes së çështjeve gjyqësore nëpërmjet 

shortit, si dhe nënshkruan përcjelljen te gjyqtari i caktuar të praktikës së çështjes gjyqësore përkatëse. 
 5. Kryeson seancën gjyqësore në çështjet që merr pjesë vetë në gjykim. 
 6. Në fillim të çdo muaji bën planifikimin e gjyqtarëve për gjykimet me objekt vlerësim i arrestit në 

flagrancë apo ndalimit dhe caktimin e masave të sigurimit, sipas rendit alfabetik, me bazë mbiemrin. 
 7. Planifikon dhe realizon analiza pune periodike ose tematike me gjyqtarët, si dhe me strukturat e 

administratës gjyqësore. 
 8. Organizon diskutime për çështje të natyrës juridike, bazuar në përgjithësimin e përvojës së gjykimit, 

vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, vendimet e gjykatave të tjera, vendimet e Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë, aktet e kontrollit dhe inspektimit të ushtruara nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe i 
Ministrisë së Drejtësisë. 

 9. Në bashkëpunim me kancelarin, ndjek ecurinë e dorëzimit të dosjeve gjyqësore të përfunduara në 
sekretarinë gjyqësore, në respektim të afateve procedurale të parashikuara nga ligji. 
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 10. Kontrollon ecurinë e dosjeve gjyqësore për zvarritje në gjykim apo mosrespektimin e etikës 
gjyqësore, si dhe kërkon e merr masa për respektimin e afateve procedurale të parashikuara nga ligji. 

 11. Merr në kontakt me ekipet e kontrollit të Ministrisë së Drejtësisë apo të Inspektoratit të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, njihet me qëllimin dhe objektin e kontrollit dhe u krijon atyre mundësi në ushtrimin e 
detyrës.  

 12. Siguron ambient të veçantë brenda gjykatës për studimin e dosjeve gjyqësore nga avokatët, 
prokurorët, ekspertët, përfaqësuesit e palëve dhe personat që e kanë këtë të drejtë. 

 13. Shpall listën e ekspertëve të licencuar, sipas fushave përkatëse. 
 14. Përcakton orarin e pritjes së popullit dhe miraton orarin e shërbimeve që përmbushen nga strukturat 

e administratës gjyqësore. 
 15. Me propozim të kancelarit, brenda organikës së miratuar nga Ministri i Drejtësisë, cakton numrin e 

punonjësve për çdo njësi të strukturës së administratës gjyqësore. 
 16. Emëron dhe shkarkon punonjësit e administratës gjyqësore të gjykatës. 
 17. Njofton Ministrin e Drejtësisë dhe Kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për ngjarje të 

jashtëzakonshme në jetën private të gjyqtarëve dhe të personelit të administratës gjyqësore. 
 18. Bën të njohura publikisht probleme të parashtruara nga sektori ose zyra për marrëdhëniet me 

publikun dhe median. 
 19. Ndjek  disiplinën në punë të gjyqtarëve dhe të punonjësve të tjerë të gjykatës dhe për shkeljet e 

konstatuara nga gjyqtarët njofton Ministrin e Drejtësisë, ndërsa për punonjësit e tjerë të administrtës gjyqësore 
vendos për marrjen e masave disiplinore sipas ligjit. 

 20. Bashkërendon punën me strukturat përkatëse të Shkollës së Magjistraturës, të Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë dhe të Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me çështje të  ngritjes profesionale të gjyqtarëve. 

 21. Pajis me karta identiteti gjyqtarët e gjykatës. Kartat e identitetit të gjyqtarëve nënshkruhen nga 
Ministri i Drejtësisë. 

 22. Kujdeset për çështjet e ruajtjes dhe sigurisë në gjykatë. 
 

KREU III 
KANCELARI 

 
Neni 9 

Kancelari 
 
 1. Kancelari organizon dhe kontrollon veprimtarinë e përditshme të sekretarisë gjyqësore, si dhe të 

sektorëve ose zyrave të tjera, që bëjnë pjesë në strukturën e gjykatës. 
 2. Në gjykatat me organikë të vogël, kancelari ushtron dhe përmbush edhe detyra të sekretarit gjyqësor 

dhe të marrëdhënieve me publikun dhe median. 
 

Neni 10 
Kompetenca të kancelarit në fushën administrative 

 
 Kancelari, në fushën administrative, ushtron kompetencat si vijon: 
 1. Merr masa dhe kujdeset për krijimin e kushteve të nevojshme për mbështetjen dhe realizimin e 

gjykimit pa ndërhyrje në veprimtarinë procedurale dhe pavarësinë e gjyqtarëve. 
 2. Merr masa dhe kujdeset për furnizimin e gjyqtarëve me Fletoret Zyrtare, me literaturë nga fusha e 

drejtësisë, si dhe me mjete kancelarie e artikuj të tjerë të domodoshëm për një punë normale në gjykatë. 
 3. Mbikëqyr regjistrimin e kërkesave të parqitura në gjykatë në regjistra të veçantë sipas objektit të tyre. 
 4. Mban dhe kujdeset për përdorimin e vulave të gjykatës edhe kur ajo, me delegim nga kancelari, 

përdoret nga punonjës të caktuar të administrtës gjyqësore. 
 5. Kujdeset për afishimin në ambientet e paracaktuara të gjykatës të datave të gjykimeve dhe të akteve 

procedurale të parashikuara nga ligji. 
 6. Evidenton numrin e çështjeve në proces për gjyqtar, të dërguara në gjykatën e apelit dhe në Gjykatën 

e Lartë dhe të kthyera për rigjykim, të pezulluara, të lëna në fuqi, të prishura, të pushuara dhe informon në 
mënyrë periodike kryetarin e gjykatës dhe Ministrinë e Drejtësisë. 

 7. Kujdeset dhe kontrollon plotësimin e statistikës gjyqësore. 



224 
 

 8. Kancelari, në bashkëpunim me kryetarin e gjykatës, mbi bazën e të dhënave statistikore, harton 
informacionin statistikor, i cili çdo tre muaj në emër të kryetarit të gjykatës i dërgohet Ministrit të Drejtësisë. 
Një kopje e informacionit i lihet në dispozicion nëpunësit të ngarkuar për marrëdhëniet me publikun dhe 
median. 

 9. Mban librin e mbledhjeve të gjykatë. 
 10. Plotëson regjistrat për vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe pasi të ketë marrë 

miratimin paraprak, nga kryetari i gjykatës. 
 11. Mban regjistrin themeltar të punonjësve të gjykatës me adresat e sakta të tyre. Në bashkëpunim me 

kryetarin e gjykatës realizon dinamikën e dosjeve të personelit të gjykatës. 
 12. Kancelari kujdeset për çështjet e etikës dhe paraqitjes së personelit të administratës gjyqësore, gjatë 

dhe jashtë pjesëmarrjes në gjykim. 
 13. Ndjek dhe kontrollon ngarkesën në punë, shfrytëzimin e kohës së punës dhe respektimin e disiplinës 

në punë të punonjësve të administratës gjyqësore dhe i propozon kryetarit të gjykatës marrjen e masave 
organizative dhe disiplinore përkatëse. 

 14. I paraqet, në mënyrë periodike, kryetarit të gjykatës, sipas strukturës dhe limitit organik të miratuar 
për atë gjykatë,  nevojat për përmirësimin e strukturës dhe organizimit të administratës gjyqësore.  

 15. Siguron për punonjësit kushte normale dhe të përshtatshme pune, në përputhje me kërkesat e Kodit 
të Punës. 

 16. Merr masat për sigurimin e ndërtesës së gjykatës me mjetet e mbrojtjes kundra zjarrtit e kërkon nga 
punonjësit respektimin e rregullave përkatëse. 

 17. Kontrollon administrativisht zyrën e buxhetit të gjykatës dhe përgatit kërkesat për fonde financire në 
Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, që paraqiten nëpërmjet kryetarit të gjykatës. 

 18. Kontrollon derdhjet në buxhetin e gjykatës të të ardhurave që vilen nga aplikimi i pullave të taksës, 
për shërbimet e kryera nga administrata gjyqësore e çdo shërbim tjetër që kryhet kundrejt pagesës. 

 19. Kujdeset për informatizimin e veprimtarisë së administratës gjyqësore. 
 20. Merr masa dhe kujdeset për respektimin e rregullave, lidhur me solemnitetin në gjykim. 
 21. Merr masa dhe kujdeset për krijimin dhe respektimin e kushteve për vendosjen e flamurit kombëtar 

në sallën e gjykimit, për vendosjen e pjesëmarrësve në proces dhe të identitetit të anëtarëve të trupit gjykues, 
të shkruar në vend të dukshëm, përballë çdo vendi të qëndrimit të tyre. 

 22. Merr masa dhe kujdeset për krijimin në gjykatë të ambienteve të posaçme të qëndrimit, si dhe të 
kushteve të përshtatshme të punës për avokatët, mbrojtësit, përfaqësuesit e palëve, prokurorët dhe ekspertët, 
lidhur me studimin e dosjeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. 

 23. Merr masa dhe kujdeset për krijimin në gjykatë të ambienteve të përshtatshme, për kryerjen e 
shërbimeve gjyqësore, fotokopjimin e dosjeve, vendimeve, akteve dhe shkresave kundrejt tarifës së 
parapaguar. Dhënia e fotokopjes së shkresave dhe akteve të tjera bëhet brenda 24 orëve nga depozitimi i 
kërkesës. Në rastet kur dosja ndodhet në proces gjyqësor ky afat është 48 orë. 

 24. Realizon marrjen apo dëgjimin e ankesave për shkelje të së drejtës së publikut për t’u informuar apo 
për shërbime të pakryera nga administrata e gjykatës. 

 25. Kancelari pajis me kartë identifikimi ku të jetë shënuar emri, mbiemri dhe detyra e punonjësit dhe të 
jetë e firmosur nga kryetari i gjykatës, të gjithë punonjësit e administratës. 

 26. Merr masa dhe përgjigjet për zbatimin e urdhërave e udhëzimeve të Ministrit të Drejtësisë dhe të 
kryetarit të gjykatës për administratën gjyqësore. 

 
Neni 11 

Kompetenca të kancelarit në fushën procedurale 
 
Kancelari, në fushën procedurale, ushtron kompetencat si vijon 
 1. Merr masa për organizimin e ndarjes së çështjeve gjyqësore, nëpërmjet shortit të hapur në prani të 

gjyqtarëve, duke bërë edhe dokumentimin e këtij procesi. Organizimi dhe dokumentimi i shortit bëhet nën 
kontrollin dhe mbikëqyrjen e kryetarit të gjykatës. 

 2. Merr masa dhe ndjek realizimin e marrëdhënieve procedurale me gjykatën e apelit dhe Gjykatën e 
Lartë. 

 3. Kontrollon përcaktimin e shpenzimeve gjyqësore dhe i dërgon, për ekzekutim zyrës së përmbarimit: 
 a) detyrimin e të dënuarve për të paguar shpenzimet gjyqësore; 
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 b) detyrimin e pjesëmarrësve në procesin civil të shlyejnë diferencën midis taksës së padisë dhe 
shpenzimet e ngarkuara nga gjykata. 

 4. Kryeson komisionin për asgjësimin e provave materiale ose dorëzimin e tyre tek personi i caktuar në 
vendimin e gjykatës. Dokumentimi i këtyre veprimeve nënshkruhet edhe nga kancelari. 

 5. Merr masa dhe kontrollon realizimin nga nëpunësi gjyqësor të detyrave, lidhur me kryerjen e 
njoftimeve procedurale, si dhe përmbushjen e urdhërimeve të gjykatës, lidhur me zhvillimin e gjykimit. 

 6. Dërgon për njoftim dhe ekzekutim vendimet penale dhe civile të dhëna nga gjykata. 
 7. Lëshon, vërteton dhe nënshkruan akte procedurale që dalin nga gjykata për të realizuar veshjen 

administrative të aktit procedural. 
 8. Nënshkruan të gjitha aktet procedurale që kërkojnë shënime procedurale sikurse janë: 
a) vendimet gjyqësore që marrin formë të prerë; 
b) vendime përfundimtare dhe të ndërmjetme që dërgohen për ekzekutim; 
c) ekstrakte, fotokopje të vërtetuara me origjinalin që dalin nga gjykata; 
 d) të gjithë aktet e tjera që lëshohen nga gjykata, përveç nënshkrimit të krijuesit të aktit, nënshkruhen 

edhe nga kancelari. Në gjykatat me volum të madh pune, të përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë, veprimet 
për vërtetimin dhe lëshimin e aktit bëhen nga sekretari gjyqësor në emër dhe me nënshkrim të kancelarit. 

 
KREU  IV 

SEKRETARIA E GJYKATËS 
 

Neni 12 
Sekretaria e gjykatës 

 
Sekretaria e gjykatës pranon dokumentet dhe aktet procedurale. Ajo shpërndan paditë pas hedhjes së 

shortit, merr në dorëzim dosjet pas përfundimit të gjykimit dhe bën kalimin në arkivë të dosjeve gjyqësore. 
 

Neni 13 
Regjistrat penalë  

 
 Sekretaria e gjykatës mban këto regjistra penalë: 
 1. Regjistrin themeltar penal.   
 Në Regjistrin themeltar penal regjistrohen menjëherë kërkesat për gjykim që vijnë nga organi i 

prokurorisë, si dhe kërkesat për gjykim nga të dëmtuarit akuzues. 
Regjistri themeltar penal duhet të plotësohet rregullisht nga sekretari gjyqësor, sipas rubrikave që kanë 

regjistrat, deri tek shkurtimi i vendimit.   
 Regjistrimi i kërkesës për gjykim duhet të bëhet ditën e mbërritjes në gjykatë. 
 2. Regjistri penal ushtarak.  
 Në Regjistrin penal ushtarak regjistrohen kërkesat penale ushtarake, të dërguara për gjykim nga organi i 

prokurorisë. 
 3. Indeksi alfabetik i çështjeve penale. 
 Në indeksin alfabetik të çështjeve penale shënohet identiteti i palëve. 
 Plotësimi i rubrikave të indeksit alfabetik të çështjeve penale bëhet në të njëjtën mënyrë, si dhe indeksi 

alfabetik i çështjeve civile (neni 14 pika 2 e kësaj rregulloreje). 
 Në indeksin alfabetik të çështjeve penale regjistrohen edhe fashikujt e përfunduar nga Kolegji Ushtarak 

(kur ka të tilla). 
 4. Regjistri i vendimeve penale. 
 Në këtë regjistër shënohen sipas datës së gjykimit, vendimet penale me numër rendor, data e dhënies së 

vendimit, gjyqtari që ka dhënë vendimin, emrat e të pandehurve, akuzat dhe numri i seancave. 
 5. Regjistri për çështjet penale të ankimuara. 
 Në Regjistrin për çështjet penale të ankimuara regjistrohen ankimet e rekurset kundër vendimeve të 

gjykatës, si dhe kërkesat për rishikimin e vendimit. Data e regjistrimit është data e paraqitjes së kërkesës në 
gjykatën e shkallës së parë. 

 6. Regjistri i lirimeve para kohe me kusht, revokime vendimesh, njohje e vendimeve e gjykatave të 
huaja etj.  
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 Në këtë regjistër shënohen data e regjistrimit të kërkesës, emri i gjyqtarit të çështjes pas hedhjes në 
short, data e dhënies së vendimit (pa numër vendimi) dhe pjesa urdhëruese e vendimit. 

 7. Regjistri i masave të sigurimit e vlerësimit të ndalimit e arrestit në flagrancë. 
 Në Regjistrin e masave të sigurimit e vlerësimit të ndalimit e arrestit në flagrancë, regjistrohen kërkesat 

e organit të prokurorisë, drejtuar gjykatës për marrjen e masave të sigurimit, si dhe të vlerësimit të ndalimit e 
arrestit në flagranceë ndaj personave të dyshuar, bazuar në prova, për autorë të veprave të ndryshme penale. 
Regjistri kalon te të gjithë gjyqtarët e gatshëm dhe përmban numrin rendor, emrin e prokurorit, emrin e të 
pandehurit, datën e dhënies së masës dhe përmbajtjen e shkurtuar të masës së dhënë. 

 8. Regjistri i volumit të vendimeve penale. 
 Në Regjistrin e volumit të vendimeve penale, pasi vendimi ka marrë formë të prerë, sekretari gjyqësor 

regjistron dhe mban volumin e vendimeve penale me kopjen e parë të vendimit të zbardhur. Vendimi duhet të 
jetë i firmosur nga gjyqtari që e ka gjykuar çështjen dhe sekretarja gjyqësore e seancës gjyqësore. 

 9. Sekretari gjyqësor mund të mbajë edhe regjistra të tjerë në funksion të mbarëvajtjes së punës. 
 10. Sekretari gjyqësor mban përgjegjësi për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat 

plotësohen me shkrim të qartë, të pastër e të lexueshëm e me bojë me të njëjtën ngjyrë. 
 11. Mbajtja dhe plotësimi i çdo regjistri penal bëhet nga sekretari gjyqësor dhe, në rastin e parashikuar 

në nenin 16 pika 2, nga sekretari gjyqësor, i ngarkuar nga kancelari për mbajtjen dhe plotësimin e tij. 
 

Neni 14 
Regjistrat civilë  

 
Sekretaria e gjykatës mban këta regjistra civilë: 
1. Regjistri themeltar civil.  
Në Regjistrin themeltar civil regjistrohen të gjitha kërkesë-paditë civile të paraqitura për gjykim. Data e 

regjistrimit është data e urdhrit të regjistrimit që jep gjyqtari i çështjes përkatëse. 
Në rastet kur çështja prishet nga gjykata e apelit ose Gjykata e Lartë dhe kthehet për rigjykim, duhet të 

shënohet, në krye të regjistrit, përbri numrit, fjala “rigjykim”.  
2. Indeksi alfabetik i çështjeve civile.  
Indeksi alfabetik i çështjeve civile plotësohet sipas shkronjave të alfabetit dhe përmban numrin e 

çështjeve për të cilat është dhënë vendimi gjyqësor përfundimtar. Në të shënohet emri dhe mbiemri i çdo 
paditësi dhe të padituri. Emri i tyre shënohet në indeks menjëherë me regjistrimin e kërkesës për gjykim, duke 
shënuar përbri emrit dhe mbiemrit numrin e aktit dhe pastaj plotësohet me numrin e vendimit, menjëherë me 
gjykimin e kërkesës. 

3. Regjistri i vendimeve civile.  
Në Regjistrin e vendimeve civile, shënohen të gjitha vendimet civile me numër rendor, data e dhënies së 

vendimit, emri i gjyqtarit, emrat e palëve, objekti dhe numri i seancave. 
4. Regjistri i personave të cilëve u është hequr, kufizuar ose kthyer zotësia për të vepruar. 
Në këtë regjistër shënohen emri, mbiemri e gjeneralitet e personit të cilit i është hequr, kufizuar ose 

kthyer zotësia për të vepruar, data e numri i vendimit gjyqësor, dispozitivi i vendimit, kujdestari i caktuar, si 
dhe gjykata që ka dhënë vendimin. 

5. Regjistri për çështjet civile të ankimuara. 
Në Regjistrin për çështjet civile të ankimuara regjistrohen çështjet civile të ankimuara, si në gjykatën e 

apelit, ashtu edhe në Gjykatën e Lartë. Regjistrimi merr datën e paraqitjes së ankimit. Në këto regjistra 
regjistrohen edhe kërkesat për rishikimin e kundërshtim të të tretit. 

6. Regjistri i volumit të vendimeve civile. 
Regjistri i volumit të vendimeve civile mbahet e plotësohet për vendimet civile në mënyrën e shpjeguar 

për volumin e vendimeve penale (neni 13 pika 8 e kësaj Rregulloreje).    
7. Regjistri i shoqërive tregetare. 
8. Regjistri i personave fizikë. 
9. Regjistri i organizatave  joqeveritare. 
10. Regjistri i partive politike. 
11. Regjistri për ndërmarrjet shtetërore.  
12. Regjistra të tjerë për regjistrim subjektesh sipas ligjit. 
13.  Rregjistri i çështjeve të veçanta penale dhe civile. Në këtë regjistër regjistrohen: 
 a) Çështjet me objekt “ndreqie gabimi”;  
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 b) plotësim vendimi; 
 c) rivendosje në afat; 
 d) lëshim urdhri ekzekutimi; 
 e) verifikim të masës së sigurimit, si dhe të gjitha kërkesat e paraqitura, për zgjidhjen e të cilave nuk 

kërkohet vendim përfundimtar. 
 14. Regjistri i provave materiale. 
Në Regjistrin e provave materiale shënohen marrja në dorëzim dhe çdo veprim me provat materiale deri 

në asgjësimin apo dorëzimin e tyre. Provat materiale regjistrohen sipas ekstremiteteve të përcaktuara nga 
dorëzuesi në aktin procedural dhe cilësinë reale të sendit të specifikuara në numër, masë, lloj, gjini dhe 
karakteristika të veçanta. Në këtë regjistër nuk duhet të mungojë për asnjë arsye nënshkrimi i dorëzuesit, 
marrësit në dorëzim dhe kancelarit. 

Çdo regjistër duhet të jetë me fletë të numërtuara me procesverbalin përkatës në faqen e fundit, i 
firmosur nga kancelari dhe sekretari gjyqësor i gjykatës dhe i vulosur me vulën e gjykatës. 

15. Përmbajtja e regjistrave të parashikuara në pikat 7 deri 12 të këtij neni përcaktohet në përputhje me 
kërkesat e dispozitave ligjore të veçanta. 

16. Sekretari gjyqësor mund të mbajë edhe regjistra të tjerë në funksion të mbarëvajtjes së punës. 
17. Sekretari gjyqësor mban përgjegjësi për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat 

plotësohen me shkrim të qartë, të pastër e të lexueshëm e me bojë me të njëjtën ngjyrë. 
18. Mbajtja dhe plotësimi i çdo regjistri civil bëhet nga sekretari gjyqësor dhe, në rastin e parashikuar në 

nenin 16  pika 2, nga sekretari gjyqësor i ngarkuar nga kancelari për mbajtjen dhe plotësimin e tij. 
 

Neni 15 
Dokumentacioni 

 
 1. Fashikulli i hetimit, padia dhe dokumentet shoqëruese, si dhe dokumentacioni që materializon 

veprimet procedurale që lidhen me gjykimin e çështjes, administrohet nga sekretari gjyqësor me cilësinë e tij si 
subjekt procedural.  

 2. Administrimi i dokumentacionit të përmendur në pikën më sipër, paraprakisht dhe pas shpalljes së 
vendimit e nënshkrimit të tij, konsiderohet veprimtari administrative e gjykatës. 

 
Neni 16 

Protokolli dhe librat e dorëzimit 
 
 1. Sekretaria e gjykatës mban protokollin e korrespondencës zyrtare, të zakonshme  ose të klasifikuar. 
 2. Mbajtja e protokollit, regjistrimi i shkresave zyrtare, të zakonshme dhe të klasifikuara, si dhe trajtimi 

i tyre, bëhet në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore dhe normative në fuqi në fushën e informimit publik, 
informacionit të klasifikuar dhe arkivës. 

 3. Shkresat menjëherë pasi protokollohen, i kalohen për trajtim kryetarit të gjykatës dhe i kthehen për 
ruajtje kancelarit brenda 3 ditëve.  

 4. Të gjitha shkresat që dalin nga gjykata nënshkruhen nga kryetari i gjykatës  dhe vulosen me vulën e 
gjykatës. Në gjykatat e shkallës së parë dhe  të apelit, ku ka punonjës të veçantë për protokollin, ky i fundit 
ngarkohet me mbajtjen e librit të korrespondencës zyrtare. 

 5. Sekretaria e gjykatës mban dhe administron edhe librat e dorëzimit të dokumenteve brenda dhe jashtë 
gjykatës me destinacion: 

a) sekretarët gjyqësorë; 
b) nëpunësit gjyqësorë; 
c) arkivin; 
d) palët dhe subjektet e tjera dorazi ose me postë. 
 

Neni 17 
Sekretari gjyqësor 

 
 Sekretari gjyqësor ushtron detyra procedurale, të parashikuara nga dispozita të procedurës civile dhe 

penale, si dhe dispozita procedurale të parashikuara me ligj të veçantë. Sekretari gjyqësor për realizimin e 
funksionit procedural ushtron edhe veprimtari administrative. 
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 Në gjykatat me volum të madh pune të përcaktuar nga Ministri i Drejtësisë, ku ka më shumë se një 
sekretar gjyqësor, njëri prej tyre bën edhe organizimin dhe ndarjen e detyrave midis sekretarëve gjyqësorë, si 
dhe koordinon punën me subjektet e tjera të administratës gjyqësore. 

 Sekretari gjyqësor i ushtron detyrat e tij drejtpërdrejt dhe përgjigjet për to, civilisht dhe disiplinarisht. 
 

Neni 18 
Detyrat e sekretarit gjyqësor në fushën civile 

 
 Sekretari gjyqësor, në fushën civile, ka këto detyra: 
 1. Pranimi i padive dhe regjistrimi i tyre në kompiuter, duke pasqyruar palët, objektin, bazën ligjore, 

përfaqësuesin ligjor të palës, duke iu dhënë numër provizor, i cili do të shërbejë për veprimet e mëtejshme të 
shortit, arkivimit etj., si dhe lëshimi i vërtetimit kur kërkohet nga pala, për datën e dorëzimit të padisë. 

 2. Verifikimi i ekstremiteteve të padisë lidhur me palët, vendbanimi, gjykatës së cilës i drejtohet etj. 
 3. Numërtimi dhe konfirmimi, kundrejt nënshkrimit të palës, i numrit të fletëve të dorëzuara. 
 4. Dorëzimi i padive tek kancelari për shortin. Rimarrja e padive nga kancelari pas shortit. 
 5. Shpërndarja e padive tek qytetarët pas shortit do të bëhet vetëm pasi të jepet siguri për identitetin e 

marrësit në dorëzim, kundrejt dokumentit identifikues me fotografi ose prokurës. 
 6. Zbatimi i urdhërimeve të shënuara nga gjyqtari në padi. 
 7. Pagimi i taksës. 
 8. Regjistrimi në regjistrin civil. 
 9. Regjistrimi në indeks i të gjitha palëve pjesëmarrëse në proces. 
 10. Hapja e fashikullit civil, plotësimi i tij me të gjitha kërkesat e formularit. 
 11. Shënimet në kompiuter pas regjistrimit të padisë, të numrit, të regjistrit, gjyqtari a gjyqtarët e 

çështjes, datës së paraqitjes në gjykatë dhe datës së regjistrimit. 
 12. Dorëzimi i fashikullit të çështjes gjykatësit apo sekretares së seancës, kundrejt nënshkrimit. 
 13. Numërtimi dhe shënimet në kompiuter të numrit të vendimit, datës, gjyqtarit a gjyqtarëve që kanë 

gjykuar çështjen, numrit të seancave, si dhe dispozitivin e shkurtuar. 
 14. Marrja në dorëzim e dosjes, pas gjykimit, duke kontrolluar plotësimin e inventarit të dosjes dhe 

numërtimin e fletëve, si dhe pasqyrimin nga sekretarja e seancës të shpenzimeve gjyqësore të kryera gjatë 
gjykimit. Faqja e fundit e dosjes vuloset mbi qepje. 

 15. Komunikimi i vendimeve të ndërmjetme dhe përfundimtare, palëve në mungesë. 
 16. Plotësimi i regjistrit civil dhe indeksit pas numërtimit të çështjeve. 
 17. Pranimi dhe komunikimi i ankimeve. 
 18. Shënimet në regjistër dhe kompiuter për ankimet. 
 19. Dërgimi i çështjeve në gjykatën e apelit ose në Gjykatën e Lartë. 
 20. Regjistrimet në kompiuter dhe regjistrat civil, pas gjykimit në gjykaten e apelit ose në Gjykatën e 

Lartë. 
 21. Krijimi i volumeve civile me kopjen e parë të vendimeve me shënimet përfundimtare në të: 

“Vendimi mori formë të prerë pasi…… (nuk u ankimua… u ankimua…… u vendos…… me vendimin nr. datë 
të gjykatës…….). Nënshkrimi i shënimeve bëhet nga kancelari. 

 22. Lëshon kopje të vendimeve dhe akteve të tjera procedurale qytetarëve, të nënshkruara nga kancelari. 
 23. Dorëzon dosjen në arkiv. 
 24. Evidenton dhe plotëson të dhënat dhe statistikën civile. 
 25. Dërgon për njoftim vendime civile me objekt " zgjidhje martese ", " heqje, kufizim apo kthimin e 

zotësisë për të vepruar ". 
 26. Sekretari gjyqësor për personat që kërkohet të shpallen të zhdukur ose të vdekur, dërgon për botim 

në Fletoren Zyrtare kërkesë-padinë dhe bën shpalljen e një kopje të  saj në bashkinë a komunën ku i zhdukuri 
ka pasur banimin  e tij të fundit. Këto veprime bëhen pas nënshkrimit të kancelarit. 

 
Neni 19 

Detyrat e sekretarit gjyqësor në fushën penale 
 
  Sekretari gjyqësor, në fushën penale, kryen këto detyra: 



229 
 

 1. Regjistrimi i kërkesave të prokurorisë dhe ankimeve penale në kompiuter lidhur me  palët, akuzën, 
mbrojtësin, masën e sigurimit, duke iu dhënë numër provizor i cili do të shërbejë për veprime të mëtejshme si 
shorti, arkivimi etj. 

 2. Hapja e fashikullit penal, plotësimi i tij me të gjitha kërkesat e formularit. 
 3. Dorëzimi çëshjeve tek kancelari për shortin. 
 4. Regjistrimi në regjistrin penal. 
 5. Regjistrimi në indeks për secilin të pandehur. 
 6. Shënimet në kompjuter pas regjistrimit të çështjes, lidhur me numrin e regjistrit, gjykatësin apo 

gjyqtarët e çështjes, datën e paraqitjes në gjykatë, datën e regjistrimit. 
 7. Dorëzimi i fashikullit të çështjes gjykatësit apo sekretares së seancës kundrejt nënshkrimit. 
 8. Dërgimi i letërpërdhunive për ekzekutim. 
 9. Numërtimi në numërator dhe shënimet në kompiuter për numrin e vendimit, datën, gjyqtarin apo 

gjyqtarët që kanë gjykuar çështjen, numrin e seancave, dispozitivin e shkurtuar. 
 10. Plotësimi i regjistrit penal dhe indeksit pas numërtimit të çështjeve. 
 11. Marrja në dorëzim e dosjes pas gjykimit, duke kontrolluar plotësimin e inventarit të  dosjes, 

numërtimin e fletëve, si dhe pasqyrimin nga sekretari i seancës të shpenzimeve gjyqësore të kryera gjatë 
gjykimit. 

 12. Komunikimi i vendimeve të ndërmjetme dhe përfundimtare palëve në mungesë. 
 13. Pranimi dhe komunikimi i ankimeve pas siglimit nga kryetari i gjykatës ose  nga një gjyqtar. 
 14. Shënimet në regjistër dhe kompiuter për ankimet. 
 15. Dërgimi i çështjeve në gjykatën e apelit dhe në Gjykatën e Lartë. 
 16. Regjistrimet në kompiuter dhe regjistrat penalë, pas gjykimit në shkallën e dytë dhe në Gjykatën e 

Lartë. 
 17. Krijimi i volumeve penale me kopjen e parë të vendimeve me shënimet përfundimtare në të : 

" Vendimi morri formë të prerë pasi….(nuk u ankimua……, u ankimua….., u vendos…… me vendimin nr. 
datë të gjykatës……me nënshkrim të kancelarit.). 

 18. Lëshon kopje të vendimeve dhe akteve të tjera procedurale qytetarëve me nënshkrimin e kancelarit. 
 19. Njofton Degën Ushtarake dhe Sigurimet Shoqërore për dënimet e dhëna me burgim. Të gjitha 

njoftimet dalin me emrin dhe nënshkrimin e kancelarit. 
 20. Dërgon për ekzekutim në Zyrën e Përmbarimit detyrimin për shpenzimet gjyqësore me nënshkrimin 

e kancelarit. 
 21. Dorëzon dosjen në arkiv. 
 22. Regjistrimi në regjistër të veçantë dhe fashikull, i kërkesave për vleftësim arresti, masa sigurimi, 

sigurim prove, verifikim i zbatimit të masës së sigurimit etj., duke përcaktuar datën dhe orën e ardhjes në 
gjykatë. 

 23. Dorëzimi menjëherë i fashikullit te gjykatësi i gatshëm ose i caktuar me short. 
 24. Numërtimi i këtyre vendimeve në numërator të veçantë. 
 25. Evidenton dhe plotëson të dhënat dhe statistikën penale. 
 26. Sekretari gjyqësor plotëson këto regjistra: 
 26.1  Regjistri i çështjeve civile. 
  26.2 Indeksi i çështjeve civile. 
 26.3 Numëratori (volumi) i çështjeve civile. 
 26.4 Regjistri i personave që iu është hequr, kufizuar zotësia për të vepruar. 
 26.5 Regjistri i çështjeve të veçanta. 
 26.6 Regjistri i shoqërive tregtare, personave fizikë, organizatave joqeveritare, partive politike, 

ndërmarrjeve shtetërore dhe subjekteve të tjera. 
 26.7 Regjistri i çështjeve penale. 
 26.8 Numëratori (volumi) i çështjeve penale. 
 26.9 Indeksi i çështjeve penale. 
 26.10 Regjistri i çështjeve penale ushtarake. 
 26.11 Numëratori (volum) i çështjeve penale ushtarake. 
 26.12 Regjistri i vleftësimit të ndalimit dhe arrestit në flagrancë. 
 26.13 Regjistri i caktimit apo i ndryshimit të masave të sigurimit. 
 26.14 Regjistri i lirimeve para kohe me kusht. 
 26.15 Regjistri i provave materiale. 
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 26.16 Regjistri i korrespondencës. 
 26.17 Librat e pasqyrimit të lëvizjes së dosjeve. 
 27. Kujdeset që regjistrat, numëratorët dhe librat, që  të kenë fletët të numërtuara dhe të konfirmuara 

nga nënshkrimi i kancelarit dhe gjyqtarit. Në regjistrat penale dhe civile nën dispozitiv verifikon nënshkrimin 
nga gjyqtari i çështjes. 

 28. Kërkon respektimin e afateve procedurale për dorëzimin e dosjeve në sekretarinë gjyqësore, si dhe 
kontrollon rregullësinë dhe etikën e dosjes gjyqësore. 

 
Neni 20 

Sekretari i seancës 
 

 1. Sekretari i seancës është subjekt procedural dhe përmbush detyrat procedurale në përputhje me 
dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit të Procedurës Penale.  

 2. Përveç detyrave procedurale, sekretari i seancës, kryen edhe detyra të tjera me karakter administrativ 
të parashikuara në këtë rregullore. 

  
Neni 21 

Detyrat e sekretarit të seancës 
 
 Sekretari i seancës ushtron detyrat si vijon: 
 1. Merr për veprim dhe administrim të përkohshëm të gjithë fashikujt e çështjeve për gjykim, caktuar 

gjykatësit pranë të cilit punon. 
 2. Marrja në dorëzim bëhet me procesverbal të pasqyruar në libër dorëzimi, ku nuk duhet të mungojnë 

data, ora e dorëzimit, emri i palëve dhe objekti. Fashikujt të ruhen në kasafortë ose në dollape metalike të 
siguruar. 

 3. Kryen të gjitha veprimet teknike dhe procedurale për çdo fashikull gjyqësor, bën njoftimet për 
shpalljen e datës së gjykimit të vendosur nga trupi gjykues, si dhe merr çdo masë për sigurimin normal të 
gjykimit. 

 4. Bën njoftimet e palëve me shpallje. 
 5. Zbaton urdhërimet e gjyqtarit a trupit gjykues të çështjes  për kalimin e çështjes në veprime 

përgatitore, në gjyq dhe vendimet e ndërmjetme gjatë seancës, me përjashtim të atyre që janë në kompetencë 
të sekretarit gjyqësor a personave të tjerë të parashikuar në ligj e në këtë rregullore. 

 6. Sekretarit të seancës i ndalohet t’u japë palëve dhe mbrojtësve të tyre, personave të tjerë të interesuar 
për çështjen në gjykim, akte të çfarëdo lloji që ndodhen në fashikullin gjyqësor. Për riprodhimin e akteve, 
lëshimin e ekstrateve apo të fotokopjeve për dokumentacionin që ndodhet në dosje, sekretari i seancës vepron 
vetëm me urdhër a vendim të gjyqtarit a trupit gjykues, duke zbatuar edhe rregullat e përcaktuara nga kjo 
Rregullore. 

 7. Sekretari i seancës ka përgjegjësi të veçantë për mbajtjen e procesverbaleve gjyqësore. Gjatë mbajtjes 
së tij, ai duhet të marrë në mënyrë të plotë identitetin e të pandehurve ose të palëve në procesin civil, datën, 
orën dhe vendin e seancës gjyqësore, deklarimet e palëve, prokurorit, mbrojtësve, dëshmitarëve, ekspertëve, 
duke regjistruar çdo gjë që ka rëndësi për çështjet, të gjitha urdhrat e trupit gjykues dhe vendimet e tij të 
ndërmjetme. 

 8. Mban procesverbalin e seancës gjyqësore, sipas kërkesave të neneve 115-118 të Kodit të Procedurës 
Penale dhe nenit 118 të Kodit të Porcedurës Civile. 

 9. Kujdeset në mënyrë parësore për mbajtjen e procesverbalit gjyqësor në formën e stenotipisë, duke 
vazhduar me kompiuter ose makinë shkrimi dhe, në pamundësi të tyre, të përdorimit të tyre,  me shkrim. 

 10. Merr masa që në procesverbalin e seancës që mbahet me shkrim, të mos përdoren si një mënyrë e 
ndaluar shkurtimi, korrigjimi apo lënia e hapsirave bosh. Përbri fjalëve të panevojshme, në kllapa shënohet 
shprehja " hiqen fjalët " dhe firmoset nga vetë shkruesi.  

 11. Kur procesverbali i seancës mbahet me shkrim,  të përdorë letër e nënvizuar e mbyllur në kuadrat 
me kufizime 3 cm majtas dhe 2 cm djathtas, lartë dhe poshtë formatit. 

 12. Riprodhon me besnikëri thëniet e pjesëmarrësve në proces. Kur, për shkaqe të ndryshme, është e 
pamundur të arrihet pasqyrimi dhe mungojnë mjetet audiovizive, kërkon nga kryetari i seancës përsëritjet e 
thënieve për të mundësuar pasqyrimin e tyre.  
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 13. Sekretari i seancës (shkruesi) lidh në mënyrë kronologjike dokumentacionin, sipas kohës së 
paraqitjes dhe aktet procedurale, sipas kohës së krijimit. 

 14. Merr masa që fashikulli gjyqësor, në çdo kohë, të jetë i lidhur dhe i numërtuar. Lidhja dhe 
numërtimi i fletëve bëhet pas çdo veprimi me aktet, zakonisht në përfundim të çdo seance apo me paraqitjen e 
aktit të ri. 

 15. Përpilon listën gjykimeve, e cila nënshkruhet nga gjyqtari. 
 16. Bën llogaritjen e shpenzimeve gjyqësore, të cilat i shënon në kopjen e parë të vendimit. 
 

Neni 22 
Nëpunësi gjyqësor 

 
 1. Nëpunësi gjyqësor në kryerjen e detyrave të tij bashkëpunon me sekretarin gjyqësor dhe sekretarin e 

seancës. 
 2. Nëpunësi gjyqësor duhet të marrë pjesë ne seancën gjyqësore dhe merr masa për zbatimin e 

urdhërave të gjykatës për njoftimin dhe futjen në sallë të dëshmitarëve, ekspertëve dhe kërkon nga ata 
solemnitet e respektim të trupit gjykues. 

 3. Orienton palët të vendosen para gjykatës, paditësi në krahun e djathtë të trupit gjykues, i padituri në 
të majtë me pamje përballë gjykatës. Po kështu i pandehuri në të majtë dhe përfaqësuesi i akuzës në të djathtë 
të trupit gjykues. 

 4. Njofton aktet me shkrim, telefon e kundrejt firmës së marrësit, kur është e mundur, dëshmitarët, 
ekspertët etj, sipas mënyrës së përcaktuar në procedurën civile e penale, dhe, në çdo rast, tregon kujdes për 
eliminimin e shkaqeve të pavlefshmërisë së njoftimeve e të akteve. Aktet e njoftuara para datës së caktuar për 
seancën gjyqësore i dorëzon te sekretari seancës përkatës. 

 
KREU  V 

ADMINISTRATA NDIHMËSE 
 

Neni 23 
Arkivi 

 
 1. Sektori apo zyra e arkivit dhe punonjësit e tyre ushtrojnë veprimtarinë e tyre nën kujdesin e kancelarit 

të gjykatës. 
 2. Arkivisti në punën e tij mbështetet në aktet ligjore e nënligjore që kanë të bëjnë me fondin arkivor e 

arkivat në Republikën e Shqipërisë. Ai zbaton urdhrat e udhëzimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit dhe mban përgjegjësi administrative e ligjore për moszbatimin e tyre. 

 3. Arkivisti, nën kujdesin e kancelarit të gjykatës, merr masa që ambienti i arkivit të jetë i siguruar nga 
thyerjet e të ketë mjete mbrojtëse kundra zjarrit dhe të plotësohen kushtet teknike e teknologjike të 
domosdoshme për ruajtjen e arkivit. 

 4. Në zyrat e arkivit, ruhen dokumentet e gjykatës, të cilat përbëhen nga fashikujt gjyqësorë penalë dhe 
civile, vendimet e të cilëve kanë marrë formë të prerë. 

 5. Sektori apo zyra e arkivit merr masa për mbajtjen dhe përpunimin mbi baza shkencore të 
dokumentacionit administrativ. 

 6. Arkivisti, në përputhje me ligjin, merr masat teknike për asgjësimin e dokumentacionit që u ka kaluar 
afati i ruajtes së tyre. Komisioni përkatës i asgjësimit kryesohet nga kryetari i gjykatës. 

 
Neni 24 

Marrëdhëniet me publikun dhe median 
 
 Sektori apo zyra për marrëdhëniet me publikun dhe median  ushton veprimtarinë e saj nën kujdesin e 

kancelarit të gjykatës dhe ka për objekt të veprimtarisë sa vijon: 
 1. Informimi i publikut dhe medias për veprimtarinë e gjykatës. 
 2. Promovimi i imazhit të gjykatës dhe punonjësve të saj kundrejt publikut. 
 3. Administrimi i marrëdhënieve të gjykatës me publikun. 
 4. Mbrojtja e gjykatës dhe punonjësve të saj nga çdo akuzë publike. 
 5. Organizimi i informimit të brendshëm në gjykatë. 
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 6. Marrja e ankesave nga publiku dhe media për mosrespektimin e kërkesave të tyre nga personeli i 
gjykatës. 

 7. Krijimi i kushteve lehtësuese për marrjen e informacionit nga publiku në mënyrë të saktë, të plotë, të 
përshtatshme e të shpejtë të informacionit të kërkuar. 

 8. Përgatit dhe vendos shenja për orientimin e publikut gjatë lëvizjeve të tyre në gjykatë, si dhe kujdeset 
për bërjen publike të informacioneve që vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë. Kujdeset dhe merr masa 
për përgatitjen dhe bërjen publike të informacioneve lidhur me: 

 8.1 vendet dhe emrat e punonjësve nga të cilët publiku mund të marrë informacion, të paraqesë kërkesa 
apo të marrë përgjigje; 

 8.2 procedurat e punës së gjykatës, dhe gjyqtarëve; 
 8.3 shpjegimet e punës së atyre punonjësve të gjyaktës puna e të cilave ka lidhje me publikun dhe 

mediat; 
 8.4 afatet e ndryshme që kanë lidhje me punën në gjykatë; 
 8.5 listat e gjyqeve. 
 

Neni 25 
Buxheti 

 
 Sektori apo zyra e buxhetit në gjykatë, nën kujdesin e kancelarit të gjykatës, ka për objekt të 

veprimtarisë sa vijon: 
 1. Harton projekt-buxhetin e gjykatës përkatëse për vitin pasardhës dhe, pas miratimit nga kryetari i 

gjykatës, e paraqet për miratim në zyrën e administrimit të buxhetit gjyqësor. 
 2. Ndjek zbatimin e buxhetit në gjykatë, si dhe problemet e ndryshme që dalin gjatë zbatimit te tij. 
 3. Bën administrimin e vlerave materiale e monetare, sipas legjislacionit në fuqi. 
 4. Përpilon situacione për shpenzimet faktike që kryen gjykata në fund të çdo 3-mujori dhe rakordon me 

Zyrën e Thesarit. 
 5. Përpilon bilancin vjetor të llogarive të gjykatës dhe e paraqet nëpërmjet kryetarit të gjykatës për 

miratim në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor dhe për dijeni në Drejtorinë Ekonomike të Ministrisë 
së Drejtesisë. 

 6. Ndjek dhe respekton kërkesat e ligjit “Mbi kontabilitetin”. 
 7. Mban dhe ndjek llogarinë e të ardhurave që realizon gjykata në shërbimet që u kryen të tretëve. 
 8. Mban dhe ndjek llogarinë përmbarimore. 
 9. Në fund të çdo viti, drejton inventarizimin e pasurisë së gjykatës, në bazë të një komisioni, i cili 

miratohet nga kryetari i gjykatës. 
 10. Dërgon në Drejtorinë Ekonomike të Ministrisë së Drejtësisë dhe, për dijeni rezultatet e 

inventarizimit. 
 11. Mban regjistrin e provave materiale. Në të shënohen të gjitha provat materiale të paraqitura nga 

prokuroria, së bashku me fashikullin e gjykimit, sipas numrit rendor të kërkesës për gjykim të regjistruar dhe 
emrat e të pandehurve. Provat materiale përshkruhen shkurtimisht. Në këtë regjistër shënohet edhe çfarë u bë 
me këto prova materiale, pasi vendimi ka marrë formë të prerë. 

 
Neni 26 

Administrata ndihmëse 
 
 1. Sektori apo zyra e administratës ndihmëse ushtron veprimtarinë e saj nën kujdesin e kancelarit të 

gjykatës dhe ka për detyrë që në përputhje me urdhërimet e kryetarit dhe kancelarit të gjykatës të mbështesë 
veprimtarinë e gjykatës dhe të administratës gjyqësore në përmbushjen e detyrave të tyre. 

 2. Në përbërje të sektorit a zyrës së administratës ndihmëse janë punonjës të mirëmbajtjes, shoferë, 
pastrues-sanitarë, roje etj. Përcaktimi i hollësishëm  i strukturës, përbërjes dhe numrit të punonjësve të 
administratës ndihmëse caktohet me miratimin  e strukturës dhe organikës së çdo gjykate. 
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Neni 27 
    Zbatimi i rregullores 

 
 1. Kjo Rregullore është e detyrueshme për zbatim nga i gjithë personeli i gjykatave të shkallës së parë 

dhe të apelit. Shkelja e dispozitave të kësaj Rregulloreje sjell përgjegjësi administrative, disiplinore. 
 2. Kryetarët e gjykatave dhe kancelarët e tyre marrin masat e nevojshme për zbatimin e kësaj 

Rregulloreje. 
 
 

LIGJ 
Nr.8363, datë 1.7.1998 

 
PËR KRIJIMIN E ZYRËS SË ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR 

 
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 

 
Për administrimin e buxhetit të gjykatave krijohet Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, e cila më 

poshtë do të quhet “Zyra”. 
Zyra është person juridik më vete, në varësi të gjykatave. 
Shpenzimet e veprimtarisë së kësaj zyre përballohen nga buxheti i gjykatave. 
 

Neni 2 
 
Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të gjykatave u nënshtrohet rregullave dhe procedurave ligjore për hartimin 

dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Republiken e Shqipërisë. Zyra administron fondet buxhetore të destinuara 
për gjykatat, duke siguruar zbatimin në parim të pavarësisë së tij nga pushtetet e tjera. 

 
Neni 3 

 
Zyra ka këto kompetenca kryesore: 
a) Studion dhe përcakton nevojat për buxhet të të gjitha hallkave të gjykatave në bashkëpunim me 

sektorët financiare të gjykatave të të gjitha niveleve. 
b) Përpunon treguesit financiare që kanë lidhje me kërkesat dhe veprimtarinë e gjykatave. 
c) Kontrollon përdorimin e fondeve që u janë dhënë gjykatave sipas destinacioneve. 
 

Neni 4 
 
Fondet buxhetore në dispozicion të Zyrës përbëhen nga: 
a) buxheti i miratuar me ligjin vjetor për Buxhetin e Shtetit, i ndarë për çdo nivel të gjykatave, i cili 

përfshin edhe ndihmat e dhëna nga institucionet vendase ose të huaja për gjykatat në Shqipëri; 
b) përqindja e caktuar me dispozita të veçanta mbi të ardhurat që nxirren nga shërbimet gjyqësore; 
c) çdo burim tjetër që nuk ndalohet me ligj. 
 

Neni 5 
 
Fondet në dispozicion të Zyrës përdoren për këto qëllime: 
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a) Për pagat dhe sigurimet shoqërore të gjyqtarëve, ndihmësgjyqtarëve dhe personelit administrativ të 
gjykatave. 

b) Për plotësimin e nevojave për shpenzimet operative të gjykatave, si dhe për veprimtari të tjera 
gjyqësore. 

c) Për ndëritmin ose meremetimin e godinave të gjykatave, si dhe për investime të tjera. 
ç) Për mbulimin e shpenzimeve të gjykatave, lidhur me dhënien e ndihmës së detyrueshme juridike në 

rastet e parashikuara në dispozitat ligjore të veçanta. 
d) Për krijimin e fondit rezervë deri në 2 për qind të fondeve buxhetore të miratuara për gjykatat. 
 

Neni 6 
 
Zyra drejtohet nga një bord i përbërë nga: 
a) Kryetari i Gjykatës së Kasacionit. 
b) Një anëtar i Gjykatës së Kasacionit, i zgjedhur nga mbledhja e gjyqtarëve të kësaj gjykate. 
c) Dy kryetarë të gjykatave të apelit të zgjedhur nga mbledhja e përbashkët e kryetarëve të gjykatave të 

apelit. 
ç) Katër kryetarë të gjykatave të rretheve, të zgjedhur nga mbledhja e përbashkët e kryetarëve të 

gjykatave të rretheve. 
d) Një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë. 
Kryetari i bordit është kryetari i Gjykatës së Kasacionit. Zëvëndëskryetari i bordit zgjidhet një prej 

anëtarëve të tij nga mbledhja e bordit për një periudhë dyvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. 
Anëtarët e bordit shpërblehen për pjesëmarrje në çdo mbledhje me 10 për qind të pagës mujore të 

kryetarit të gjykatës së rrethit të kategorisë së parë. 
 

Neni 7 
 
Anëtarët e bordit të përmendur në pikat b, c dhe c, të nenit 6 të këtij ligji zgjidhen përnjë periudhë 

dyvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. 
Heqja nga bordi bëhet: 
a) kur anëtari jep dorëheqjen; 
b) kur është i paaftë fizikisht ose mendërisht; 
c) kur nuk ushtron funksionin e tij gjyqësor ose drejtues përshkak të të cilit është zgjedhur në këtë bord. 
 

Neni 8 
 
Mbledhja e bordit bëhet kur janë të pranishëm shumica e anëtarëve të bordit. Vendimet merren me 

shumicë votash. Në rastet kur numri i votave pro dhe kundër është i barabartë, vota e kryetarit të bordit është 
përcaktuese. Gjatë mbledhjeve mbahet procesverbali nga një sekretar, jo anëtar i bordit. Procesverbali 
nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e bordit të pranishëm në mbledhje. 

 
Neni 9 

 
Detyrat e bordit janë: 
a) Miraton projketbuxhetin e paraqitur nga Zyra për çdo nivel të gjykatave dhe ia dergon atë për 

shqyrtim organit kompetent për miratimin e Buxhetit të Shtetit. 
b) Kontrollon përdorimin fondeve të akorduara dhe analizon kërkesat e gjykatave për fonde që mund të 

lindin gjatë vitit buxhetor. 
c) Miraton transferimin e fondeve buxhetore brenda kompetencave që lejon ligji dhe përdorimin e fondit 

rezervë. 
ç) Emëron dhe shkarkon drejtorin e Zyrës. Emërimi i drejtorit të Zyrës bëhet me votim të fshehtë dhe 

me kandidatura alternative. 
d) Përcakton strukturën e Zyrës, si dhe numrin e personelit administrativ të saj dhe kriteret e emërimit të 

tyre. 
dh) Përcakton pagat e personelit të Zyrës në përputhje me kriteret e përgjithshme të caktimit të pagave 

për punonjësit e administratës. 
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e) Miraton rregulloren e funksionimit të Zyrës. 
 

Neni 10 
 
Me miratim të kryetarit, në mbledhjet e bordit, ftohen të marrin pjesë specialistë të fushave të ndryshme. 
 

Neni 11 
 
Detyrat e drejtorit të Zyrës janë: 
a) Përfaqëson Zyrën përpara organeve shtetërore, institucioneve publike dhe të tretëve. 
b) Harton rregulloren e funksionimit të Zyrës dhe e paraqet për miratim në mbledhjen e bordit. 
c) Zbaton vendimet e marra në mbledhjen e bordit. 
ç) Përgatit projektbuxhetin dhe projektet e tjera ekonomike dhe i paraqet për shqyrtim e miratim në 

mbledhjen e bordit. 
d) I propozon bordit ndryshimin e destinacionit të fondeve nga një gjykatë në një gjykatë tjetër, si dhe 

përdorimin e fondit rezervë. 
dh) Emëron dhe shkarkon personelin administrativ të Zyrës sipas kritereve dhe organikave të caktuara 

nga bordi. 
 

Neni 12 
 
Dispozitat e tjera ligjore e nënligjore që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
 

Neni 13 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.2149, datë 9.7.1998 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 

Meidani 
 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.16, faqe 537 
 

 
LIGJ 

Nr.8588, datë 15.3.2000 
 

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS SË LARTË TË REPUBLIKËS SË 
SHQIPËRISË 

 
 Në mbështetje të neneve 6, 81 pika 2 shkronja “a” dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I GJYKATËS SË LARTË 
 

Neni 1 
Përbërja e Gjykatës së Lartë 

 
 Gjykata e Lartë përbëhet nga 17 gjyqtarë. 
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Neni 2 
Selia e Gjykatës së Lartë 

 
 Gjykata e Lartë e ka selinë në Tiranë. 

Neni 3 
Kushtet për t’u emëruar gjyqtar i Gjykatës së Lartë 

 
 Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë emërohen nga radhët e gjyqtarëve me vjetërsi jo më pak se 10 vjet ose nga 

radhët e juristëve të shquar, që e kanë ushtruar këtë profesion jo më pak se 15 vjet. 
 

Neni 4 
Procedura e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë 

 
 Gjyqtari i Gjykatës së Lartë emërohet nga Presidenti i Republikës, pasi është marrë më parë pëlqimi i 

Kuvendit. 
 

Neni 5 
 
 Mandati i gjyqtarit të Gjykatës së Lartë fillon me hyrjen në fuqi të dekretit të Presidentit për emërimin e 

tij. 
 Mandati i Kryetarit të Gjykatës së Lartë llogaritet brenda mandatit të gjyqtarit të kësaj gjykate. 
 

Neni 6 
Mbarimi i parakohshëm i mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë 

 
 Në rastet e parashikuara në nenin 139 të Kushtetutës, Kryetari i Gjykatës së Lartë ose çdo gjyqtar i saj, i 

propozon Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë të deklarojë me vendim mbarimin e mandatit të 
gjyqtarit të kësaj gjykate. 

 
Neni 7 

Kryetari i Gjykatës së Lartë 
 
 Gjykata e Lartë përfaqësohet nga Kryetari. 
 Kryetari i Gjykatës së Lartë kryen këto detyra: 
a) Drejton Kolegjet e Bashkuara. 
b) Bën ndarjen e gjyqtarëve në kolegje. 
c) Kujdeset për funksionimin normal të Gjykatës së Lartë. 
ç) Emëron dhe shkarkon ndihmësit ligjorë. 
d) Emëron dhe shkarkon personelin e shërbimeve ndihmëse. 
 dh) Bën kërkesat për buxhetin vjetor të Gjykatës së Lartë dhe mbikëqyr zbatimin e tij. 
 e) Miraton strukturën, organikën dhe rregullat e brendshme të Gjykatës së Lartë. 
 Kryetari i Gjykatës së Lartë kryen edhe detyra të tjera që parashikohen me ligj. 
 Kryetari i Gjykatës së Lartë në ushtrimin e funksioneve të tij ndihmohet nga këshilltarët dhe personeli 

ndihmës. 
 

Neni 8 
Zëvendësimi i Kryetarit 

 
 Në rastet kur Kryetari nuk mund të kryejë detyrat e tij, zëvendësohet nga Kryetari i Kolegjit Civil në 

kryerjen e detyrave që parashikohen në shkronjat “a”, “c” dhe “dh” të nenit 7 të këtij ligji. 
 
 
 



237 
 

Neni 9 
Këshillimi me gjyqtarët 

 
Kryetari i Gjykatës së Lartë këshillohet me gjyqtarët, sidomos për: 
a) strukturën e Gjykatës së Lartë; 
b) rregullat e brendshme të funksionimit të Gjykatës së Lartë; 
c) kërkesat për buxhetin e Gjykatës së Lartë; 
ç) ndarjen dhe lëvizjen e gjyqtarëve në kolegje. 

 
Neni 10 
Kolegjet 

 
 Gjykata e Lartë organizohet në Kolegjin Civil dhe Kolegjin Penal. 
 Çështjet penale ushtarake gjykohen nga Kolegji Penal, ndërsa çështjet me karakter tregtar, 

administrativ, familjar, të punës etj. gjykohen nga Kolegji Civil. 
 Kryetari i Gjykatës së Lartë, pasi merr mendimin e gjyqtarëve, mund t’i lëvizë ata nga një kolegj në 

tjetrin, për arsye të ngarkesës së punës dhe të funksionimit normal të gjykatës. 
 

Neni 11 
Kryetari i kolegjit 

 
 Kryetari i kolegjit zgjidhet nga anëtarët e tij me shumicë votash për një periudhë njëvjeçare, me të drejtë 

rizgjedhjeje. 
 

Neni 12 
Kompetencat e kolegjeve 

  
Kolegjet e Gjykatës së Lartë gjykojnë ankimet për çështje gjyqësore sipas rregullave të parashikuara në 

Kodin e Procedurës Civile dhe në Kodin e Procedurës Penale.  
 

Neni 13 
Trupi gjykues 

 
 Kolegjet e Gjykatës së Lartë gjykojnë me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtarë. 
 Kur trupi gjykues nuk mund të formohet nga gjyqtarët e një kolegji, ai plotësohet me gjyqtarë të kolegjit 

tjetër. Këta gjyqtarë caktohen me short. 
 Kur në gjykim merr pjesë Kryetari i Gjykatës së Lartë, ai kryeson trupin gjykues. Në të gjitha rastet e 

tjera trupin gjykues e kryeson kryetari i kolegjit përkatës dhe, në mungesë të tij, gjyqtari më i vjetër. 
 

Neni 14 
Çështjet që gjykohen në Kolegjet e Bashkuara 

 
 Gjykata e Lartë gjykon në Kolegjet e Bashkuara: 
 a) rastet e parashikuara në Kodin e Procedurës Civile dhe Kodin e Procedurës  Penale; 
 b) ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë; 
 c) kërkesat për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore; 
 ç) raste të tjera, të parashikuara me ligj. 

 
Neni 15 

Gjykimi në Kolegjet e Bashkuara 
 
 Kur Gjykata e Lartë gjykon në Kolegje të Bashkuara, seanca kryesohet nga Kryetari i Gjykatës së Lartë. 
 Në mungesë të tij seancën e kryeson Kryetari i Kolegjit Civil. 
 Kur Gjykata e Lartë gjykon në Kolegje të Bashkuara, caktohen me short 2 relatorë, të cilët, në mënyrë 

të pavarur, përgatisin relacionet dhe i paraqesin ato në gjykim. 



238 
 

 
Neni 16 

Kuorumi 
 
 Kolegjet e Bashkuara gjykojnë kur në to marrin pjesë jo më pak se dy të tretat e të gjithë gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë. 
 Vendimi merret me shumicën e votave të gjyqtarëve që marrin pjesë në gjykim. 
 
 

Neni 17 
Njësimi ose ndryshimi i praktikës gjyqësore 

 
 Njësimi ose ndryshimi i praktikës gjyqësore bëhet nga Kolegjet e Bashkuara kur: 
a) kërkohet nga secili kolegj i Gjykatës së Lartë; 
b) kërkohet nga Kryetari i Gjykatës së Lartë; 
c) Kolegjet e Bashkuara e çmojnë të nevojshme një gjë të tillë. 
 

Neni 18 
Gjykimi gjatë kohës së pushimeve vjetore 

 
 Gjatë kohës së pushimeve vjetore, një numër i nevojshëm gjyqtarësh caktohen me short për të gjykuar 

çështjet që, sipas ligjit, vlerësohen të ngutshme. 
 

Neni 19 
Vendimet dhe botimi i tyre 

 
 Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i shqyrtimit 

gjyqësor. 
 Vendimet e kolegjeve të  Gjykatës së Lartë, së bashku me mendimet e pakicës, botohen në Buletinin 

Periodik të Gjykatës së Lartë. 
 Vendimet për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore botohen në numrin më të parë të Fletores 

Zyrtare. 
 

Neni 20 
Ndihmësit ligjorë 

 
 Gjyqtari i Gjykatës së Lartë ka deri në dy ndihmës ligjorë dhe personin e shërbimit. 
 Ndihmësit ligjorë përzgjidhen nga vetë gjyqtarët e Gjykatës së Lartë ndërmjet juristëve që plotësojnë 

kushtet ligjore për t’u emëruar gjyqtarë të gjykatës së shkallës së parë ose të gjykatës së apelit. Ata emërohen 
nga Kryetari i Gjykatës së Lartë. 

 Ndihmësit ligjorë përfitojnë përkatësisht pagën e gjyqtarit të shkallës së parë ose të gjykatës së apelit. 
 Ndihmësi ligjor largohet nga detyra me urdhër të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, me propozimin e 

gjyqtarit përkatës. 
 Kur largimi nga detyra është bërë pa arsye të përligjura, ai ka të drejtën vetëm të shpërblimit të dëmit 

deri në shumën e pagës vjetore. 
 

Neni 21 
Detyrat e ndihmësit ligjor 

 
 Ndihmësit ligjorë studiojnë ankimet, dosjet gjyqësore, përgatisin relacionet për çështjet që janë në 

gjykim duke dhënë mendimin e tyre, u përgjigjen ankesave, përgatisin materialet e nevojshme, si dhe kryejnë 
çdo detyrë tjetër që u ngarkohet nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë. 
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KREU II 
STATUSI I GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË 

 
Neni 22 

 
 Paga e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë është e barabartë me pagën e ministrit, ndërsa ajo e Kryetarit të 

Gjykatës së Lartë, 20 për qind më e lartë se paga e gjyqtarit të kësaj gjykate. 
 

Neni 23 
 
 Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë dhe bashkëshortes (bashkëshortit) të tij/saj u njihet e drejta e pajisjes me 

pasaportë diplomatike edhe për tre vjet pas mbarimit të mandatit. 
 

Neni 24 
 
 Trajtimi protokollar dhe shëndetësor i anëtarëve të Gjykatës së Lartë, është i njëjtë me atë të deputetit. 
 

Neni 25 
 
 Me plotësimin e mandatit, sipas kushteve të parashikuara në nenin 136 pika 3 të Kushtetutës, gjyqtari i 

Gjykatës së Lartë, me kërkesën e tij, emërohet gjyqtar në gjykatën e apelit. 
 

KREU III 
 

ADMINISTRIMI I SHËRBIMEVE TË GJYKATËS SË LARTË 
 

Neni 26 
Kancelari i Gjykatës së Lartë 

 
 Kancelari drejton shërbimet ndihmëse në Gjykatën e Lartë. 
 Kancelar emërohet një jurist, i cili e ka ushtruar profesionin e juristit për një periudhë jo më pak se 7 

vjet. 
 Kancelari emërohet dhe shkarkohet nga Kryetari i Gjykatës së Lartë. 
 

Neni 27 
Administrimi i shërbimeve 

 
 Kancelari organizon shortin gjyqësor. 
 Kancelari i propozon Kryetarit të Gjykatës së Lartë emërimin dhe shkarkimin e personelit të shërbimeve 

ndihmëse të Gjykatës së Lartë. 
 

Neni 28 
Shërbimet ndihmëse të Gjykatës së Lartë 

 
 Shërbimet ndihmëse në Gjykatën e Lartë kryhen nga sekretaria gjyqësore, sektori i administratës, i 

financës, i informatizimit, i regjistrimit, i ruajtjes së dokumenteve, i ruajtjes së rendit të brendshëm, i 
studimeve e marrëdhënieve me jashtë dhe biblioteka. 

 Për shërbime të tjera ndihmëse, Kryetari i Gjykatës së Lartë, me propozimin e Kancelarit, mund të 
krijojë sektorë të tjerë. 

 
Neni 29 

Garantimi i rendit dhe i sigurisë 
 
 Për të garantuar rendin dhe sigurinë, pranë Gjykatës së Lartë vepron, sipas urdhërave të Kryetarit të 

kësaj Gjykate, shërbimi i vazhdueshëm i policisë. 
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KREU IV 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 30 
 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e akteve nënligjore për zbatimin e dispozitave të këtij ligji 

në lidhje me të drejtat financiare dhe protokollare të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. 
 

Neni 31 
 
Ligji nr.8362, datë 1.7.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Kasacionit”, si dhe çdo 

dispozitë që bie ndesh me këtë ligj, shfuqizohen. 
 Për të gjitha problemet e tjera që nuk gjejnë zgjidhje në këtë ligj, zbatohen dispozitat e ligjit nr.8436, 

datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. 
 

Neni 32 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.2589, datë 3.4.2000, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep 

Meidani 
 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.7, faqe 274 
 

DEKRET 
Nr.1143, datë 3.7.1995 

 
PËR CAKTIMIN E KUFIJVE TOKËSORE TË VEPRIMTARISË SË GJYKATËS USHTARAKE 

 

  Në mbështetje të nenit 28, pika 19, të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore 
kushtetuese” dhe të nenit 6 të ligjit nr.7574, datë 24.6.1992 “Për organizimin e drejtësisë  dhe disa ndryshime 
në Kodet e Procedurave Penale e Civile”, me  propozimin e Ministrit të Drejtësisë, 

 
DEKRETOJ: 

 
Neni 1 

 
 Kufijtë territorialë të veprimtarisë së gjykatave ushtarake të shkallës së parë të jenë si më poshtë: 
 1. Gjykata ushtarake i Tiranës, me qendër në Tiranë, e cila do të shtrijë veprimtarinë edhe në rrethet 

Kavajë, Durrës,  Krujë, Kurbin, Mirditë, Mat, Bulqizë dhe Dibër. 
 2. Gjykata ushtarake e Shkodrës, me qendër në Shkodër, e cila do të shrtijë veprimtarinë edhe në rrethet 

Malësi e Madhe,  Tropojë, Kukës, Has, Pukë e Lezhë. 
 3. Gjykata ushtarake e Vlorës, me qendër në Vlorë, e cila do të shtrijë veprimtarinë edhe në rrethet 

Fier, Lushnjë, Berat,  Kuçovë, Skrapar e Mallakastër. 
 4. Gjykata ushtarake e Korçës, me qendër në Korçë, e cila do të shtrijë veprimtarinë edhe në rrethet 

Devoll, Kolonjë, Pogradec, Librazhd, Elbasan, Peqin e Gramsh. 
 5. Gjykata ushtarake e Gjirokatrës, me qendër në Gjirokastër, e cila do të shtrijë veprimtarinë edhe në 

rrethet Tepelenë, Përmet, Sarandë e Delvinë. 
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Neni 2 
 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 
 
Kundërfirmohet                                                                             
 

 KRYEMINISTRI         PRESIDENTI  
Aleksandër Meksi            Sali Berisha 

 
Miratuar me ligjin nr.7976, datë 26.7.1995 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.18, faqe 800      
 

 
DEKRET 

Nr.1501, datë 29.5.1996 
 

PËR KRIJIMIN E SEKSIONEVE PËR GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE, 
TREGTARE E FAMILJARE PRANË GJYKATAVE TË RRETHEVE 

 
  Në mbështetje të nenit 28 pika 19 e ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore 

kushtetuese”, si dhe të nenit 321 të Kodit të Procedurës Civile, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë 
 

DEKRETOJ: 
 

Neni 1 
 
  Të krijohen seksionet për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve administrative dhe seksionet për 

shqyrtimin e mosmarrëveshjeve tregtare, në këto gjykata: 
  1. Në Gjykatën e Rrethit të Tiranës. 
  2. Në Gjykatën e Rrethit të Durrësit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 

Kavajës. 
  3. Në Gjykatën e Rrethit të Krujës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 

Kurbinit. 
  4. Në Gjykatën e Rrethit të Matit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 

Bulqizës. 
  5. Në Gjykatën e Rrethit të Dibrës. 
  6. Në Gjykatën e Rrethit të Lezhës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 

Mirditës. 
  7. Në Gjykatën e Rrethit të Shkodrës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në rrethin e 

Malësisë së Madhe dhe të Pukës. 
  8. Në Gjykatën e Rrethit të Kukësit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e Hasit. 
  9. Në Gjykatën e Rrethit të Tropojës. 
  10. Në Gjykatën e Rrethit të Elbasanit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në rrethin e 

Peqinit, të Gramshit dhe të Librazhdit. 
  11. Në Gjykatën e Rrethit të Fierit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 

Mallakastrës. 
  12. Në Gjykatën e Rrethit të Lushnjës. 
  13. Në Gjykatën e Rrethit të Beratit, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në rrethin e 

Kuçovës dhe të Skraparit. 
  14. Në Gjykatën e Rrethit të Vlorës. 
  15. Në Gjykatën e Rrethit të Korçës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në rrethin e 

Pogradecit, të Devollit dhe të Kolonjës. 
  16. Në Gjykatën e Rrethit të Gjirokastrës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në rrethin e 

Tepelenës dhe të Përmetit. 
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  17. Në Gjykatën e Rrethit të Sarandës, duke e shtrirë kompetencën tokësore edhe në Rrethin e 
Delvinës. 

 
Neni 2 

 
  Në të gjitha gjykatat e rretheve krijohen seksionet për gjykimin e mosmarrëveshjeve që kanë 

lidhje me familjen. 
 

Neni 3 
 
  Ky dekret hyn në fuqi më 1 qershor 1996. 
 

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS 
 Sali Berisha 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.16, faqe 626 
 
 

DEKRET 
Nr.2110, datë 29.5.1998 

 
PËR KRIJIMIN E RRETHEVE GJYQËSORE, CAKTIMIN E KOMPETENCAVE TOKËSORE DHE 

TË QENDRËS SË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË TYRE 
 
 Në mbështetje të nenit 11 të ligjit nr.8265, datë 18.12.1997 “Për organizimin e drejtësisë në Republikën 

e Shqipërisë” me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, 
 

DEKRETOJ: 
 

Neni 1 
 
 Në territorin e Republikës së Shqipërisë krijohen 29 rrethe gjyqësore me kompetenca tokësore dhe 

qendra të ushtrimit të veprimtarisë së tyre si më poshtë: 
 1. Rrethi gjyqësor i Dibrës me qendër në Peshkopi, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Dibrës. 
 2. Rrethi gjyqësor i Sarandës me qendër në Sarandë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Sarandë e 

Delvinë. 
 3. Rrethi gjyqësor i Korçës me qendër në Korçë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Korçë e 

Devoll. 
 4. Rrethi gjyqësor i Kukësit me qendër në Kukës, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Kukës e 

Has. 
 5. Rrethi gjyqësor i Beratit me qendër në Berat, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Berat e 

Kuçovë. 
 6. Rrethi gjyqësor i Shkodrës me qendër në Shkodër, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Shkodër 

e Malësi e Madhe. 
 7. Rrethi gjyqësor i Fierit me qendër në Fier, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Fier dhe 

Mallakastër. 
 8. Rrethi gjyqësor i Elbasanit me qendër në Elbasan, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethet Elbasan 

dhe Peqin. 
 9. Rrethi gjyqësor i Durrësit me qendër në Durrës, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Durrësit. 
 10. Rrethi gjyqësor i Gramshit me qendër në Gramsh, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Gramshit. 
 11. Rrethi gjyqësor i Gjirokastrës me qendër në Gjirokastër, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Gjirokastrës. 
 12. Rrethi gjyqësor i Kavajës me qendër në Kavajë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Kavajës. 
 13. Rrethi gjyqësor i Krujës me qendër në Krujë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Krujës. 
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 14. Rrethi gjyqësor i Kurbinit me qendër në Laç, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Kurbinit. 
 15. Rrethi gjyqësor i Lezhës me qendër në Lezhë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Lezhës. 
 16. Rrethi gjyqësor i Librazhdit me qendër në Librazhd, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Librazhdit. 
 17. Rrethi gjyqësor i Lushnjës me qendër në Lushnjë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Lushnjës. 
 18. Rrethi gjyqësor i Matit me qendër në Burrel, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Matit. 
 19. Rrethi gjyqësor i Mirditës me qendër në Rrëshen, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Mirditës. 
 20. Rrethi gjyqësor i Përmetit me qendër në Përmet, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Përmetit. 
 21. Rrethi gjyqësor i Pogradecit me qendër në Pogradec, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Pogradecit. 
 22. Rrethi gjyqësor i Pukës me qendër në Pukë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Pukës. 
 23. Rrethi gjyqësor i Skraparit me qendër në Çorovodë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Skraparit. 
 24. Rrethi gjyqësor i Tepelenës me qendër në Tepelenë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Tepelenës. 
 25. Rrethi gjyqësor i Tiranës me qendër në Tiranë , i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Tiranës. 
 26. Rrethi gjyqësor i Tropojës me qendër në Bajram Curri, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Tropojës. 
 27. Rrethi gjyqësor i Vlorës me qendër në Vlorë , i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e Vlorës. 
 28. Rrethi gjyqësor i Bulqizës me qendër në Bulqizë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Bulqizës. 
 29. Rrethi gjyqësor i Kolonjës me qendër në Ersekë, i cili do të shtrijë veprimtarinë në rrethin e 

Kolonjës. 
 

Neni 2 
 
 Ngarkohet Ministria e Drejtësisë për zbatimin e këtij dekreti. 
 

Neni 3 
 
 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë 
 

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS  
 Rexhep Meidani 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.14, faqe 509 
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LIGJ 
Nr.9110, datë 24.7.2003 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE PËR KRIME TË RËNDA 

 

Në mbështetje të neneve 81 pika 1 e p ika 2 shkronja “a”, 83 pika 1, si dhe 135 të Kushtetutës, me 
propozimin e Këshillit të Ministrave,  

 
KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krimet e rënda, me synim rritjen e 

efektivitetit të luftës kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, si dhe përmirësimin e cilësisë së 
gjykimit të tyre. 

 
 

Neni 2 
Organizimi i gjykatave për krimet e rënda 

 
1. Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda dhe gjykatave të apelit për krime të 

rënda zbatohen dispozitat ligjore lidhur me organizimin e pushtetit gjyqësor dhe ato për Këshillin e Lartë të 
Drejtësisë, përveç kur parashikohet ndryshe në këtë ligj. 

2. Gjykatat për krime të rënda dhe gjykatat e apelit për krime të rënda janë hallka të sistemit gjyqësor, 
që shqyrtojnë në shkallë të parë dhe të dytë krimet me rrezikshmëri të lartë, të caktuara me ligj. 

3. Numri i gjykatave për krime të rënda, i gjykatave të apelit për krime të rënda, i gjyqtarëve të tyre, si 
dhe kompetenca tokësore e tyre caktohet me dekret të Presidentit të Republikës, me propozimin e Ministrit të 
Drejtësisë, pasi të jetë marrë mendimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 
Neni 3 

Përbërja 
 
1. Gjykata për krime të rënda përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe gjyqtarët, të emëruar për një 

periudhë 9-vjeçare. 
2. Kandidaturat për vendet vakante në gjykatat për krime të rënda dhe në gjykatat e apelit për krime të 

rënda, shqyrtohen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe vendimi për t’i propozuar Presidentit të Republikës 
emërimin e tyre, merret me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të këtij Këshilli. 

3. Me kërkesën e tyre dhe propozimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, gjyqtarët e gjykatave për krime 
të rënda dhe të gjykatave të apelit për krime të rënda, mund të riemërohen në  këtë detyrë. 

4. Pavarësisht nga mbarimi i mandatit 9-vjeçar, gjyqtarët e gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave 
të apelit për krime të rënda, qëndrojnë në  detyrë deri në  emërimin e pasardhësit të tyre. 

5. Në  mbarim të mandatit, me kërkesën e tyre gjyqtarët e gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave 
të apelit për krime të rënda kanë të drejtë të emërohen: 

a) në  funksionin gjyqësor të mëparshëm; 
b) në  vendet vakante të gjykatave të tjera të sistemit gjyqësor, duke gëzuar përparësi ndaj kandidatëve të 

tjerë. 
6. Gjyqtarët e gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të apelit për krime të rënda, vazhdojnë të 

përfitojnë pagën dhe përfitimet e tjera edhe pas përfundimit të afatit 9-vjeçar të mandatit të tyre në  këto 
gjykata, kur vazhdojnë të kryejnë detyra në  sistemin gjyqësor. 
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7. Pagën dhe përfitimet e tjera, sipas pikës 6 të këtij neni,  e gëzojnë edhe gjyqtarët që, për motive të 
arsyeshme, largohen nga detyra përpara afatit 9-vjeçar, me kusht që largimi të mos jetë rezultat i procedimit 
disiplinor ndaj tyre. Në  çdo rast, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, sipas rrethanave konkrete, mund të vendosë 
disa kushte apo kufizime në  gëzimin e mëtejshëm të pagës dhe përfitimeve të tjera, përkatësisht, të gjyqtarit të 
gjykatës për krime të rënda ose të gjykatës së apelit për krime të rënda. 

 
Neni 4 

Kriteret e emërimit të gjyqtarëve 
 
1. Emërimi i gjyqtarëve të gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të apelit për krime të rënda 

bëhet sipas kushteve të caktuara në nenin 24 të ligjit nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit 
gjyqësor”. 

2. Nuk mund të konkurrojnë për vendet vakante të gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të apelit 
për krime të rënda, personat që janë larguar nga detyra e gjyqtarit me masë disiplinore. 

3. Gjyqtarët ndaj të cilëve janë dhënë masa të tjera disiplinore nga ajo e treguar në  pikën 2 të këtij neni, 
mund të konkurrojnë vetëm pasi të kenë kaluar dy vjet nga data e shlyerjes së tyre. 

 
Neni 5 

Kompetencat e gjykatave për krime të rënda 
 
1. Gjykata për krime të rënda dhe gjykata e apelit për krime të rënda gjykojnë në  shkallë të parë dhe në  

shkallë  të dytë veprat penale të parashikuara nga neni 75 shkronja “a” të Kodit të Procedurës Penale. 
2. Kur gjatë gjykimit ndryshohet cilësimi ligjor i veprës penale dhe për këtë shkak kompetente është një 

gjykatë tjetër, gjykimi vazhdon dhe përfundohet nga gjykata e krimeve të rënda, duke zbatuar dispozitat e 
Kodit të Procedurës Penale. 

3. Gjykata për krime të rënda dhe gjykata e apelit për krime të rënda shqyrtojnë kërkesat dhe ankesat e 
palëve, të bëra gjatë hetimeve paraprake për çështjet në  kompetencë të tyre. Caktimi dhe vlerësimi i masës së 
sigurimit për rastet e arrestimit në  flagrancë dhe ndalimit të të dyshuarit për një krim, mund të bëhen nga 
gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor ku ka ndodhur vepra penale ose ku është kryer ndalimi. 

 
Neni 6 

Përbërja e trupit gjykues 
 
1. Gjykata për krime të rënda dhe gjykata e apelit për krime të rënda gjykojnë me trup gjykues të 

përbërë nga pesë gjyqtarë. 
2. Kur për shkaqe objektive ose pengesë ligjore nuk mund të formohet trupi gjykues, Këshilli i Lartë  i 

Drejtësisë, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, mbi kërkesën e kryetarit të gjykatës, cakton për të 
plotësuar trupin gjykues gjyqtarë të gjykatave të tjera për krime të rënda, të gjykatave të apelit për krime të 
rënda, si dhe gjyqtarë të gjykatave të tjera, me kusht që të plotësojnë kriteret e parashikuara në nenin 4 pika 1 
të këtij ligji. 

 
Neni 7 

Rregulla të veçanta procedurale 
 
1. Gjykatat për krime të rënda dhe gjykatat e apelit për krime të rënda zbatojnë rregullat e caktuara në  

Kodin e Procedurës Penale, me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe në  ligj. 
2. Përveç rasteve të parashikuara në  nenin 340 të Kodit të Procedurës Penale, gjykimi i çështjeve nga 

gjykatat për krime të rënda dhe gjykatat e apelit për krime të rënda bëhet me dyer të mbyllura edhe kur një gjë 
e tillë çmohet e domosdoshme për çështjen që gjykohet ose për procedime të tjera, në  interes të sigurimit 
kombëtar, rendit publik, të drejtësisë dhe të mbrojtjes së pjesëmarrësve në  proces. 

3. Në raste të veçanta, kryesisht ose mbi kërkesën e palëve, gjykata mund të vendosë zhvillimin e 
seancave në  mjedise të tjera që ndodhen jashtë atyre të veprimtarisë normale të saj. 

4. Në  raste të veçanta, me kërkesë të motivuar të Prokurorit të Përgjithshëm, çështja mund të 
transferohet në  një gjykatë tjetër për krime të rënda, me vendim të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
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Neni 8 
Pyetja e dëshmitarëve 

 
Gjykata për krime të rënda dhe gjykata e apelit për krime të rënda mund të lejojnë që pyetja e 

dëshmitarit, si dhe ballafaqimet dhe leximet e lejueshme të bëhen duke zbatuar, bashkërisht ose veçmas, 
rregullat vijuese: 

a) në  praninë e të pandehurit dhe mbrojtësit, por pa kontakt vizual; 
b) pa i komunikuar të pandehurit dhe mbrojtësit identitetin e dëshmitarit; 
c) në raste dhe mënyra të tjera të caktuara, sipas legjislacionit për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të 

bashkëpunëtorëve të drejtësisë. 
 

Neni 9 
Të drejtat dhe garancitë e gjyqtarëve 

 
Përveç të drejtave dhe garancive të njohura me ligjin  nr.8436, datë 28.12.1998   “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, gjyqtarët e gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të 
apelit për krime të rënda gëzojnë edhe këto të drejta e garanci: 

a) pagë të veçantë, sipas lidhjes nr.1 bashkëlidhur këtij ligji; 
b) shpërblim të posaçëm mbi pagë të barabartë me një pagë mujore për periudhën e lejes; 
c) mbrojtje të veçantë personale, familjare dhe pasurore, si dhe ruajtje e afërt fizike, në mënyrën e 

parashikuar në  aktet ligjore dhe nënligjore. 
 

Neni 10 
Akte nënligjore 

 
Brenda tre muajve nga hyrja në  fuqi e këtij ligji, Këshilli i Ministrave, pasi të ketë marrë mendimin e 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të nxjerrë aktet nënligjore të nevojshme lidhur me sigurimin e ruajtjen e 
posaçme të mjediseve të punës, ruajtjen e afërt fizike, mbrojtjen familjare dhe pasurore, si dhe të masave të 
tjera që lidhen me mbrojtjen e posaçme të gjykatave për krime të rënda, të gjykatave të apelit për krime të 
rënda, si dhe të gjyqtarëve të tyre. 

 
Neni 11 

Dispozita të fundit 
 
1. Gjykatat për krime të rënda dhe gjykatat e apelit për krime të rënda fillojnë funksionimin e tyre në 

datën 1 janar 2004. 
2. Çështjet penale, që do të jenë në gjykim në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit deri në ditën e 

fillimit të funksionimit të gjykatave për krime të rënda, do të përfundohen nga këto gjykata. 
3. Gjykatat për krime të rënda dhe gjykatat e apelit për krime të rënda sistemohen përkohësisht në 

mjedise të veçanta të gjykatave të vendit ku kanë qendrën, të cilat sigurohen në mënyrë të veçantë. 
4. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Këshilli i Ministrave dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, sipas 

kompetencës së tyre, marrin masat për përmbushjen e detyrimeve përkatëse të parashikuara në ligj lidhur me 
fillimin në afatin e caktuar të veprimtarisë së gjykatave për krime të rënda dhe të gjykatave të apelit për krime 
të rënda. 

 
Neni 12 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekret nr.3936,  datë 19.8.2003 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 

Moisiu 
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Lidhja Nr.1 
 
1. Sistemi i pagave për gjykatat për krimet e rënda: 
a) kryetari i gjykatës -  70% e pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë; 
b) zëvendëskryetari i gjykatës - 65% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë; 
c) gjyqtar - 60% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë. 
2. Sistemi i pagave për gjykatat e apelit për krimet e rënda: 
a) kryetari i gjykatës - 90% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë;  
b) zëvendëskryetari i gjykatës - 80% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë; 
c) gjyqtar i apelit për krimet e rënda - 75% të pagës mujore të anëtarit të Gjykatës së Lartë.  
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.78, faqe 3487 

 
 

DEKRET 
Nr.3993, datë 29.10.2003 

 
PËR CAKTIMIN E KOMPETENCAVE TOKËSORE, TË QENDRËS SË USHTRIMIT TË 
VEPRIMTARISË DHE NUMRIT TË GJYQTARËVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS 

SË PARË DHE TË APELIT PËR KRIME TË RËNDA 
 

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, dhe të nenit 2/3 të ligjit nr.9110, datë 24.7.2003 “Për 
organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krimet e rënda”, me propozim të Ministrit të Drejtësisë 

 
DEKRETOJ: 

 
Neni 1 

 
Në territorin e Republikës së Shqipërisë krijohen dhe funksionojnë gjykatat e shkallës së parë dhe të 

apelit për krime të rënda, me kompetenca tokësore, qendër të ushtrimit të veprimtarisë dhe numër gjyqtarësh 
si më poshtë vijon: 

1. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, me kompetenca tokësore në të gjithë territorin e 
vendit, me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në rrethin e Tiranës dhe me numër gjyqtarësh 16 
(gjashtëmbëdhjetë). 

2. Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, me kompetenca tokësore në të gjithë territorin e vendit, me 
qendër të ushtrimit të veprimtarisë në rrethin e Tiranës dhe me numër gjyqtarësh 11 (njëmbëdhjetë). 

 
Neni 2 

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
Alfred Moisiu 

 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.91, faqe 3957 
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DEKRET 
Nr.6217, datë 7.7.2009 

 
PËR CAKTIMIN E KOMPETENCAVE TOKËSORE DHE TË QENDRËS SË USHTRIMIT TË 

VEPRIMTARISË SË GJYKATAVE TË APELIT  
 
Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 6, paragrafi 4 të ligjit nr.9877, datë 18.2.2008 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Ministrit të Drejtësisë,  
 

DEKRETOJ: 
 

NENI 1  
 
Në territorin e Republikës së Shqipërisë, gjykatat e apelit organizohen në 6 zona, me kompetencë 

tokësore dhe qendra të ushtrimit të veprimtarisë së tyre, si më poshtë:  
1. Gjykata e apelit Tiranë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Dibër, Krujë, Kurbin, Mat, 

Tiranë dhe me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Tiranë.  
2. Gjykata e apelit Durrës, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Elbasan, Durrës, Kavajë dhe 

me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Durrës.  
3. Gjykata e apelit Shkodër, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Lezhë, Kukës, Pukë, 

Shkodër, Tropojë dhe me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Shkodër.  
4. Gjykata e apelit Vlorë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Berat, Fier, Lushnjë, Vlorë 

dhe me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Vlorë.  
5. Gjykata e apelit Korçë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Korçë e Pogradec dhe me 

qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Korçë.  
6. Gjykata e apelit Gjirokastër, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Gjirokastër, Përmet, 

Sarandë dhe me qendër të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Gjirokastër.  
 

Neni 2 
 
Dekreti nr. 1984, datë 07.01.1998 “Për krijimin e gjykatave të apelit dhe caktimin e kufijve tokësore 

të veprimtarisë së tyre”, shfuqizohet. 
 

Neni 3 
 
Ngarkohet Ministria e Drejtësisë për zbatimin e këtij dekreti. 
 

Neni 4 
 
Ky dekret hyn në fuqi më 1 shtator 2009. 
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
Bamir Topi 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.103, faqe 4970 
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DEKRET 
Nr.6218, datë 7.7.2009 

 
PËR KRIJIMIN E SEKSIONEVE PENALE PËR GJYKIMIN E TË MITURVE PRANË GJYKATAVE 

TË RRETHEVE GJYQËSORE  
 
Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 13, paragrafi 4 të ligjit nr. 7905, datë 

21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale”, të ndryshuar, me propozim të Ministrit të Drejtësisë,  
 

DEKRETOJ: 
 

Neni 1  
 
Në territorin e Republikës së Shqipërisë, seksionet penale për gjykimin e të miturve krijohen në:  
1. Gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Dibër, Krujë, 

Kurbin, Mat dhe Tiranë.  
2. Gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Durrës dhe 

Kavajë.  
3. Gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Lezhë, Kukës, 

Pukë, Shkodër dhe Tropojë.  
4. Gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Berat, Fier, 

Lushnjë dhe Vlorë.  
5. Gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Korçë dhe 

Pogradec.  
6. Gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, me kompetencë tokësore në rrethet gjyqësore Gjirokastër, 

Përmet dhe Sarandë.  
7. Gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, me kompetencë tokësore në rrethin gjyqësor Elbasan.  
 

Neni 2 
 

Dekreti nr. 5351, datë 11.6.2007 “Për krijimin e seksioneve të veçanta penale për gjykimin e të 
miturve pranë gjykatave të rretheve gjyqësore”, i ndryshuar, shfuqizohet. 

 

Neni 3 
 

Ngarkohet Ministria e Drejtësisë për zbatimin e këtij dekreti. 
 

Neni 4 
 

Ky dekret hyn në fuqi më 1 shtator 2009. 
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
Bamir Topi 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.103, faqe 4971 
 

 

DEKRET 
Nr.6265, datë 16.9.2009 

 
PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE PËR ÇDO GJYKATË  

TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT  
 

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe nenit 8 të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 
“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Ministrit të Drejtësisë, 
 

DEKRETOJ: 
 

Neni 1 
 
Në territorin e Republikës së Shqipërisë, numri i gjyqtarëve për çdo gjykatë të shkallës së parë është 

si më poshtë: 
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1. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat, 11 gjyqtarë. 
2. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Dibër, 5 gjyqtarë. 
3. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, 24 gjyqtarë. 
4. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, 17 gjyqtarë. 
5. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier, 16 gjyqtarë.  
6. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, 13 gjyqtarë.  
7. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavajë, 7 gjyqtarë.  
8. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë, 21 gjyqtarë. 
9. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Krujë, 7 gjyqtarë. 
10. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës, 6 gjyqtarë. 
11. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin, 6 gjyqtarë. 
12. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, 9 gjyqtarë. 
13. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnje, 10 gjyqtarë. 
14. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Mat, 4 gjyqtarë. 
15. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Përmet, 4 gjyqtarë. 
16. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec, 8 gjyqtarë. 
17. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Pukë, 4 gjyqtarë. 
18. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë, 9 gjyqtarë. 
19. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër, 19 gjyqtarë. 
20. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, 61 gjyqtarë.  
21. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropojë, 4 gjyqtarë. 
22. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë, 18 gjyqtarë. 
23. Në gjykatën e shkallës së parë për krime të rënda Tiranë, 16 gjyqtarë. 
 

Neni 2 
 
Në territorin e Republikës së Shqipërisë, numri i gjyqtarëve për çdo gjykatë të apelit është si më 

poshtë: 
1. Në gjykatën e apelit Durrës, 10 gjyqtarë.  
2. Në gjykatën e apelit Gjirokastër, 6 gjyqtarë. 
3. Në gjykatën e apelit Korçë, 6 gjyqtarë. 
4. Në gjykatën e apelit Shkodër, 7 gjyqtarë. 
5. Në gjykatën e apelit Tiranë, 25 gjyqtarë.  
6. Në gjykatën e apelit Vlorë, 10 gjyqtarë. 
7. Në gjykatën e apelit për krime të rënda, 11 gjyqtarë. 
 

Neni 3 
 

Numri i gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së rrethit gjyqësor Tiranë bëhet: 
a) 64 gjyqtarë në 1 shtator 2010; 
b) 67 gjyqtarë në 1 shtator 2011; 
c) 70 gjyqtarë në 1 shtator 2012. 
 

Neni 4 
 
Dekreti nr.706, datë 7.12.1993 “Për caktimin e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve dhe të 

ndihmësgjyqtarëve” dhe dekreti nr. 1111, datë 30.05.1995 “Për një shtesë në numrin e gjyqtarëve dhe të 
ndihmësgjyqtarëve të gjykatave të rretheve”, shfuqizohen. 

 

Neni 5 
 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. 
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

Bamir Topi 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.135, faqe 6268 
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VENDIM 
Nr.480, datë 6.5.2009 

 
PËR MBROJTJEN E VEÇANTË PERSONALE, TË  FAMILJES DHE TË PRONËS SË 

GJYQTARËVE DHE PËR SIGURIMIN E JETËS E TË PRONËS SË TYRE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 9 e 10 të ligjit nr.9110, datë 24.7.2003 “Për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të rënda”, të nenit 24 të ligjit nr.9877, datë 18.2.2008 
“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të shkronjës “dh”, të 
nenit 4 të ligjit nr.9749, datë 4.6.2007 “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, 
Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda dhe të gjykatës së apelit për krime të 

rënda u sigurohet mbrojtje e veçantë personale, të familjes dhe të pronës, sipas parashikimeve të këtij vendimi, 
kur, për shkak të detyrës, u rrezikohet jeta, familja dhe prona. 

2. Me mbrojtje të veçantë personale, sipas këtij vendimi, do të kuptohen masat me karakter 
organizativ dhe profesional, për sigurimin dhe ruajtjen e veçantë fizike, mbrojtjen e familjes dhe të pronës së 
gjyqtarëve, si dhe masat e tjera, që lidhen me këtë mbrojtje. 

3. Për shqyrtimin e kërkesës për sigurimin e mbrojtjes së veçantë ngrihet komisioni i posaçëm për 
mbrojtjen e gjyqtarëve (më poshtë “Komisioni”), i cili përbëhet nga: 

a)  Një përfaqësues i Këshillit të Lartë të Drejtësisë; 
b)  Një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë; 
c)  Një përfaqësues i Ministrisë së Brendshme; 
ç)  Kryetari i Gjykatës, pranë së cilës ushtron detyrën gjyqtari, për të cilin kërkohet mbrojtje; 
d)  Një përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 
Kryetar i komisionit është përfaqësuesi i KLD-së. Në mungesë të kryetarit, anëtarët thirren nga 

personi i autorizuar prej tij, i cili kryeson mbledhjen e komisionit. Masa e shpërblimit të anëtarëve të 
komisionit është 5000 (pesë mijë) lekë për çdo mbledhje. 

4. Kërkesa për mbrojtje të veçantë i paraqitet komisionit me shkrim nga: 
a)  gjyqtari; 
b)  përfaqësuesi i Policisë së Shtetit në komision ose një përfaqësues i autorizuar prej tij. 
5. Kriteret, për të përfituar për mbrojtje të veçantë, janë: 
a)  Kërkesa me shkrim; 
b)  Prania e rrethanave serioze, që rrezikojnë jetën, familjen ose pronën e gjyqtarit; 
c)  Prania e lidhjes shkakore, ndërmjet rrethanave serioze dhe ushtrimit të detyrës nga gjyqtari. 
6. Kërkesa me shkrim e gjyqtarit, që kërkon mbrojtje të veçantë, duhet të përmbajë: 
a)  Gjeneralitetet e plota të gjyqtarit kërkues; 
b) Një përmbledhje e fakteve dhe të rrethanave, që përbëjnë rrezik serioz për gjyqtarin, të cilat e 

detyrojnë atë të kërkojë mbrojtje të veçantë, si dhe burimin e provave, ku bazohen ato; 
c)  Llojin e masës dhe kohëzgjatjen e saj. 
7. Kërkesa për mbrojtje i paraqitet KLD-së nga përfaqësuesi i Policisë së Shtetit ose përfaqësuesi i 

autorizuar prej tij, atëherë kur ka të dhëna të besueshme, që provojnë se një gjyqtari i rrezikohet jeta, familja 
ose prona. Përfaqësuesi i Policisë së Shtetit njofton menjëherë kryetarin, i cili merr masa të shpejta për 
mbledhjen e komisionit. 

Kur rreziku ndaj gjyqtarit është serioz dhe i çastit, përfaqësuesi i Policisë së Shtetit në komision 
urdhëron strukturat e Policisë së Shtetit të marrin masa të menjëhershme, për të garantuar jetën, familjen ose 
pronën e gjyqtarit, deri në mbledhjen e komisionit. Komisioni, pas shqyrtimit të kërkesës, vlerëson masat e 
marra nga strukturat e Policisë së Shtetit dhe vendos, kur është rasti, për vazhdimin e mëtejshëm të tyre. 

8. Kryetari, menjëherë pas marrjes së kërkesës për mbrojtje, njofton anëtarët e komisionit për 
mbledhjen e radhës. Komisioni duhet të mblidhet menjëherë dhe jo më vonë se 48 orë nga paraqitja e 
kërkesës, sipas pikës 5 të këtij vendimi. Mbledhjet e komisionit zhvillohen në ndërtesën e KLD-së. Komisioni 
mund të asistohet nga një sekretar, i caktuar nga përfaqësuesi i KLD-së, i cili mban procesverbalin e zhvillimit 
të mbledhjes. 

9. Mbledhjet e komisionit janë të vlefshme kur janë të pranishëm jo më pak se katër anëtarë të tij. 
Vendimet janë të vlefshme kur miratohen të paktën nga tre anëtarë, të pranishëm në mbledhje. Kur numri i 
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votave të anëtarëve pro dhe kundër është i barabartë, gjyqtari e përfiton mbrojten e veçantë. 
10. Komisioni merr në shqyrtim kërkesën e paraqitur dhe, kur bindet për nevojën e sigurimit të 

mbrojtjes për gjyqtarin, shprehet me vendim për të. Vendimi përmban masat konkrete të mbrojtjes së veçantë, 
numrin e shoqëruesve personalë, kur është rasti, afatin, brenda të cilit sigurohet mbrojtja, si dhe masa të tjera, 
që lidhen me këtë mbrojtje. Vendimi i komisionit i njoftohet gjyqtarit nëpërmjet kryetarit të gjykatës, ku 
ushtron detyrën, dhe strukturave përgjegjëse për mbrojtjen, nga përfaqësuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit. 

11. Komisioni, me kërkesë të gjyqtarit në mbrojtje, mund të vendosë zgjatjen e afatit të masave të 
mbrojtjes, nëse rrethanat, për të cilët është siguruar më parë mbrojtja, vazhdojnë të ekzistojnë edhe pas 
përfundimit të këtij afati. 

12. Sigurimi i mbrojtjes së veçantë zbatohet me kërkesë të gjyqtarit, i cili kërkon mbrojtje dhe, në 
rastin e gjyqtarëve të tjerë të sistemit të drejtësisë, sipas kritereve e kushteve të përcaktuara në këtë vendim. 

13. Shteti siguron jetën, aftësinë për punë dhe pronën e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë për 
krime të rënda dhe të gjykatës së apelit për krime të rënda, nëpërmjet lidhjes së kontratave të sigurimit me 
shoqëritë e sigurimit, gjatë të gjithë kohës, që ata ushtrojnë detyrën. Zyra e Administrimit të Buxhetit 
Gjyqësor, pasi përcakton numrin e gjyqtarëve, të cilëve u sigurohet jeta, shëndeti dhe prona, lidh kontratën e 
sigurimit për çdo gjyqtar. Prona sigurohet nga zjarri dhe veprimet keqdashëse dhe përfshin vetëm banesën, në 
pronësi të gjyqtarit ose të familjarit të tij bashkëjetues. 

14. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi përballohen si më poshtë vijon: 
a) shpenzimet operative për organizimin e mbledhjeve të komisionit të posaçëm, nga buxheti i 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
a) Shpenzimet për lidhjen e kontratave të sigurimit nga buxheti i Zyrës së Administrimit të Buxhetit 

Gjyqësor. 
15. Ngarkohen Ministri i Drejtësisë, Ministri i Brendshëm, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Zyra e 

Administrimit të Buxhetit Gjyqësor për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.84, faqe 3683 
 

VENDIM 
Nr.607, datë 11.6.2009 

 
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE ME 
ARSIM TË LARTË TË ADMINISTRATËS GJYQËSORE, TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË 

PARË DHE TË GJYKATAVE TË APELIT, SI DHE TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË TË 
ADMINISTRATËS SË PROKURORIVE, PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË DHE 

GJYKATAVE TË APELIT 
  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2 e 5/1 të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për 

kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.10025, datë 27.11.2008 “Për 
buxhetin e vitit 2009”, me propozimin e Ministrit të Financave dhe të Ministrit të Brendshëm, Këshilli i 
Ministrave 

  
VENDOSI: 

  
1. Në fushën e veprimit të këtij vendimi përfshihen punonjësit me arsim të lartë të administratës 

gjyqësore, në gjykatat e shkallës së parë dhe gjykatat e apelit, si dhe punonjësit e administratës së prokurorive, 
pranë gjykatave të shkallës së parë dhe gjykatave të apelit. 

2. Struktura dhe nivelet e pagave të punonjësve me arsim të lartë të administratës gjyqësore, në 
pozicionin nga “Specialist” deri në “Përgjegjës i shërbimeve mbështetëse”, në gjykatat e shkallës së parë dhe 
në gjykatat e apelit, si dhe të punonjësve me arsim të lartë të administratës së prokurorive, në pozicionet nga 
“Specialist” deri në “Kryetar dege”, pranë këtyre gjykatave, të jenë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij 
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

3. Paga e grupit (kolona 1, lidhja nr.1) “Diplomë e shkollës së lartë”, është 12 000 (dymbëdhjetë 
mijë) lekë në muaj. 
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4. Shtesa për vjetërsi në punë (kolona 2, lidhja nr.1), e cila llogaritet mbi pagën e grupit, jepet në 
masën 2 për qind, pas çdo viti pune, por jo më shumë se për 25 vjet. 

5. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 4 të lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
6. Kategorizimi për çdo pozicion pune përcaktohet në urdhrin e miratimit të strukturës dhe të 

organikës së çdo gjykate dhe çdo prokurorie. 
7. “Specialistët”, në institucionet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, që punojnë në pozicione, 

që lidhen me procesin e informatizimit të veprimtarisë së administratës gjyqësore e të administratës së 
prokurorive, pranë gjykatave, dhe që kërkojnë, në mënyrë të detyrueshme, arsimin e lartë, në degët 
“Inxhinieri elektronike” apo “Informatikë”, përfitojnë një shtesë, për kushte pune, prej 10 000 (dhjetë mijë) 
lekësh, mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse. Miratimi i kësaj shtese do të bëhet rast pas rasti nga Zyra e 
Administrimit të Buxhetit Gjyqësor dhe nga Prokuroria e Përgjithshme, në përputhje me përshkrimin e 
pozicionit të punës. 

8. Punonjësit, që nuk përmbushin kriterin e arsimit të lartë, kur vendi i punës e kërkon, do të 
trajtohen në pagë në përputhje me vendimin  e Këshillit të Ministrave, për pagat e punonjësve mbështetës të 
institucioneve buxhetore. 

 9.  Punonjësit e tjerë mbështetës, të administratës së gjykatave dhe të administratës së prokurorive, 
pranë gjykatave, që nuk përfshihen në lidhjen nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, do të trajtohen në pagë, në 
përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave, për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve 
buxhetore. 

 10. Efektet financiare për vitin 2009, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga 
fondet e buxhetit të këtij viti, miratuar për rritjen e pagave. 

 11. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Zyra e Administrimit të Buxhetit 
Gjyqësor dhe Prokuroria e Përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi. 

 12.  Vendimi nr.20, datë 14.1.2009 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të 
niveleve të pagave të punonjësve të administratës gjyqësore, të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të 
apelit”, si dhe dispozitat e tjera, që bien në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen. 

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 maj 
2009. 

 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 

Lidhja nr.1 
 
STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË TË 

ADMINISTRATËS GJYQËSORE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË DHE NË GJYKATAT E 
APELIT DHE TË ADMINISTRATËS SË PROKURORIVE PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË 

PARË DHE PRANË GJYKATAVE TË APELIT 
 

 Paga mujore 
Pozicioni Kategoria Paga individuale 

(Paga bazë) 
Shtesa e 

pozicionit 
(SHP) 

  1 2 3 4 
  Paga e Grupit 

(PG) 
Shtesa 

vjetore për 
vjetërsi 
(SHV) 

Shetsa për 
kualifikim 

(SHK) 

Shtesa e 
pozicionit 

(SHP) 

Përgjegjës i shërbimeve mbështetëse në 
Gjykatën e Krimeve të Rënda 

III-a 12 000 2 %  69 000 

Kryesekretar gjyqësor 
Kryesekretar në prokurori 
Kryetar dege 

III-b 12 000 2 %  52 000 

Sekretar gjyqësor 
Sekretar pranë prokurorëve 
Specialist 

IV-a 12 000 2 %  41 000 

Specialist IV-b 12 000 2 %  31 000 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.96, faqe 4228 
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LIGJ 

Nr.8677, datë 2.11.2000 
 

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË GJYQËSORE 
(Ndryshuar me ligjin nr.9241, datë 10.6.2004) 

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

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

 
 Ky ligj përcakton rregullat e atribuimit të funksioneve të policisë gjyqësore, të funksionimit të 

shërbimeve dhe seksioneve të policisë gjyqësore. 
 

Neni 2 
Bazat juridike të organizimit dhe funksionimit të policisë gjyqësore 

 
Organizimi dhe funksionimi i policisë gjyqësore mbështetet në dispozitat e Kushtetutës, të Kodit të 

Procedurës Penale, të Kodit Penal, të ligjit “Për Policinë e Shtetit”, në dispozitat e këtij ligji dhe në ato të 
akteve të tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e policisë gjyqësore. 

 
Neni 3 

Detyrat e policisë gjyqësore 
 
Policia gjyqësore është subjekt i procedimit penal që ka për detyrë kryesore të marrë dijeni për veprat 

penale, të parandalojë pasojat e mëtejshme për shkak të tyre, të kryejë veprime hetimore të plota e të 
gjithanshme, kryesisht ose me urdhërim  a delegim, për zbulimin e autorëve dhe për sigurimin e provave për 
veprimtarinë e tyre kriminale, si dhe detyra të tjera të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale dhe në 
dispozita të tjera ligjore, me qëllim zbatimin e  ligjit penal. 

 
Neni 4 

Varësia e policisë gjyqësore 
 
 1. Në ushtrimin e detyrave dhe të funksioneve të saj, policia gjyqësore është në varësi dhe drejtohet e 

kontrollohet nga prokurori. 
 2. Gjykata ngarkon dhe urdhëron policinë gjyqësore për kryerjen e detyrave procedurale nëpërmjet 

prokurorit. 
 3. Oficeri dhe agjenti i policisë gjyqësore është i detyruar të përmbushë në çdo rast detyrimet që lidhen 

me funksionin e policisë gjyqësore edhe në rastet si vijon: 
a) kur nuk shërben në një shërbim të policisë gjyqësore; 
b) pavarësisht nga territori dhe rrethana ku ndodhet; 
c) gjendet jashtë kohës së kryerjes së shërbimit. 
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Neni 5 
Ushtrimi i funksionit të policisë gjyqësore 

 
1. Punonjësi i Policisë së Shtetit, në rolin e lartë ose të mesëm, ushtron funksionin e oficerit të policisë 

gjyqësore, ndërsa ai i rolit bazë ushtron funksionin e agjentit të policisë gjyqësore. Punonjësi i Policisë së 
Shtetit i rolit madhor nuk ushtron funksione të policisë gjyqësore. 

2. Oficeri dhe agjenti i forcave të tjera policore dhe i institucioneve publike ushtron përkatësisht 
funksionin e oficerit ose agjentit të policisë gjyqësore nëse ligji u njeh një funksion të tillë dhe mënyrën e 
parashikuar prej tij. 

 
KREU II 

SHËRBIMET E POLICISË GJYQËSORE 
 

Neni 6 
Shërbimet e Policisë Gjyqësore 

 
 1. Në kuptim të nenit 31 të Kodit të Procedurës Penale, janë shërbime të policisë gjyqësore të gjitha 

njësitë e Policisë së Shtetit, të policive dhe institucioneve të tjera publike, të cilave, sipas ligjit, organi 
kompetent u ngarkon detyrën parësore dhe të vazhdueshme të kryerjes së funksioneve të parashikuara në nenin 
30 të këtij Kodi.  

 2. Oficeri që drejton shërbimet e policisë gjyqësore përgjigjet përpara prokurorit që drejton hetimin për 
zbatimin e detyrave të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale dhe në dispozita të tjera ligjore nga oficerët 
dhe agjentët e policisë gjyqësore që varen prej tij. 

 3. Në rastet kur shërbimi i policisë gjyqësore është organizuar dhe ushtron funksionet e tij në shtrirje 
territoriale kombëtare ose në kompetencën territoriale të më shumë se një gjykate, oficeri drejtues i këtij 
shërbimi përgjigjet për çështjet e hetimit përpara prokurorit të prokurorisë, që drejton hetimin sipas 
kompetencës tokësore  a lëndore të përcaktuar për këtë të fundit në bazë të Kodit të Procedurës Penale. 

 4. Në të gjitha rastet e tjera, oficeri drejtues përgjigjet përpara prokurorit të prokurorisë ku ndodhet 
qendra e shërbimit të policisë gjyqësore. 

 5. Oficerët drejtues të shërbimeve të policisë gjyqësore, sipas kritereve dhe afateve të paragrafit të 
mësipërm, duhet t’i paraqesin prokurorit të prokurorisë kompetente listën e emrave, rolin dhe gradën 
përkatëse të oficerëve që bëjnë pjesë në shërbimet e policisë gjyqësore. Në rastin e transferimeve në detyrë 
tjetër dhe të zëvendësimeve përkatëse, ky njoftim duhet të bëhet jo më vonë se dhjetë ditë përpara kryerjes së 
këtyre veprimeve. 

 6. Transferimi në një detyrë tjetër ose ngritja në detyrë e drejtuesve të shërbimeve të policisë gjyqësore 
bëhet nga titullari përkatës i policisë, pasi të ketë marrë pëlqimin paraprak të Prokurorit të Përgjithshëm a të 
prokurorit që i është deleguar kjo e drejtë prej tij. Kundërshtimi i Prokurorit të Përgjithshëm duhet të jetë i 
motivuar dhe nuk mund të bëhet në rastet e gradimit të drejtuesve të shërbimeve të policisë gjyqësore. 

 7. Kërkimi i pëlqimit praprak të Prokurorit të Përgjithshëm lidhur me ngritjen në detyrë, rol ose gradë, 
duhet të kërkohet deri në dy vjet nga data kur drejtuesi i shërbimit të policisë gjyqësore është transferuar ose 
nuk ushtron më funksione të tilla. 

 
Neni 7 

Organizimi i shërbimeve të policisë gjyqësore 
 
 1. Organi kompetent i policisë, në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore organike, është përgjegjës 

dhe kujdeset për ngritjen e shërbimit të policisë gjyqësore pranë çdo vendndodhje, ku kanë qendrën zyrat 
përkatëse të prokurorisë, si dhe për plotësimin me përbërjen dhe numrin organik të nevojshëm për 
përmbushjen e funksioneve të tyre. 

 2. Organi kompetent, në rastet dhe mënyrat e parashikuara me ligj, si dhe në varësi të organizimit të 
pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë për ndjekjen e formave të veçanta të kriminalitetit, përgjigjet dhe 
kujdeset për ngritjen dhe funksionimin e shërbimeve të posaçme të policisë gjyqësore. 

 
 
 



256 
 

KREU III 
SEKSIONET E POLICISË GJYQËSORE 

 
Neni 8 

Seksionet e policisë gjyqësore 
 
 1. Seksionet e policisë gjyqësore krijohen në prokuroritë pranë gjykatës së shkallës së parë. Në 

përputhje me ligjin, krijohen seksione të posaçme të policisë gjyqësore edhe në prokuroritë pranë gjykatave të 
tjera të sistemit gjyqësor. 

 2. Seksionet e policisë gjyqësore pranë prokurorive përbëhen nga oficerë dhe agjentë të policisë 
gjyqësore të caktuar nga titullarët kompetentë të policive dhe institucioneve të tjera publike, si dhe nga juristë. 

 3. Në përbërjen e seksionit të policisë gjyqësore, jo më pak se gjysma e numrit organik të tyre, janë 
oficerë të policisë gjyqësore. Juristët, me cilësinë  e oficerit të policisë gjyqësore, mund të përbëjnë jo më 
shumë se një të katërtën e numrit organik të seksionit të policisë gjyqësore. 

 4. Sipas kërkesës së Prokurorit të Përgjithshëm, për kryerjen e hetimeve në çështje të posaçme që 
kërkojnë specializim të veçantë, titullarët e policisë a të institucionit publik përkatës vënë në dispozicion të 
prokurorit kompetent për hetimin, për gjithë periudhën e nevojshme të hetimit të posaçëm, oficerë ose agjentë 
të policisë gjyqësore që janë specialistë të fushave përkatëse. Personat e caktuar sipas kësaj pike nuk 
përfshihen në organikën e seksionit të policisë gjyqësore.    

 5. Organika e seksioneve të policisë gjyqësore përcaktohet në përputhje me nevojat dhe kërkesat për 
luftën kundër kriminalitetit, duke mbajtur parasysh numrin e prokurorëve, si dhe të personelit të policëve në 
shërbim pranë çdo njësie territoriale, ku ushtron  kompetencën prokuroria përkatëse. 

 6. Prokurori i Përgjithshëm, në bashkërendim me Ministrin e Rendit Publik, Ministrin e Drejtësisë dhe 
ministrat që kanë në kompetencë forca policore, që ushtrojnë funksione të policisë gjyqësore, çdo dy vjet 
caktojnë organikën për çdo seksion të policisë gjyqësore, përbërjen policore, si dhe numrin përkatës të 
personelit që duhet të caktohet nga secila forcë policore. 

 7. Ministrat kompetentë, brenda gjashtëdhjetë ditëve nga përcaktimi i organikës së seksioneve të policisë 
gjyqësore, janë të detyruar të bëjnë plotësimin e numrit organik përkatës të oficerëve dhe agjentëve, të 
parashikuar për seksionet e policisë gjyqësore. 

 
Neni 9 

Drejtimi i seksioneve të policisë gjyqësore 
 
 1. Në ushtrimin e funksioneve të policisë gjyqësore, seksionet e policisë gjyqësore janë në varësi të 

titullarit të prokurorisë pranë së cilës janë ngritur. Ky i fundit, në përputhje me kërkesat dhe nevojat e 
prokurorëve dhe gjykatës, drejton dhe bashkërendon veprimtarinë e seksionit të policisë gjyqësore. 

 2. Prokurori i një shkalle më të lartë ka në dispozicion të gjitha seksionet e policisë gjyqësore, që 
veprojnë në territorin përkatës në kompetencë të tyre.  

 3. Në seksionet e policisë gjyqësore, oficeri me gradë a kualifikim më të lartë, si rregull, është 
përgjegjës për oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore, që i përkasin policisë a institucionit ku ata bëjnë 
pjesë. 

Neni 10 
Kushte për caktimin si oficer dhe agjent në seksionet e policisë gjyqësore 

 
 1. Oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore nuk mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në seksione të 

policisë gjyqësore në rastet kur: 
a) në ngarkim të tyre ka të dhëna ose procedime penale ose policore; 
 b) kanë zhvilluar veprimtari të policisë gjyqësore duke mos respektuar rregullat e parashikuara në Kodin 

e Procedurës Penale dhe kërkesat e ligjshme të prokurorit kompetent; 
 c) kanë pasur procedime disiplinore në zbatim të dispozitave që rregullojnë veprimtarinë e policisë 

përkatëse; 
 ç) kanë manifestuar qëndrime dhe marrëdhënie jokorrekte me pjesëtarë të personelit policor, si dhe 

jashtë detyrës së tyre. 
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 2. Oficerët e policisë gjyqësore të efektivave të Policisë së Shtetit, duhet të kenë arsimin e lartë policor, 
ndërsa ata të organeve të tjera duhet të kenë arsimin e lartë juridik ose profesional të posaçëm në fusha të tjera 
të veçanta që lidhen me hetimin e veprave penale. 

 3. Agjentët e policisë gjyqësore duhet të jenë të paktën me arsim të mesëm. 
 

Neni 11 
Caktimi, transferimi dhe largimi nga seksionet e policisë gjyqësore 

 
1. Ministri që ka në kompentecë forcën policore, menjëherë pas përcaktimit të organikës për çdo seksion 

të policisë gjyqësore ose të njoftimit për vende vakante në to, shpall konkurrimin për plotësimin e tyre, në të 
cilin mund të marrin pjesë oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore, që përmbushin kushtet e parashikuara në 
nenin 9 të këtij ligji. 

2. Brenda 30 ditëve nga data e shpalljes së konkurrimit, oficeri dhe agjenti policor i interesuar për të 
punuar në seksionet e policisë gjyqësore, paraqet kërkesën përkatëse në shërbimin a komandën ku bëjnë pjesë, 
duke bashkëlidhur dokumentacionin që provon plotësimin e kushteve të pranimit. 

3. Në çdo rast, kërkesa duhet të ketë të bashkëlidhur të dhënat vetjake të kandidatit dhe të dokumentit që 
vërteton se ai ka ushtruar veprimtari të policisë gjyqësore për një periudhë së paku dy vjeçare në pesë vitet e 
fundit të punës. 

4. Në rastet kur numri i kërkesave të paraqitura nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar vendet vakante, 
të shpallura ose për të mundësuar miratimin nga Prokurori i Përgjithshëm, ministrat që kanë në kompetencë 
forcat policore, i dërgojnë këtij të fundit, për miratim dhe caktim përfundimtar një listë me kandidatë prej jo 
më pak se tre personash për çdo vend të paplotësuar, të përzgjedhur prej tyre ndërmjet oficerëve dhe agjentëve 
që përmbushin kushtet e pranimit në seksione të policisë gjyqësore.  

5. Ministri që ka në kompetencë forcën policore, brenda 60 ditëve nga shpallja e konkurrimit, bën një 
vlerësim paraprak të kandidaturave të paraqitura dhe i paraqet Prokurorit të Përgjithshëm një renditje 
nominative të tyre, sipas kushteve dhe aftësive që zotërojnë, si dhe të nevojave të forcës policore. 

Vlerësimi paraprak  i kandidaturave bëhet nga një komision i përbashkët i Ministrisë dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme. Përbërja e komisionit dhe procedurat e seleksionimit, caktohen me udhëzim të përbashkët të 
Ministrit dhe Prokurorit të Përgjithshëm. 

6. Lista e kandidaturave të paraqitura duhet të ketë bashkëlidhur kërkesën dhe dokumentacionin vetjak të 
të interesuarve. 

7. Brenda 30 ditëve nga miratimi i Prokurorit të Përgjithshëm dhe dërgimi i kërkesës së tij nominale, 
Ministri, që ka në kompetencë forcën e policisë ku bën pjesë kandidati, e cakton në seksionin përkatës të 
policisë gjyqësore.  

8. Juristët, në përbërje të seksioneve të policisë gjyqësore, caktohen në detyrë nga Prokurori i 
Përgjithshëm.  

9. Largimi i oficerëve dhe agjentëve të seksioneve të Policisë Gjyqësore bëhet nga organi kompetent i 
forcës përkatëse policore sipas kërkesës së motivuar të prokurorit që drejton seksionin, pasi të ketë informuar 
Prokurorin e Përgjithshëm.  

10. Transferimi, qoftë edhe i përkohshëm, i oficerëve dhe agjentëve të seksioneve të Policisë Gjyqësore 
bëhet sipas kërkesës së motivuar të organit kompetent të forcës policore, pasi të ketë marrë mendimin 
paraprak dhe pëlqimin e Prokurorit të Përgjithshëm a të prokurorit që i është deleguar kjo e drejtë prej tij. 
Kundërshtimi i Prokurorit të Përgjithshëm duhet të jetë i motivuar dhe nuk mund të bëhet në rastet e ngritjes 
në detyrë, rol ose të gradimi të oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore.  

11. Kërkimi i pëlqimit paraprak të Prokurorit të Përgjithshëm, lidhur me ngritjen në detyrë, rol ose 
gradë, duhet të kërkohet deri në dy vjet nga data kur oficeri a agjenti i Policisë Gjyqësore është transferuar ose 
nuk ushtron më funksione të tilla. 

 
Neni 12 

Pozita juridike dhe karriera e oficerëve dhe agjentëve  
të seksioneve të policisë gjyqësore 

 
1. Pozita juridiko-administrative dhe karriera e oficerëve dhe agjentëve të seksioneve të policisë 

gjyqësore, përveç kur është parashikuar ndryshe në këtë ligj, rregullohen nga legjislacioni përkatës për 
policinë ku ata bëjnë pjesë. 
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2. Oficerët dhe agjentët e seksioneve të policisë gjyqësore, me kërkesë a miratim të drejtuesit të 
seksionit, mund të përjashtohen nga përdorimi i uniformës dhe, në çdo rast, duhet të jenë të pajisur me një 
distinktiv të numërtuar, që mbahet me vete dhe vendoset përmbi uniformë. 

3. Oficerët dhe agjentët e seksioneve të policisë gjyqësore nuk mund të ngarkohen me detyra që nuk kanë 
lidhje me veprimtari të policisë gjyqësore, që i janë caktuar ose deleguar nga prokurori kompetent, përveç 
rasteve të urgjencës ose për nevoja të stërvitjes, për të cilat është njoftuar dhe marrë pëlqimi i drejtuesit të 
prokurorisë pranë së cilës funksionon seksioni i policisë gjyqësore.  

 
Neni 12/a 

Pagat e oficerëve të seksioneve të policisë gjyqësore 
(Shtuar me ligjin nr.9241, datë 10.6.2004, neni 1) 

 
 1. Paga e oficerit të policisë gjyqësore – jurist, të seksioneve të prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të 

prokurorive të apelit është e barabartë me 70 për qind të pagës së prokurorit të prokurorisë së rrethit gjyqësor. 
 2. Paga e oficerit të policisë gjyqësore – jurist, të seksionit të Prokurorisë për Krime të Rënda dhe të 

Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda, si dhe të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm është 20 për qind më 
e lartë se ajo e parashikuar  për oficerin e policisë gjyqësore – jurist në pikën 1. 

 
KREU IV 

PËRGJEGJËSIA E OFICERËVE DHE AGJENTËVE TË POLICISË GJYQËSORE 
 

Neni 13 
Drejtimi dhe kontrolli 

 
1. Ushtrimi i veprimtarisë së policisë gjyqësore nga oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore drejtohet 

dhe kontrollohet nga prokurori, sipas rregullave të caktuara në Kodin e Procedurës Penale. 
2. Drejtuesit dhe strukturat përgjegjëse të policive, të ngarkuara me ushtrimin e funksioneve të policisë 

gjyqësore, kanë për detyrë të përmbushin dhe mbështetin realizimin e këtyre funksioneve dhe mbajnë 
përgjegjësi, sipas ligjit për çdo pengim të saj.  

3. Oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore, lidhur me të dhënat dhe ecurinë e hetimit, duhet të 
përgjigjen dhe të raportojnë vetëm te prokurori kompetent. 

 
Neni 14 

Përgjegjësia e oficerëve dhe agjentëve të policisë gjyqësore 
 
1. Përveç kur përbëjnë vepër penale, janë shkelje e disiplinës në ushtrimin e detyrës nga oficerët dhe 

agjentët e shërbimeve dhe të seksioneve të policisë gjyqësore veprimet dhe mosveprimet si vijon: 
a) raportimi i të dhënave mbi hetimin jashtë zyrës së prokurorit; 
b) fshehja e të dhënave ose mosnjoftimi në gjykatë ose prokurori për kryerjen e një vepre penale, në 

përputhje me afatet dhe mënyrën e parashikuar në Kodin e Procedurës Penale; 
c) moskryerja, kryerja me vonesë ose ekzekutimi i pjesshëm i një urdhri të ligjshëm të gjykatës a 

prokurorit, që lidhet me ushtrimin e funksioneve të policisë gjyqësore; 
ç) kryerja e veprimeve dhe mosveprimeve të tjera në kundërshtim me dispozitat e Kodit të Procedurës 

Penale. 
2. Procedimi disiplinor kundër oficerit a agjentit të policisë gjyqësore që akuzohet për shkelje të rëndë të 

disiplinës në ushtrimin e këtyre funksioneve, fillon nga prokurori i prokurorisë, që drejton seksionin e policisë 
gjyqësore ku ai bën pjesë  ose ku ndodhet qendra e shërbimit të policisë gjyqësore. 

3. Për fillimin e procedimit disiplinor, prokurori kompetent njofton menjëherë Ministrin që ka në 
kompetencë forcën policore dhe drejtuesin e shërbimit të policisë gjyqësore ose të njësisë a repartit të forcës 
policore, ku bënte pjesë oficeri dhe agjenti i policisë gjyqësore. 

4. Për shkelje të tjera disiplinore, të ndryshme nga ato të treguara  në pikën 1 të këtij neni, prokurori 
kompetent njofton menjëherë Ministrin që ka në kompetencë forcën policore dhe drejtuesin përkatës të 
shërbimit të policisë gjyqësore, ku bën pjesë oficeri dhe agjenti i policisë gjyqësore, të cilët procedojnë sipas 
dispozitave ligjore përkatëse. 
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Neni 15 
Procedimi disiplinor 

 
1. Oficeri ose agjenti i policisë gjyqësore që akuzohet  për shkelje të rëndë të disiplinës në ushtrimin e 

funksioneve të policisë gjyqësore, njoftohet me shkrim për shkaqet, faktet dhe dispozitat e shkelura për të cilat 
procedohet me masë disiplinore, për të drejtën e tij për të përgatitur mbrojtjen, si dhe për datën e zhvillimit të 
gjykimit disiplinor. 

2. Oficeri ose agjenti i policisë gjyqësore, që i nënshtrohet procedimit disiplinor, brenda 10 ditëve nga 
ajo e zhvillimit të gjykimit disiplinor, mund të paraqesë mbrojtjen e tij me shkrim, dokumente, si dhe të 
kërkojë thirrjen dhe dëgjimin e dëshmitarëve.  

3. Gjykimi disiplinor përbëhet nga një komision që kryesohet nga një prokuror i prokurorisë pranë 
gjykatës së shkallës së parë kompetente për territorin dhe nga dy oficerë të policisë gjyqësore. Anëtarët e 
komisionit caktohen për një afat njëvjeçar, përkatësisht nga drejtuesi i prokurorisë pranë gjykatës kompetente 
dhe nga drejtuesi rajonal i forcave policore ku bën pjesë oficeri ose agjenti, që kërkohet t’i nënshtrohet 
procedimit disiplinor. 

4. Akuza kundër oficerit ose agjentit të policisë gjyqësore bëhet nga prokurori që ka kërkuar procedimin 
disiplinor ose një zëvendësues i caktuar prej tij.  

5. Oficeri ose agjenti, që i nënshtrohet procedimit disiplinor, ka të drejtën e mbrojtjes me një mbrojtës të 
zgjedhur ndërmjet pjesëtarëve të forcës së tij policore ose avokatëve. 

6. Vendimi i komisionit jepet në përfundim të procedimit disiplinor, gjatë së cilës prokurori që bën 
akuzën dhe personi që kërkohet të ndëshkohet paraqesin provat e tyre. Në rast të mendimeve të ndryshme, 
komisioni vendos me shumicë votash. 

7. Kundër vendimit të komisionit disiplinor, lidhur me masat disiplinore të parashikuara në shkronjat “b” 
e “c” të pikës 10 të këtij neni, prokurori ose personi i ndëshkuar kanë të drejtën e ankimit në gjykatë. 

8. Komisioni disiplinor ose gjykata, gjatë gjykimit të çështjes, mund të vendosin pezullimin nga ushtrimi 
i funksioneve të policisë gjyqësore të oficerit dhe agjentit të akuzuar. 

9. Vendimi përfundimtar i ndëshkimit disiplinor dhe ai i pezullimit në ushtrimin e funksioneve të policisë  
gjyqësore ekzekutohen menjëherë nga drejtuesi kompetent i forcës policore, ku bën pjesë oficeri ose agjenti i 
proceduar.  

10. Masat disiplinore kundër oficerit ose agjentit fajtor të policisë gjyqësore, sipas rëndësisë së shkeljes 
disiplinore, janë si vijon: 

a) vërejtje me paralajmërim; 
b) pezullim nga marrëdhëniet e punës për një periudhë deri në gjashtë  muaj;  
 c) largim nga detyra. 
11. Me ndëshkimin disiplinor, oficerët dhe agjentët e seksioneve të policisë gjyqësore largohen nga 

seksioni i policisë gjyqësore, ndërsa për ata të shërbimeve të policisë gjyqësore zbatohen dispozitat ligjore që 
rregullojnë veprimtarinë e forcës policore ku bëjnë pjesë. 

 
KREU V 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 16 
Riorganizimi i policisë gjyqësore 

 
1. Brenda muajit dhjetor të vitit 2000 të përfundojë riorganizimi dhe funksionimi i shërbimeve dhe 

seksioneve të policisë gjyqësore pranë prokurorive, në përputhje me rregullat e caktuara në këtë ligj. 
2. Titullarët e forcave policore dhe të institucioneve të tjera publike, që ushtrojnë atribute të policisë 

gjyqësore, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, duhet t’i paraqesin Prokurorit të Përgjithshëm listën 
e emrave, rolin dhe gradën përkatëse të oficerëve që drejtojnë shërbimet e policisë gjyqësore. 

 
Neni 17 

Dispozita zbatuese 
 
Prokurori i Përgjithshëm, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Rendit Publik, si dhe ministrat që kanë në 

kompetencë forca policore që ushtrojnë funksione të policisë gjyqësore, bashkërisht  ose veçmas, nxjerrin 
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urdhëra dhe udhëzime në zbatim të neneve 5, 6, 7, 10, 11, 14 dhe 15  të këtij ligji, si dhe lidhur me çështjet si 
vijon: 

a) Shkëmbimi i informacioneve ndërmjet  seksioneve dhe shërbimeve të policisë gjyqësore për çështje që 
lidhen me bashkërendimin e luftës dhe gjendjen e kriminalitetit. 

b) Planifikimi, bashkëredimi dhe organizimi e veprimtarive stërvitore, edukuese dhe trajnuese për 
oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore. 

c) Bashkërendimi dhe organizimi i veprimtarisë së shërbimeve dhe të seksioneve të policisë gjyqësore për 
zbatimin e detyrave procedurale nga ana e oficerëve  dhe agjentëve të tyre. 

 
Neni 18 

Shfuqizimi i akteve 
 
Dekreti nr.1188, datë 10.8.1995 “Për policinë gjyqësore” shfuqizohet. 
 

Neni 19 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligji nr.8677, datë 2.11.2000 shpallur me dekretin nr.2798, datë 20.11.2000  të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.37, faqe 1798 
 
Ligji nr.9241, datë 10.6.2004 shpallur me dekretin nr.4267, datë 8.7.2004 të Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë, Alfred Moisiu 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.48, faqe 3351 

 
 

LIGJ 
Nr.8737, datë 12.2.2001 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

(Ndryshuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003) 
(Ndryshuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.25, datë 13.2.2002) 

(Ndryshuar me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008) 
I përditësuar 

 
Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1, 148 dhe 149 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

 
 Objekti i këtij ligji është:  
a) përcaktimi i rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë;  
b) kushtet që duhet të përmbushin shtetasit që të emërohen prokurorë;  
c) statusi i prokurorit;  
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ç) karriera dhe procedimi disiplinor i prokurorit;  
d) marrëdhëniet e Prokurorisë me institucionet e tjera shtetërore, me subjekte të tjera publike ose private 

dhe me publikun. 
Neni 2 

Objekti i veprimtarisë së Prokurorisë 
 
 1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në emër të shtetit në gjyq, merr masa dhe 

mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve penale, si dhe kryen detyra të tjera të parashikuara me ligj. 
 2. Prokuroria i ushtron funksionet nëpërmjet prokurorëve. 
 

Neni 3 
Struktura e Prokurorisë 

 
 Prokuroria organizohet dhe funksionon nën drejtimin e Prokurorit të Përgjithshëm si strukturë e 

centralizuar, ku përfshihen zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, Këshilli i Prokurorisë dhe prokuroritë pranë 
sistemit gjyqësor. 

 
Neni 3/a 

Organet e prokurorisë dhe përfaqësimi i saj 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 1) 

 
1. Organet e prokurorisë janë:  
a) Prokuroria e Përgjithshme e Republikës;  
b) prokuroria pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; 
c) prokuroritë pranë gjykatave të apelit;  
ç) prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda; 
d) prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë. 
2. Përfaqësimi i prokurorisë bëhet nga:  
a) Prokurori i Përgjithshëm;  
b) drejtuesit e prokurorive pranë gjykatave të apelit; 
c) drejtuesit e prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë. 
 

Neni 3/b 
Shkalla e hierarkisë në prokurori 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 1) 
 
1. Shkalla e hierarkisë në prokurori, sipas niveleve të organizimit dhe të funksionimit në drejtimin e 

centralizuar, nga prokurori më i lartë te prokurori më i ulët, është si më poshtë: 
a) prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme janë prokurorë më të lartë se prokurorët e prokurorive 

pranë gjykatave të apelit dhe të prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë; 
b) prokurorët e prokurorive pranë gjykatave të apelit, në gjykimet e çështjeve të apeluara që kanë në 

juridiksion, janë prokurorë më të lartë se prokurorët e prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë, të cilët 
i përkasin atij juridiksioni; 

c) prokurorët pranë gjykatave të shkallës së parë, sipas kompetencës, lëndore dhe tokësore, janë 
prokurorë të nivelit të parë në prokurori. 

2. Prokurorët, drejtues të drejtorive në Prokurorinë e Përgjithshme, drejtues të prokurorive pranë 
gjykatave të apelit dhe drejtues të prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë, janë prokurorë më të lartë 
se prokurorët në strukturat përkatëse, ku ata ushtrojnë funksionet. 

 
Neni 3/c 

Kufizimet e pushtetit të prokurorit më të lartë 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 1) 

 
1. Prokurori, në çdo rast të mbështetur në ligj dhe në prova, refuzon përmbushjen e urdhrit ose të 

udhëzimit, që është haptazi në kundërshtim me ligjin. 
2. Refuzimi bëhet me akt të shkruar, në të cilin prokurori arsyeton shkaqet e refuzimit. 
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3. Në rast refuzimi, drejtuesi i prokurorisë ose prokurori më i lartë, që ka dhënë urdhrin ose 
udhëzimin, ka të drejtë të zëvendësojë prokurorin, që refuzon, duke proceduar personalisht ose duke ia 
ngarkuar ushtrimin e ndjekjes penale një prokurori tjetër. 

4. Me përjashtim të rasteve haptazi në kundërshtim me ligjin, nuk përbëjnë objekt refuzimi: 
a) vendimet e marra në rrugë hierarkike, në zbatim të ligjit procedural penal; 
b) urdhrat dhe udhëzimet e nxjerra nga Prokurori i Përgjithshëm. 
 

Neni 3/ç 
Shmangia e konfliktit të interesit 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 1) 
 
1. Drejtuesit të prokurorisë së rrethit gjyqësor, drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së apelit, 

prokurorit të apelit, prokurorit të Prokurorisë së Përgjithshme apo Prokurorit të Përgjithshëm, kur gjendet në 
një çështje penale në rastet e parashikuara në nenet 16 e 17 pika 1 të Kodit të Procedurës Penale, i ndalohet t’i 
japë urdhra dhe udhëzime, me shkrim, prokurorit të çështjes apo të ndikojë në çdo mënyrë tjetër.  

2. Në këtë rast drejtuesi në konflikt interesi njofton, me shkrim, Prokurorin e Përgjithshëm. 
Prokurori i Përgjithshëm, kryesisht ose me kërkesë, vendos me shkrim për përjashtimin e drejtuesit në konflikt 
interesi nga procedura e dhënies së urdhrave dhe udhëzimeve. Në këtë vendim, Prokurori i Përgjithshëm 
cakton nëse dhe në ç’pjesë kanë vlerë veprimet e kryera në bazë të urdhrave dhe udhëzimeve të dhëna më parë 
nga drejtuesi në konflikt interesi. 

3. Në rastin kur Prokurorit të Përgjithshëm i kërkohet nxjerrja e një urdhri apo dhënia e një udhëzimi 
në një procedim, në të cilin ai është në konflikt interesi, atëherë ai deklaron, me shkrim, gjendjen e konfliktit 
të interesit dhe njofton prokurorin, që i ka kërkuar nxjerrjen e urdhrit apo dhënien e udhëzimit. Në këtë rast, 
urdhri apo udhëzimi nxirret nga prokurori më i vjetër në detyrë, drejtor në strukturën e Prokurorisë së 
Përgjithshme. 

 
Neni 3/d 

Drejtimi në prokurori 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 1) 

 
1. Prokurori i Përgjithshëm drejton organin e prokurorisë dhe ndihmohet nga drejtuesit e strukturave 

në Prokurorinë e Përgjithshme. 
2. Prokuroritë pranë gjykatave të apeleve drejtohen nga drejtuesi i prokurorisë së apelit, i ndihmuar 

nga zëvendësi i tij. 
3. Prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë drejtohen nga drejtuesi i prokurorisë, i ndihmuar nga 

zëvendësit dhe përgjegjësit e sektorëve, aty ku ka të tillë. 
 

Neni 4 
Ligjshmëria e veprimtarisë 

(Shtuar pika 3 me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 1) 
(Shtuar fjala në pikën 3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 2/a; 

shfuqizuar paragrafi i dytë i pikës 3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 2/b) 
 

1. Prokurorët në ushtrimin e detyrës u nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve. 
 2. Prokurorët i ushtrojnë kompentencat e tyre duke respektuar parimet e procedimit të drejtë, të 

barabartë e të rregullt ligjor dhe mbrojtjes së të drejtave, interesave dhe lirive të ligjshme të njeriut. 
3. Urdhrat dhe udhëzimet e prokurorit më të lartë jepen me shkrim të arsyetuara dhe janë të detyrueshme 

për prokurorin më të ulët. shfuqizuar 
4. Prokurorët marrin masa për ushtrimin e ndjekjes penale, zbatimin e udhëzimeve që jepen në përputhje 

me ligjin, të vendimeve penale dhe të urdhrave të gjykatës, si dhe ndihmojnë në miradministrimin e drejtësisë. 
Neni 5 

Veprimtaritë parandaluese 
 

 Prokuroria organizon dhe/ose bashkëpunon me institucione shtetërore, si dhe me subjekte të tjera 
publike e private për veprimtari për edukimin e shoqërisë, me synim njohjen e ligjit dhe parandalimin e 
kriminalitetit. 
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Neni 6 
Marrëdhëniet me publikun 

 
 1. Prokuroria vë në dijeni opinionin publik për veprimtarinë që kryen. 
 2. Prokurorisë nuk i lejohet të japë të dhëna që dëmtojnë procesin e hetimeve, që cenojnë dinjitetin dhe 

jetën private të personave, që cenojnë të drejtat e të miturve dhe moralin publik. 
 

KREU II 
PROKURORI I  PËRGJITHSHËM 

 
Neni 7 

Emërimi dhe shkarkimi 
(Shtuar pikat 1/1, 1/2 e 1/3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 3) 

 
 1. Prokurori i Përgjithshëm emërohet nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit. 
1/1. Prokurori i Përgjithshëm zgjidhet nga radhët e juristëve me përvojë pune jo më pak se 10 vjet në 

sistemin e drejtësisë dhe shquhet për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale. 
1/2. Prokurori i Përgjithshëm qëndron në detyrë për 5 vjet, me të drejtë riemërimi. 
1/3. Pas përfundimit të mandatit, me pëlqimin e tij, ai ka të drejtë të emërohet në funksionin e prokurorit 

në Prokurorinë e Përgjithshme ose në vendin e mëparshëm apo në një vend të barasvlefshëm me vendin e 
mëparshëm. Ai nuk përfiton nga kjo e drejtë, në rastet kur shkarkohet për shkelje të Kushtetutës, për shkelje 
të rëndë të ligjit ose për akte dhe sjellje, që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e Prokurorit të 
Përgjithshëm. 

 2. Prokurori i Përgjithshëm mund të shkarkohet nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Kuvendit 
për shkelje të Kushtetutës ose për shkelje të rënda të ligjit gjatë ushtrimit të funksioneve, për paaftësi mendore 
a fizike, për akte sjelljeje që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e Prokurorit. 

 
Neni 8 

Kompetencat 
(Ndryshuar titulli,  pika “1” dhe  “3” me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 2) 

(Ndryshuar pika 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 4/a; 
 shfuqizuar pikat 3 e 4 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 4/b) 

 
 1.Prokurori i Përgjithshëm është autoriteti më i lartë për ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimin e 
akuzës në gjyq, në emër të shtetit, si dhe për realizimin e detyrave të tjera që, me ligj, i ngarkohen 
Prokurorisë.  

2. Prokurori i Përgjithshëm ka këto detyra kryesore: 
a) përfaqëson prokurorinë në kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese; 
b) i propozon Presidentit të Republikës numrin e përgjithshëm të prokurorëve, pasi të ketë marrë 

mendimin e Ministrit të Drejtësisë, si dhe përcakton numrin e prokurorëve, për çdo prokurori, përfshirë edhe 
Prokurorinë e Përgjithshme; 

c) i propozon Presidentit të Republikës emërimin, transferimin, ngritjen në detyrë, largimin nga detyra 
dhe shkarkimin e prokurorëve; 

ç) cakton drejtuesit e prokurorive dhe zëvendësit e tyre në prokuroritë pranë gjykatave, sipas kritereve 
dhe procedurave, të përcaktuara në këtë ligj; 

d) miraton strukturën, organikën dhe rregulloret e funksionimit të prokurorive pranë gjykatave dhe të 
Prokurorisë së Përgjithshme; 

dh) urdhëron komandimin e prokurorëve, sipas kritereve të përcaktuara në këtë ligj; 
e) emëron dhe shkarkon Sekretarin e Përgjithshëm në Prokurorinë e Përgjithshme dhe kancelarët e 

prokurorive; 
ë) përfaqëson prokurorinë në marrëdhëniet me të tretët, në nivel qendror; 
f) kujdeset për ushtrimin e kompetencave ligjore dhe kushtetuese të prokurorisë;  
g) drejton, bashkërendon dhe mbikëqyr veprimtarinë e prokurorisë dhe të policisë gjyqësore;  
gj) nxjerr akte normative (rregullore, urdhra dhe udhëzime), për ushtrimin e detyrave të përcaktuara nga 

ky ligj ose nga ligje të veçanta, të cilat janë të detyrueshme për prokurorët dhe policinë gjyqësore;  
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h) urdhëron kryerjen e inspektimeve, fillon procedimin disiplinor dhe vendos për marrjen e masave 
disiplinore, si dhe urdhëron fillimin e procedimit penal kundër prokurorëve; 

i) fillon procedimin disiplinor dhe urdhëron procedimin penal të policisë gjyqësore, në përputhje me 
ligjin e veçantë; 

j) mbikëqyr drejtpërdrejt shërbimin e inspektimit të prokurorisë dhe miraton planin vjetor të 
inspektimeve të përgjithshme në prokurori; 

k) thërret mbledhjen e këshillit të prokurorisë dhe mund të drejtojë mbledhjet e tij;  
l) i delegon me shkrim kompetenca drejtorëve, përgjegjësve të sektorëve ose prokurorëve të Prokurorisë 

së Përgjithshme, sipas parashikimeve në këtë ligj ose në ligje të veçanta, me përjashtim të atyre që 
parashikojnë shkronjat “b”, “c”, “ç”, “d”, “e”, “gj”, “h” dhe “i” të kësaj pike; 

ll) i dërgon Ministrisë së Drejtësisë të dhënat statistikore të ndjekjes penale, për hartimin e statistikës së 
njësuar në fushën e drejtësisë; 

m) kryen detyra të tjera, të parashikuara në ligj. 
 2. Prokurori i Përgjithshëm nxjerr urdhra dhe udhëzime për ushtrimin e detyrave të përcaktuara nga ky 

ligj ose nga ligje të veçanta. 
 3. shfuqizuar 
 4. shfuqizuar 
 

KREU III 
ZYRA E PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM 

 
Neni 9 

Struktura  
(Ndryshuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 3) 

(Shtuar shkronja “ç” në pikën 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 5) 
 
 1. Struktura e zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm përbëhet nga: 

a) kabineti;  
b) drejtoritë;  
c) sektorët; 
ç) zyra e ndihmësve ligjorë. 
2. Struktura, organizimi dhe përcaktimi i hollësishëm i funksioneve të hallkave të zyrës së Prokurorit të 

Përgjithshëm bëhen me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm. 
3. Pranë zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm funksionojnë shërbimet e ekspertimeve, organizimi dhe 

funksionimi i të cilave përcaktohen me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm. 
 

KREU IV 
KËSHILLI I  PROKURORISË 

 
Neni 10 

Kompetencat 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 6) 

 
1. Këshilli i prokurorisë kryen funksione këshillimore, në ndihmë të Prokurorit të Përgjithshëm. 
2. Mendimet e këshillit të prokurorisë paraqiten në formë të shkruar, të arsyetuara dhe nënshkruhen 

nga kryetari. Aktit i bashkëlidhet, detyrimisht, edhe mendimi i anëtarëve në pakicë. 
3. Këshilli i prokurorisë ushtron këto kompetenca: 
a) organizon konkursin për emërimin e kandidatëve për prokuror dhe i jep mendim Prokurorit të 

Përgjithshëm për emërimin e prokurorëve në detyrë, shkarkimin e tyre, si dhe çdo nismë tjetër me natyrë 
disiplinore;  

b) shqyrton vlerësimin e punës së prokurorëve dhe i paraqet, për miratim, Prokurorit të Përgjithshëm 
raportin e vlerësimit përfundimtar të aftësive profesionale të prokurorëve; 

c) i jep mendim Prokurorit të Përgjithshëm për ngritjen në detyrë të prokurorëve, transferimin 
(lëvizje paralele ose ndryshime të ngjashme), si dhe kandidaturat e drejtuesve të prokurorive dhe zëvendësit e 
tyre, duke paraqitur mendimin e tij për kandidatët pas procedurës së konkurrimit të tyre; 
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ç) jep mendim për miratimin, nga Prokurori i Përgjithshëm, të rregullores së këshillit të prokurorisë; 
d) jep mendim për planin vjetor të inspektimeve dhe tematikën e tyre; 
dh) merr në shqyrtim dhe jep mendim për vlerësimet e Ministrit të Drejtësisë lidhur me inspektimet e 

kryera në organe të prokurorisë; 
e) jep mendim për projekt-aktet normative të Prokurorit të Përgjithshëm, për unifikimin e politikës së 

ndjekjes penale, në hetim dhe në gjykim, si dhe propozon masa për organizimin e brendshëm dhe 
miradministrimin e prokurorisë apo përmirësimin e legjislacionit në fushën penale; 

ë) kryen çdo detyrë tjetër, të caktuar me ligj. 
4. Këshilli i prokurorisë shqyrton ankesat për vlerësimin e prokurorëve dhe mund të refuzojë ose ka 

të drejtë të fillojë rishikimin e vlerësimit, që nuk është pranuar nga prokurori përkatës, sipas rregullave të 
përcaktuara nga Prokurori i Përgjithshëm.  

5. Në rastet kur Prokurori i Përgjithshëm nuk është dakord me mendimet e sugjeruara nga këshilli, 
vendimmarrjen e tij ndryshe e parashtron të arsyetuar. 

 
Neni 11 
Përbërja 

(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 7/a; 
shtohet një paragraf në fund të pikës 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 7/b) 

 
 1. Këshilli i prokurorisë përbëhet nga shtatë anëtarë, nga të cilët gjashtë prokurorë dhe një përfaqësues i 

Ministrit të Drejtësisë. Në mbledhjen e këshillit mund të marrë pjesë edhe një përfaqësues i Presidentit të 
Republikës. 

2. Prokurorët, anëtarë të Këshillit të Prokurorisë, duhet të kenë mbi pesë vjet pune si prokurorë. Ata 
zgjidhen çdo tre vjet nga Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve. Kandidaturat paraqiten nga një grup me jo 
më pak se 10 prokurorë dhe votimi bëhet i fshehtë. Mbledhja drejtohet nga Prokurori i Përgjithshëm.  

 Përbërja e këshillit duhet të jetë si më poshtë: 
 a) tre prokurorë, që ushtrojnë funksionet në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë; 
 b) dy prokurorë, që ushtrojnë funksionet në prokuroritë pranë gjykatave të apeleve; 

 c) një prokuror, që ushtron funksionet në Prokurorinë e Përgjithshme. 
 3. Në Këshillin e Prokurorisë nuk mund të zgjidhen ose të jenë anëtarë prokurorët, ndaj të cilëve është 
dhënë ose jepet masë disiplinore. 

 

Neni 12  
Rregullat e funksionimit 

 
 Rregullat për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Prokurorisë caktohen nga Prokurori i 

Përgjithshëm pasi të ketë marrë mendimin e këtij Këshilli. 
 

Neni 12/a 
Pagat e oficerëve të seksioneve të Policisë Gjyqësore 

(Shtuar me ligjin 9241, datë 10.6.2004, neni 1) 
 
1.Paga e oficerit të Policisë Gjyqësore-jurist, të seksioneve të prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të 

prokurorive të apelit është e barabartë me 70 për qind të pagës së prokurorit të prokurorisë së rrethit gjyqësor. 
2.Paga e oficerit të Policisë Gjyqësore-jurist, të seksionit të Prokurorisë për Krimet e Rënda dhe 

Prokurorisë së Apelit për Krimet e Rënda, si dhe të zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm është 20 për qind më e 
lartë se ajo e parashikuar  për oficerin e policisë gjyqësore- jurist në pikën 1. 
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KREU V 
STRUKTURA E PROKURORISË PRANË SISTEMIT GJYQËSOR 

 
Neni 13 

Prokurorët pranë Gjykatës së Lartë 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 5) 

 
 1. Pranë Gjykatës së Lartë funksionet e Prokurorisë ushtrohen nga prokurorët e zyrës së Prokurorit të 

Përgjithshëm. 
 2. Prokurorët pranë Gjykatës së Lartë ushtrojnë ndjekjen penale, si dhe përfaqësojnë akuzën në gjyq 

kundër Presidentit të Republikës, Kryeministrit dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave, deputetëve, gjyqtarëve 
të Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 

 
Neni 14 

Prokurorët pranë gjyqtarëve të apelit 
 
 Funksionet e Prokurorisë pranë çdo gjykate apeli ushtrohen nga prokurorët e apelit. Juridiksioni i tyre 

shtrihet në të gjithë territorin, ku shtrihet juridiksioni i gjykatës përkatëse. 
 

Neni 15 
Prokurorët pranë gjykatave të shkallës së parë 

 
 Funksionet e Prokurorisë pranë çdo gjykate të shkallës së parë ushtrohen nga prokurorët e shkallës së 

parë. Juridiksioni i tyre shtrihet në të gjithë territorin ku shtrihet juridiksioni i gjykatës përkatëse. 
 

Neni 16 
Ushtrimi i detyrës në një shkallë më të ulët 

 
 Me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm, prokurori më i lartë zhvillon hetime dhe përfaqëson akuzën si 

prokuror i shkallëve më të ulëta. 
 

KREU VI 
EMËRIMI I  PROKURORIT 

 
Neni 17 

Kushte të përgjithshme 
(Shtuar shkronja “ë” me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 8) 

 
 Emërohet prokuror në njërën nga prokuroritë pranë gjykatës së shkallës së parë, personi që plotëson 

këto kushte: 
a) është shtetas shqiptar; 
b) ka zotësi të plotë për të vepruar; 
c) ka arsim të lartë juridik; 
ç) ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës; 
d) nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; 
dh) nuk është larguar për shkelje disiplinore nga administrata publike brenda një afati prej tre vjetësh nga 

data e depozitimit të kërkesës; kur shkelja disiplinore është kryer gjatë ushtrimit të funksionit si gjyqtar, 
prokuror, oficer i policisë, noter ose avokat, afati është pesë vjet; 

e) është jo më pak se 25 vjeç; 
ë) ka cilësi të larta morale dhe profesionale. 

 
 
 
 
 



267 
 

Neni 18 
Kushte të veçanta 

(Ndryshuar shkronja “b”me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 9/a; 
shtuar një paragraf në fund të shkronjës “b” me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 9/b) 

 
 Mund të emërohet prokuror edhe personi që nuk ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës, nëse 

përmbush kriteret e tjera të përcaktuara në nenin 17 të këtij ligji dhe njërin prej kushteve të mëposhtme: 
a) ka punuar gjyqtar ose prokuror; 
b) ka punuar jo më pak se 5 vjet oficer i policisë gjyqësore. 
“Me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm, Presidenti i Republikës mund të emërojë në prokuroritë e 

shkallës së parë, deri në 10 për qind të numrit të përgjithshëm të prokurorëve, shtetas, të cilët kanë punuar më 
parë prokurorë, gjyqtarë apo oficerë të policisë gjyqësore, që përmbushin kriteret e shkronjave “a”, “b”, “c”, 
“d”, “dh”, “e” dhe “ë” të nenit 17 dhe të shkronjës “b” të këtij neni. 

 
Neni 19 

Kufizime të emërimit 
(Shfuqizuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 6) 

 
Neni 20 

Konkurrimi 
(Ndryshuar pikat “1” dhe “2” me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 7) 

 
 1. Prokurori i Përgjithshëm shpall publikisht vendet vakant për prokurorë, së paku një muaj para datës 

së caktuar për zhvillimin e konkurrimit. Shpallja bëhet të paktën në dy gazeta me shpërndarje kombëtare dhe 
tirazh të mjaftueshëm, si dhe në Radio Televizionin Publik. 

 2. Depozitimi i kërkesave, të shoqëruara me dokumentet e kërkuara për pranimin në konkurrim, duhet 
të bëhet nga konkurruesit jo më vonë se dy javë nga data e shpalljes publike të vendit vakant. 

 3. Këshilli i Prokurorisë bën vlerësimin e kandidaturave dhe mendimin e tij ia paraqet Prokurorit të 
Përgjithshëm, i cili duhet të shprehet brenda 15 ditësh. 

 4. Rregullat e detajuara të paraqitjes, përzgjedhjes, verifikimit dhe testimit të kandidaturave caktohen 
nga Prokurori i Përgjithshëm. 

 
Neni 21 
Emërimi 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 10) 
 

1. Prokurori në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë emërohet nga Presidenti i Republikës, 
me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm, pasi ky i fundit të ketë marrë mendimin e këshillit të 
prokurorisë. 

2. Prokurori në prokurorinë pranë gjykatës për krime të rënda emërohet nga Presidenti i Republikës, 
me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm, në bazë të konkurrimit me jetëshkrime, pasi: 

a) të ketë punuar jo më pak se 5 vjet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë; 
b) të jetë dalluar për aftësi profesionale dhe cilësi të larta etiko-morale; 
c) të jetë vlerësuar “Shumë mirë”, për aftësi profesionale, dy herët e fundit; 
ç) të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 
3. Ndërmjet prokurorëve, që kandidojnë për në prokurorinë pranë gjykatës për krime të rënda dhe që 

plotësojnë kushtet e pikës 1 të këtij neni, këshilli i prokurorisë dhe Prokurori i Përgjithshëm përzgjedhin, sipas 
pikëve, kandidatin, në përputhje me kriteret e përcaktuara në pikën 3 të nenit 43 të këtij ligji. 
     4. Presidenti, brenda 30 ditëve, dekreton emërimin në detyrën e prokurorit të kandidatit të propozuar 
nga Prokurori i Përgjithshëm. Pas këtij afati, propozimi vlerësohet i rrëzuar. 

 
Neni 22 
Betimi 

 

 1. Para fillimit të detyrës, prokurorët bëjnë betimin si vijon: 
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 “Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do t’i qëndroj kurdoherë besnik Kushtetutës së 
Republikës të Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të ruaj të pastër figurën e prokurorit. Betohem!” 

 2. Betimi i prokurorëve të sapoemëruar bëhet në mënyrë ceremoniale përpara të gjithë prokurorëve të 
strukturës ku janë caktuar për kryerjen e detyrës. 

 3. Prokurori i Përgjithshëm cakton rregullat për procedurën e betimit. 
 

Neni 23 
Prokurorët në stazh 

 
 1. Me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm, Presidenti i Republikës emëron prokurorë në stazh 

personat që kanë mbaruar vitin e dytë të Shkollës së Magjistraturës, për të kryer stazhin profesional, të 
parashikuar në ligjin nr.8136, datë 31.7.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë” në 
prokuroritë pranë gjykatave që kanë kushtet më të mira për organizimin e këtij stazhi. 

 2. Kriteret e përcaktuara në shkronjat “ç”  dhe “e” të nenit 17 të këtij ligji nuk përbëjnë pengesë për 
emërimin e personave të përmendur në pikën 1 të këtij neni. 

 3. Pas përfundimit të stazhit profesional, Presidenti i Republikës dekreton caktimin e tyre në prokuroritë 
sipas nevojave që kanë këto të fundit. 

 
Neni 24 

Transferimi dhe ngritja në detyrë 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 11) 

 
1. Transferimi i prokurorit nuk mund të bëhet pa pëlqimin e tij, përveç kur këtë e diktojnë nevojat e 

riorganizimit të prokurorisë. Transferimi i prokurorit mund të bëhet vetëm në të njëjtin nivel prokurorie. Kur, 
për nevoja të riorganizimit të prokurorisë, transferimi i prokurorit shoqërohet me ulje në nivel prokurorie, ai 
trajtohet me pagën që kishte. 

2. Përjashtim nga pika 1 e këtij neni përbën rasti kur jepet masë disiplinore “kalim në një detyrë tjetër 
më të ulët brenda sistemit të prokurorisë”, parashikuar në shkronjën “c” të pikës 1 të nenit 33 të këtij ligji. 

    3. Ngritja në detyrë e prokurorit bëhet në bazë të kritereve të njohura dhe objektive, si meritat dhe 
përvoja, të parashikuara në nenet 21 pikat 2 e 3 dhe 43 të këtij ligji. 

 
Neni 25 

Komandimi 
(Ndryshuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 10) 

(Shtuar paragraf në fund të shkronjës “a” me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 12) 
 
Prokurori i Përgjithshëm mund të komandojë prokurorë nga prokuroritë ku punojnë në prokurori të tjera: 
a) jo më shumë se katër muaj në vit, në rastet kur një prokurori nuk funksionon normalisht, për shkak të 

pamjaftueshmërisë së numrit të prokurorëve dhe të mbingarkesës së tyre. Ky afat mund të zgjatet deri në tetë 
muaj, nëse prokurori i komanduar jep pëlqimin; 

b) jo më shumë se kohëzgjatja e përfundimit të një procedimi penal të veçantë, kur paraqitet nevoja e 
kryerjes së hetimeve paraprake apo e gjykimit të tij. 

 
Neni 26 

Pezullimi 
(Shtuar pika 1/1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 13) 

 
 1. Prokurori mund të pezullohet në ushtrimin e detyrës me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm në këto 
raste: 

a) kur ndaj tij vendoset nisja e procedimit penal deri në përfundimin e procedimit; 
b) kur zbulohet një shkelje e rëndë disiplinore, derisa të plotësohet procedura e kërkuar për përgjegjësinë 

disiplinore, por jo më tepër se 30 ditë; 
c) kur Prokurori i Përgjithshëm i propozon Presidentit të Republikës shkarkimin e prokurorit nga detyra.  
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1/1. Prokurori pezullohet nga ushtrimi i detyrës, kur ai merr cilësinë e të pandehurit për një krim me 
dashje, të kryer ose të mbetur në tentativë, për të cilin ligji cakton dënimin me burgim jo më të ulët në 
maksimum se pesë vjet. 

 2. Në rastin e pezullimit sipas pikës 1 të këtij neni, përkatësisht kur prokurori nuk gjendet fajtor nga 
gjykata ose nuk ka kryer shkelje disiplinore, ose ka kaluar afati prej 30 ditësh, i parashikuar në shkronjën “b” 
të pikës 1 të këtij neni, ka të drejtë të kthehet në detyrën e mëparshme. 

 3. Pezullimi i parashikuar në shkronjën “c” të pikës 1 të këtij neni mbaron pas shqyrtimit nga Presidenti 
i Republikës të propozimit të Prokurorit të Përgjithshëm.  

 
Neni 27 

Largimi dhe shkarkimi nga detyra 
(Ndryshuar shkronja “b” e pikës 1 dhe shkronja “b” e pikës 3  me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 11) 

(Ndryshuar shkronja “b” e pikës 3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 14) 
 
 1. Prokurori largohet nga detyra në këto raste: 
 a) kur jep dorëheqjen; 
 b) kur mbush moshën e pensionit; 
 c) kur i hiqet ose i kufizohet zotësia për të vepruar me vendim gjykate të formës së prerë. 
 2. Prokurori i Përgjithshëm, pasi ka marrë pëlqimin e vetë prokurorit, mund të vendosë mbajtjen në 
detyrë të prokurorit që ka mbushur moshën për pension, të parashikuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij 
neni. 
 3. Prokurori shkarkohet nga detyra në këto raste: 
 a) kur dënohet me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; 
 b) kur merret masë disiplinore sipas shkronjave “c”, “d” dhe “dh” të nenit 32 të këtij ligji;  
 c) kur është vlerësuar i paaftë në përputhje me pikat 3 e 4 të nenit 42 të këtij ligji. 
 

Neni 27/a 
Kushtet dhe emërimi i drejtuesit  

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 15) 
 

1. Drejtuesi i prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, drejtuesi i prokurorisë pranë gjykatës së 
apelit dhe drejtuesi i hallkave të strukturës në Prokurorinë e Përgjithshme emërohen nga Prokurori i 
Përgjithshëm, në bazë të konkurrimit me dokumente. 

2. Kandidatët për drejtues, sipas niveleve të prokurorisë, duhet të plotësojnë këto kritere: 
a) të kenë punuar, si rregull, jo më pak se pesë vjet si prokurorë në prokurori të të njëjtit nivel ose të 

niveleve më të larta; 
b) të jenë vlerësuar “Shumë mirë” dy herët e fundit; 
c) të mos kenë masë disiplinore në fuqi; 
ç) të kenë aftësi organizuese dhe administruese. 

 
Neni 27/b 

Largimi dhe shkarkimi nga detyra i drejtuesit 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 15) 

 
1. Drejtuesit, sipas niveleve të prokurorisë, shkarkohen nga detyra e drejtuesit: 
a) kur nuk përmbushin detyrat e parashikuara në nenin 27/c të këtij ligji; 
b) në raste të shkarkimit të prokurorit, të parashikuara në nenin 27 të këtij ligji. 
2. Drejtuesi, sipas niveleve të prokurorisë, largohet nga detyra e drejtuesit kur: 
a) jep dorëheqjen nga kjo detyrë;  
b) janë raste të largimit të prokurorit, të parashikuara në nenin 27 të këtij ligji;  
c) është në pamundësi fizike të ushtrimit të detyrës, për më shumë se 3 muaj. 
3. Largimi apo shkarkimi i drejtuesit nga detyra, sipas niveleve të prokurorisë, bëhet me urdhër të 

arsyetuar të Prokurorit të Përgjithshëm. 
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Neni 27/c 
Kompetencat e drejtuesit 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 15) 
 

1. Drejtuesit, sipas niveleve të prokurorisë, përveç ushtrimit të funksioneve si prokuror më i lartë, 
kryejnë edhe këto detyra: 

a) përfaqësojnë prokurorinë në marrëdhëniet me të tretët në njësinë administrative, ku ushtron 
funksionet prokuroria; 

b) bëjnë organizimin e punës në prokurori dhe ndarjen e prokurorëve, sipas njësive administrative ose 
drejtimeve, me grup veprash penale; 

c) në fillim të çdo muaji, caktojnë listën e shërbimit të radhës në prokuroritë pranë gjykatave të 
shkallës së parë, si dhe planifikojnë shpërndarjen e kallëzimeve/referimeve të ardhura në prokurori, sipas 
kritereve të përcaktuara me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm, në bazë të parimeve të specializimit të 
prokurorëve dhe të ndarjes së barabartë të punës; 

ç) organizojnë diskutime për çështje të natyrës juridike, në bazë të përgjithësimit të përvojës së 
ushtrimit të ndjekjes penale dhe të praktikës gjyqësore, të vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë, të 
vendimeve të Gjykatës Kushtetues dhe vendimeve të tjera gjyqësore në fushën penale, urdhrave, udhëzimeve 
dhe qarkoreve/porosive të Prokurorit të Përgjithshëm, akteve të kontrollit dhe inspektimeve të ushtruara nga 
Prokuroria e Përgjithshme dhe Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë; 

d) mbikëqyrin respektimin e etikës së prokurorit dhe planifikimin e punës së tyre, si dhe përmbushin 
angazhimet ligjore për vlerësimin profesional të prokurorëve dhe të oficerëve të policisë gjyqësore; 

 dh) marrin kontakt me ekipet e inspektimit të Prokurorisë së Përgjithshme dhe të Ministrisë së 
Drejtësisë, njihen me qëllimin dhe objektin e inspektimit dhe u krijojnë atyre mundësi në ushtrimin e detyrës; 

e) mbikëqyrin disiplinën në punë të prokurorëve; 
ë) bashkërendojnë punën me drejtoritë përkatëse në Prokurorinë e Përgjithshme dhe me Shkollën e 

Magjistraturës, për çështje të ngritjes profesionale të prokurorëve dhe të policisë gjyqësore; 
f) kujdesen për çështjet e ruajtjes dhe të sigurisë në prokurori; 
g) kryejnë detyra të tjera, në funksion të drejtimit administrativ të prokurorisë, të parashikuara në 

aktet ligjore ose nënligjore në fuqi. 
2. Kur drejtuesi mungon, detyrat e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni kryhen nga zëvendësdrejtuesi i 

autorizuar prej tij. 
 

Neni 27/ç 
Regjistri i prokurorëve 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 15) 
 

Në Drejtorinë e Inspektimit dhe Burimeve Njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme krijohet regjistri i 
prokurorëve të prokurorive pranë gjykatës së shkallës së parë, të prokurorive pranë gjykatave të apelit dhe të 
Prokurorisë së Përgjithshme, i cili përmban të paktën: 

a) gjenealitetet e çdo prokurori;  
b) të dhënat e edukimit të tij akademik; 
c) datën e emërimit; 
ç) pjesëmarrjen në kualifikime dhe trajnime; 
d) masat disiplinore, nëse ka; 
dh) vlerësimin e tij si prokuror;  
e) të dhëna për karrierën; 

     ë) të dhëna në fushën e publikimeve. 
 

KREU VII 
PROCEDIMI DISIPLINOR 

 
Neni 28 

Fillimi i procedimit 
(Shfuqizuar pjesërisht pika 1 me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 12) 

 
 1. Fillimi i procedimit disiplinor bëhet nga Prokurori i Përgjithshëm. 
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 2. Procedimi mbështetet në të dhënat e nxjerra nga inspektimi, për të cilin prokurori që procedohet është 
njoftuar paraprakisht. Procedimi fillon kur nga çasti i vënies re të shkeljes nuk kanë kaluar më shumë se 
gjashtë muaj dhe nga çasti i kryerjes së shkeljes nuk kanë kaluar më shumë se tre vjet. 

 
Neni 29 

Njohja me dokumentacionin e procedimit 
 
 1. Prokurorit të proceduar i jepet paraprakisht dokumentacioni i procedimit të nisur në ngarkim të tij, si 

dhe në afat jo më pak se 10 ditë për të përgatitur mbrojtjen. 
 2. Dita e shqyrtimit të materialeve i bëhet e njohur paraprakisht prokurorit të proceduar. 
 

Neni 30 
E drejta për t’u dëgjuar 

(Shtuar fjalët në pikën 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 16) 
 
 1. Prokurori, në ngarkim të të cilit është nisur procedimi disiplinor, ka të drejtë të mbrohet, duke u 

paraqitur vetë dhe/ose mbrojtësi i zgjedhur prej tij para Këshillit të Prokurorisë, i cili është i detyruar ta 
dëgjojë dhe të verifikojë pretendimet e ngritura. 

 2. Mosparaqitja pa shkaqe të arsyeshme nuk e pengon Këshillin e Prokurorisë ta shqyrtojë çështjen dhe 
të nxjerrë përfundimet përkatëse. 

 
Neni 31 

Shqyrtimi i mendimeve të Këshillit të Prokurorisë 
 
 Për mendimet e dhëna nga Këshilli Prokurorisë për shkeljet disiplinore, Prokurori i Përgjithshëm 

shprehet brenda 15 ditëve nga paraqitja, duke arsyetuar qëndrimin e vet. 
 

Neni 32 
Shkeljet disiplinore 

 
Quhen shkelje të disiplinës në punë: 
a) mospranimi i bërjes së betimit ose shkelja e tij; 
b) zvarritjet e rënda ose sistematike të procedimeve ose të detyrave të tjera të ngarkuara ose 

mospërmbushja e detyrave; 
c) nxjerrja e sekretit të hetimit ose e të dhënave të tjera me karakter konfidencial; 
ç) mungesa për më shumë se pesë ditë pa arsye në punë; 
d) kryerja e veprimeve që diskreditojnë rëndë figurën e prokurorit; 
dh) kryerja e veprimeve që, sipas ligjit, janë të papajtueshme me funksionet e prokurorit. 
 

Neni 33 
Masa disiplinore 

(Riformuluar shkronja “c” e pikës “1” me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni13) 
 

 1. Për shkelje të disiplinës ndaj prokurorëve merren këto masa: 
a) vërejtje; 
b) vërejtje me paralajmërim për shkarkim nga detyra; 
c) kalim në një detyrë tjetër më të ulët brenda sistemit të prokurorisë; 
 ç) shkarkim nga detyra. 
 2. Masat disiplinore të parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij neni jepen me 

urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm dhe shënohen në dosjen vetjake të prokurorit. 
 3. Shkarkimi nga detyra bëhet nga Presidenti i Republikës, me propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm.  

Propozimi për shkarkim shoqërohet me kundërshtimet e prokurorit që procedohet disiplinarisht. 
 4. Masat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni fshihen nga dosja kur kanë kaluar: 
 a) tre muaj nga data që është dhënë masa sipas shkronjës “a”; 
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 b) një vit nga data që është dhënë masa sipas shkronjës “b”; 
 c) një vit nga data që ka përfunduar masa e dhënë sipas shkronjës “c”. 
 

Neni 34 
Ankimi 

(Ndryshuar me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 14) 
(Ndryshuar paragrafi i dytë me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.25, datë 13.2.2002) 

(Ndryshuar paragrafi i dytë me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 17) 
 
1. Kundër dhënies së masave disiplinore të parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të pikës 1 të 

nenit 33 të ligjit, prokurori mund të bëjë ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, ndërsa prokurorët pranë kësaj 
gjykate në Gjykatën e Apelit më të afërt. 

2. Kundër masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, prokurori mund të bëjë ankim në Gjykatën e Apelit, 
Tiranë, ndërsa prokurori pranë kësaj gjykate në gjykatën e apelit më të afërt. Kur gjykata çmon se shkarkimi 
nga detyra është i pabazuar në ligj, ajo vendos kthimin e tij në detyrë në prokurorinë pranë gjykatës ku ka 
qenë në momentin e fillimit të procedimit disiplinor dhe t’i japë prokurorit, nëse është e nevojshme, një 
shpërblim të drejtë. 

 
KREU VIII 

STATUSI DHE KARRIERA E PROKURORIT 
 

Neni 35 
Mbrojtja e veçantë 

(Shtuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 15) 
 
 Prokurori ka të drejtë të ketë mbrojtje të veçantë vetjake, si dhe për familjen dhe pronën, kur një gjë e 

tillë paraqitet e nevojshme në rrethanat e një rreziku serioz të lidhur me ushtrimin e detyrës. 
Prokurorëve, që e ushtrojnë detyrën pranë gjykatave të krimeve të rënda, u sigurohet i njëjti trajtim dhe 

e njëjta mbrojtje si gjyqtarëve të këtyre gjykatave. 
 

Neni 36 
Mbrojtja nga procesi penal 

(Shfuqizuar me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 18) 
 

Neni 37 
Trajtimi në rastet e cenimit të lirisë 

 
 Në rastet kur prokurori ndalohet dhe ndaj tij është dhënë masa e sigurimit “arrest në burg” ose është 

dënuar me burgim, ai qëndron në mjedise pa persona të tjerë, përveç rasteve kur ai vetë heq dorë me shkrim 
nga kjo e drejtë. 

 
Neni 38 

Pjesëmarrja në shoqata 
 
1. Prokurori është i lirë të marrë pjesë në shoqata ose organizata me veprimtari jofitimprurëse ose që 

kanë për qëllim respektimin e etikës ose ngritjen profesionale. 
2. Prokurorit i ndalohet të bëjë grevë. 
 

Neni 39 
Papajtueshmëritë 

(Shtuar fjalët në pikën 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 19) 
 

1. Prokurorit i ndalohet të bëjë pjesë në parti politike ose të marrë pjesë në veprimtari me karakter 
politik. 
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2. Funksioni i prokurorit është i papajtueshëm me kandidimin dhe me çdo mandat zgjedhor, detyrë ose 
veprimtari publike, me përjashtim të veprimtarive edukative e  të mësimdhënies e cila rregullohet me urdhër të 
Prokurorit të Përgjithshëm. 

3. Prokurorit i ndalohet dypunësimi, me përjashtim të veprimtarive të lejuara në pikën 2 të këtij neni. 
4. Prokurorit i ndalohet të marrë pjesë në organet drejtuese të shoqërive tregtare. 
 

Neni 40 
Ruajtja e të dhënave të procesit 

 
1. Prokurorëve u ndalohet të bëjnë publike ose t’u japin personave të tretë të dhëna që mund të dëmtojnë 

çështjen në proces hetimi apo gjykimi, si dhe të dhëna me karakter konfidencial ose të rezervuar. 
2. Prokurorëve u ndalohet të bëjnë deklarata ose të japin mendime për veprimtarinë e organeve të tjera. 

 
Neni 41 

Ngritja profesionale 
 
1. Prokurorët kanë të drejtë dhe detyrim të marrin pjesë në trajnime periodike për ngritjen e nivelit të 

tyre profesional. 
2. Prokurorët përfitojnë falas Fletoren Zyrtare dhe literaturë tjetër juridike. 
 

Neni 42 
Vlerësimi i punës 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 20) 
 

1. Vlerësimi i punës së prokurorit bëhet për aftësitë profesionale dhe personale, aftësitë dhe 
qëndrimin shoqëror, aftësitë administruese, si dhe për respektimin e disiplinës në punë dhe masat disiplinore.  

2. Vlerësimi paraprak i punës së prokurorit bëhet nga drejtuesi i prokurorisë. Ky vlerësim shërben si 
propozim për vlerësimin final të bërë nga Prokurori i Përgjithshëm, që mund të zëvendësojë vlerësimin 
paraprak, për shkak të një krahasimi të drejtë, në shkallë vendi, të vlerësimeve.  

3. Për vlerësimin e punës të prokurorit, Drejtoria e Inspektimit dhe Burimeve Njerëzore kryen 
inspektimin e planifikuar, jo më pak se një herë në tre vjet.  

4. Këshilli i prokurorisë shqyrton vlerësimin paraprak të punës dhe ia paraqet mendimin e vet 
Prokurorit të Përgjithshëm, i cili duhet të shprehet brenda 15 ditëve.  

5. Në rastet kur një prokuror bën kërkesë për ngritje në detyrë, transferim ose në një pozicion tjetër, 
duhet të bëhet një vlerësim i ri, përveç kur vlerësimi i fundit është bërë brenda gjashtë muajve të fundit. 
Prokurori duhet të njihet me vlerësimin që i është bërë. 

6. Vlerësimi i punës së prokurorit është:  
a) “Shumë mirë”;  
b) “Mirë”; 
c) “Mjaftueshëm”; 
ç) “I paaftë”. 
7. Vlerësimi “I paaftë” përbën shkak për fillimin e procedurës, për shkarkimin nga detyra të 

prokurorit. 
8. Në rastet kur prokurori është vlerësuar “Mjaftueshëm”, brenda një viti, bëhet rivlerësimi i tij. 
9. Për efekt të karrierës profesionale, Drejtoria e Inspektimit dhe Burimeve Njerëzore në Prokurorinë 

e Përgjithshme mban një listë të përhershme të renditjes së prokurorëve për rezultatet e punës, e cila 
përditësohet në vijimësi.  
    10. Rregullat për vlerësimin e punës së prokurorit dhe për kriteret e renditjes së prokurorëve në listën 
e përhershme përcaktohen nga Prokurori i Përgjithshëm, pasi të ketë marrë mendimin e këshillit të 
prokurorisë. 
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Neni 43 
Ngritja në detyrë 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 21) 
 

1. Prokurori i prokurorisë pranë gjykatës së apelit emërohet nga Presidenti i Republikës, me 
propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm, në bazë të konkurrimit me dokumente, pasi: 

a) të ketë punuar jo më pak se 7 vjet në prokurorinë pranë gjykatave të shkallës së parë; 
b) të jetë dalluar për aftësi profesionale dhe cilësi të larta etiko-morale; 
c) të jetë vlerësuar “Shumë mirë”, për vlerësimin e punës, dy herët e fundit; 
ç) të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 
2. Prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme emërohet nga Presidenti i Republikës, me propozimin e 

Prokurorit të Përgjithshëm, në bazë të konkurrimit me dokumente, pasi: 
a) të ketë punuar jo më pak se 5 vjet në prokurorinë pranë gjykatave të apelit ose 12 vjet në 

prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë; 
b) të jetë dalluar për aftësi profesionale dhe cilësi të larta etiko-morale; 
c) të jetë vlerësuar “Shumë mirë”, për vlerësimin e punës, dy herët e fundit; 
ç) të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 
3. Kur konkurrojnë dy ose më shumë kandidatë për në prokurorinë pranë gjykatës së apelit ose në 

Prokurorinë e Përgjithshme, që plotësojnë kushtet e pikave 1 e 2 të këtij neni, këshilli i prokurorisë dhe 
Prokurori i Përgjithshëm përzgjedhin, sipas pikëve, kandidatin me më tepër përvojë/vjetërsi në profesion, me 
më tepër merita/rezultate në punë në vijimësi, si dhe me më tepër veprimtari shkencore/akademike. Rregulla 
më të hollësishme për pikëzimin përcaktohen me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm. 
 4. Presidenti, brenda 30 ditëve, dekreton emërimin në detyrën e prokurorit të kandidatit të propozuar 
nga Prokurori i Përgjithshëm. Me kalimin e këtij afati, propozimi vlerësohet i rrëzuar. 

 
Neni 44 

 Ruajtja e statusit të prokurorit 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 22) 

 
1. Prokurorët, me kërkesën e institucioneve dhe me pëlqimin e tyre, mund të shërbejnë për një afat deri 

në katër vjet në strukturat juridiko-profesionale të Prokurorisë së Përgjithshme, të Ministrisë së Drejtësisë, 
pedagog ose drejtor në Shkollën e Magjistraturës. Në mbarim të këtij afati, me kërkesën e tyre, ata riemërohen 
prokurorë, pa konkurs, në vendin që kanë pasur. 

2. Trajtimi financiar i prokurorit bëhet nga institucionet përkatëse, duke i dhënë pagën më të lartë 
ndërmjet dy pagave. 

3. Periudha e shërbimit njihet si periudhë vjetërsie në profesion si prokuror, për efekt të pagës dhe të 
karrierës profesionale. 

Neni 45 
Dokumenti i identifikimit 

 
 Prokurori pajiset me dokument identifikimi. Forma dhe përmbajtja e dokumentit përcaktohen nga 

Prokurori i Përgjithshëm. 
Neni 46 

Pajisja me armë 
 
 Prokurori ka të drejtë të mbajë armë vetjake, me të cilën pajiset sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Neni 47 
Strehimi 

 
 1. Prokurori ka të drejtë të përfitojë banesë me kredi me kushte lehtësuese kur nuk ka banesë ose 

sipërfaqe të banueshme banimi në rrethin ku punon. 
 2. Në rast se prokurori ka banesë në një rreth tjetër nga ai ku ushtron detyrën, ai përfiton sipas pikës 1 

të këtij neni, por shuma e kredisë do të jetë sa diferenca ndërmjet vlerës së kredisë për banesën e re me vlerën 
e banesës që ka në pronësi. 

 3. Fondet për strehim parashikohen në buxhetin vjetor të Prokurorisë. 
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Neni 48 
Shpenzimet e transferimit 

 
1. Prokurori gëzon të drejtën e paradhënies ose të rimbursimit të plotë të shpenzimeve të transferimit të 

tij dhe të familjes, si dhe të transportit të orendive shtepiake, kur ai ngrihet në detyrë ose transferohet në një 
rreth tjetër për shkaqe që nuk lidhen me masa disiplinore. 

2. Ai nuk përfiton nga kjo e drejtë kur transferohet me kërkesën e vet. 
 

Neni 49 
Koha e punës 

(Ndryshuar  pika 1 me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 16) 
 
1. Koha javore e punës dhe orarit, si rregull, janë të njëjta me ato të gjykatave. 
 2. Në rast nevoje, me urdhër të eprorit të drejtpërdrejtë, prokurori  është i detyruar të punojë edhe 

jashtë orarit, në ditët e pushimit javor, të festave ose kur është duke kryer lejen vjetore. 
 3. Titullarët e çdo strukture të Prokurorisë organizojnë shërbimin e radhës për ditët e javës, të fundit të 

javës dhe të festave. Lista e shërbimit caktohet çdo muaj. Për ditët e parashikuara në listën e shërbimit të 
rradhës, prokurorët detyrohen të lënë adresën e saktë të vendndodhjes së tyre. 

 
Neni 50 

Leja vjetore 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 23/a; 

zëvendësuar fjala në pikën 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 23/b) 
 

 1. Prokurori gëzon të drejtën e një lejeje vjetore të pagueshme prej 30 ditësh kalendarike. Leja vjetore, 
si rregull, bëhet në muajin gusht. 

2. Në rastet kur prokurori ngarkohet me kryerjen e detyrave të ngutshme muajin gusht, si dhe kur 
ndërpret lejen për nevoja pune, përveç ditëve të pushimit të mbetura, përfiton deri në pesë ditë pushimi shtesë. 

3. Prokurorët kur largohen me leje vjetore detyrohen të lenë adresën e saktë të vendit ku do të kryejnë 
pushimet dhe ditët e qendrimit atje. 

 
Neni 51 

Leja për raste të veçanta 
(Shtuar pika 3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 24) 

 
1. Për nevoja të veçanta, vetjake ose familjare, prokurori ka të drejtë të përfitojë leje të papaguar deri 20 

ditë në muaj, por jo më tepër se 30 ditë në vit. 
2. Në raste martesash ose vdekjesh brenda familjes, kur është konsumuar koha e parashikuar në pikën 1 

të këtij neni, prokurori ka të drejtë të përfitojë deri në 10 ditë leje. 
3. Për nevoja të kualifikimeve dhe të specializimeve profesionale prokurori ka të drejtë të kërkojë leje të 

papagueshme dhe ruajtjen e vendit të punës deri në një vit. 
 

Neni 52 
Paga, shpërblimet dhe trajtimet 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 25) 
 

1. Paga e Prokurorit të Përgjithshëm është e barabartë me pagën e Kryetarit të Gjykatës së Lartë. 
2. Paga e prokurorëve të Prokurorisë së Përgjithshme është e barabartë me pagën e anëtarit të 

Gjykatës së Lartë. Paga e drejtuesve të hallkave, që janë prokurorë në strukturën e Prokurorisë së 
Përgjithshme, është 5 për qind me e lartë se paga e prokurorëve të kësaj prokurorie.  

3. Paga bazë e prokurorit ose drejtuesit të prokurorisë së shkallës së parë dhe të apelit, si dhe shtesa 
për vjetërsi apo vështirësi në shërbim e tyre, është e barabartë me pagën dhe shtesën e vjetërsisë dhe të 
vështirësisë së gjyqtarit e të kryetarit të gjykatës, pranë së cilës funksionon prokuroria, ku ai është emëruar.  

4. Në ditët e pushimit javor ose të festave zyrtare, prokurori i gatshëm ose prokurori, që kryen detyra 
të ngutshme përfiton shtesë page, në masën 50 për qind të pagës së tij ditore. 
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5. Prokurori mund të përfitojë shpërblime, për merita profesionale, në masën e caktuar, me 
propozimin e drejtuesit dhe me miratimin e Prokurorit të Përgjithshëm. 

6. Prokurori, me propozimin e eprorit dhe me miratimin e prokurorit të Përgjithshëm, mund të 
përfitojë deri në 20 për qind shtesë page për vështirësi pune.  

7. Prokurorët dhe drejtuesit e tyre kanë të njëjtat trajtime dhe status protokollar si gjyqtarët dhe drejtuesit 
e gjykatave, pranë të cilave ushtrojnë funksionet prokuroria, përveçse kur ligji parashikon ndryshe. 

 
KREU IX 

MARRËDHËNIET ME INSTITUCIONET E TJERA 
 

Neni 53 
Marrëdhëniet me Kuvendin 

(Zëvendësuar fjalët në pikën 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 26) 
 

 1. Prokurori i Përgjithshëm raporton në Kuvend ose komisionet parlamentare të paktën një herë në 
gjashtë muaj ose sa herë që kërkohet prej tyre. Raportimi përmban të dhëna dhe shpjegime për numrin, llojet, 
shtrirjen territoriale, intensitetin dhe format e kriminalitetit në Republikën e Shqipërisë, si dhe drejtimet dhe 
përparësitë në luftën ndaj kriminalitetit. 

 2. Nuk lejohet njoftimi për çështje konkrete, me përjashtim të çështjeve të dërguara me vendim të 
Kuvendit. 

 3. Kuvendi mund t’i kërkojë Prokurorit të Përgjithshëm sugjerime për rregullimin ligjor të çështjeve të 
ndryshme. 

 4. Prokurori i Përgjithshëm bashkëpunon me komisionet e hetimeve parlamentare sipas dispozitave 
ligjore në fuqi. 

 
Neni 54 

Marrëdhëniet me Këshillin e Ministrave 
(Shtuar pika 4 me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 18) 

 
 1. Çdo vit, jo më vonë se data 31 mars, Ministri i Drejtësisë, në emër të Këshillit të Ministrave, i 

përcjell Prokurorit të Përgjithshëm rekomandimet që duhet të mbahen parasysh për vitin në vazhdim në luftën 
kundër kriminalitetit. 

 2. Prokurori i Përgjithshëm ua bën të njohura rekomandimet e Këshillit të Ministrave drejtuesve të 
prokurorive të të gjitha shkallëve në një mbledhje të përbashkët, ku merr pjesë edhe Ministri i Drejtësisë, jo 
më vonë se muaji prill. Rekomandimet e analizuara në mbledhje bëhen publike.  

 3. Në marrëdhëniet e Prokurorit të Përgjithshëm me Këshillin e Ministrave ndalohen rekomandimet për 
të proceduar ose jo për çështje konkrete. 

4. Nga të ardhurat që kanë kaluar në favor të shtetit, si rezultat i sekuestrimit të provave materiale në 
përfundim të një procedimi penal, Këshilli i Ministrave përcakton pjesën që i kalon Prokurorisë për t’u 
përdorur për mjete logjistike dhe për shpërblimin e prokurorëve. 

 
Neni 55 

Marrëdhëniet me Këshillin e Lartë të Drejtësisë 
(Shtuar fjali në fund të pikës 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 27) 

 
 1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nëpërmjet Ministrit të Drejtësisë, mund t’i kërkojë Prokurorit të 
Përgjithshëm që, në bazë të të dhënave të dala nga mbledhjet e tij dhe që implikojnë prokurorët, të nisë 
procedimin disiplinor. Prokurori i Përgjithshëm shqyrton rekomandimin dhe vendos në lidhje me të. 

 2. Prokurori i Përgjithshëm mund t’i drejtohet Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të kërkuar çdo material 
përgjithsues për gjendjen e procedimeve penale në gjykata, problemet e ndjekjes penale ose për çështjet 
organizative e strukturore që lidhen me prokurorinë. 

 
 
 
 



277 
 

Neni 56 
Marrëdhëniet me Ministrinë e Drejtësisë 

(Shtuar fjalia në fund të pikës 4 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 28/a) 
shtuar pika 5 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 28/b) 

 
 1. Ministri i Drejtësisë kontrollon në mënyrë të planifikuar ose në bazë të informacioneve të dhëna nga 
organe, institucione ose persona të interesuar, ligjshmërinë e veprimtarisë së prokurorëve. 

 2. Objekti i kontrollit të Ministrisë së Drejtësisë në organin e prokurorisë është: 
 a) ndjekja e ecurisë së çështjeve që përmbahen në rekomandimet vjetore të dhëna nga Këshilli i 

Ministrave për luftën kundër kriminalitetit; 
 b) respektimi i afateve të hetimit; 
 c) respektimi i afateve të paraburgimit; 
 ç) respektimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të subjekteve të procedimit penal dhe, në 

veçanti, të të ndaluarve dhe të arrestuarve; 
 d) rregullshmëria dhe vijueshmëria e kryerjes të veprimeve hetimore; 
 dh) respektimi i detyrimit ligjor të prokurorit për fillimin e ndjekjes penale; 
 e) ecuria e politikës penale dhe, në veçanti, e politikës së dënimeve që ndiqet nga prokurorët: 
 ë) rregullshmëria e mbajtjes dhe administrimit  të statistikave dhe regjistrimit të veprave penale; 
 f) respektimi i parimeve të drejtësisë, barazisë dhe ligjshmërisë së veprimtarisë së prokurorit në 

marrëdhëniet e tij me subjektet e tjera të procedimit penal. 
 3. Kontrolli në çdo rast duhet të jetë i paralajmëruar dhe për çështje për të cilat kanë përfunduar hetimet 

paraprake. 
 4. Për rezultatin e kontrollit vihet në dijeni Presidenti i Republikës, Prokurori i Përgjithshëm dhe 

prokurori, veprimtaria e të cilit ka qenë objekt kontrolli. 
 Ministri i Drejtësisë paraqet në Kuvend, të paktën një herë në vit, raport me shkrim për inspektimet e 

kryera nga Ministria e Drejtësisë, duke vënë në dijeni edhe Prokurorin e Përgjithshëm. Raporti përmban të 
dhëna të përgjithshme për çështjet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni. Prokurori i Përgjithshëm ka të drejtë 
të paraqesë në Kuvend mendimin e tij për raportin e dërguar nga Ministri i Drejtësisë, sipas kësaj pike. 

5. Në bazë të rezultateve të kontrollit, Ministri i Drejtësisë, kur është rasti, paraqet rekomandim, për 
nisjen e procedimit disiplinor, Prokurorit të Përgjithshëm. Prokurori i Përgjithshëm shqyrton rekomandimin 
dhe vendos në lidhje me të. Rekomandimi për nisjen e procedimit disiplinor dhe përgjigjja e Prokurorit të 
Përgjithshëm i njoftohen Presidentit të Republikës. 

 
Neni 56/a 

Marrëdhëniet me policinë gjyqësore 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 29) 

 
1. Prokurorët drejtojnë dhe kontrollojnë veprimtarinë hetimore të policisë gjyqësore, duke garantuar 

respektimin e të drejtave dhe të lirive të njeriut. 
2. Prokurori ka të drejtë: 
a) t’i japë urdhra dhe udhëzimet e duhura policisë gjyqësore për:  
i) zbatimin efikas të përparësive të politikës penale; 
ii) përcaktimin e kategorive të çështjeve që kanë përparësi dhe mjeteve të përdorura për kërkimin e 

provës; 
iii) kohëzgjatjen e hetimeve, si dhe për t’u informuar në vazhdimësi për ecurinë e hetimeve; 
b) t’i caktojë çështje të veçanta strukturave të policisë gjyqësore, sipas juridiksionit dhe llojit të 

çështjes, si dhe mundësive që ata kanë në kryerjen e hetimeve; 
c) të bëjë vlerësime dhe kontrolle, për aq kohë sa është e nevojshme, për të mbikëqyrur zbatimin e 

ligjit dhe të urdhrave e udhëzimeve të tij; 
    ç) të kërkojë fillimin e procedimit disiplinor dhe marrjen e masave disiplinore për shkelje të ligjit nga 
policia gjyqësore. 
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KREU X 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 57 
Buxheti 

(Shtuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9102, datë 10.7.2003, neni 19) 
(Hequr fjalët në pikën 2 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 30) 

 
 Prokuroria ka buxhet të pavarur që hartohet, administrohet e zbatohet sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

 Prokurori i Përgjithshëm mund të emërojë kancelarë për ndjekjen e problemeve të karakterit 
administrativ e financiar. Paga e tyre është e njëjtë me atë të kancelarëve pranë gjykatave. 

 
Neni 58 

Nëpunësit 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 31) 

 
1. Sekretari i përgjithshëm është nëpunësi më i lartë civil në Prokurorinë e Përgjithshme. 
2. Shërbimet e tjera tekniko-administrative në Prokurorinë e Përgjithshme dhe shërbimet ndihmëse në 

prokuroritë e niveleve të tjera, pranë sistemit gjyqësor, kryhen nga nëpunës dhe punonjës të tjerë. 
3. Sekretari i përgjithshëm drejton veprimtarinë administrative të Prokurorisë së Përgjithshme dhe të 

prokurorive të niveleve të tjera, nën autoritetin e Prokurorit të Përgjithshëm. 
4. Punonjësit e administratës së Prokurorisë së Përgjithshme u nënshtrohen rregullave të shërbimit 

civil. Marrëdhëniet e punës të personelit administrativo-teknik rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës. 
5. Trajtimi financiar i administratës së prokurorive të niveleve të tjera, pranë sistemit gjyqësor, 

barazohet me punonjësit e administratës të sistemit gjyqësor, pranë së cilës funksionon prokuroria. 
 

Neni 58/a 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 32) 

 
Në nenet 3, 9, 13 e në vijim të ligjit, fjalët “Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm” zëvendësohen me 

fjalët “Prokuroria e Përgjithshme”. 
 

Neni 58/b 
Dispozitë kalimtare 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 32) 
 

 Deri në fillimin e funksionimit të sistemit të vlerësimit të punës së prokurorit dhe kryerjen e vlerësimit 
dy herë, për efekt të ngritjes në detyrë dhe të karrierës, Prokurori i Përgjithshëm cakton procedura dhe kritere 
specifike për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve. 

 
Neni 59 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 33/a; 

shfuqizuar numri “36” në pikën 3 me ligjin nr.10 051, datë 29.12.2008, neni 33/b) 
 

 1. Çështjet e parashikuara në nenet 9 pikat 2 e 3, 10 pika 4, 12, 13, 14, 15, 20 pika 4, 22 pika 3, 27/c 
pika 1 shkronja “c”, 39 pika 2, 40, 41, 42 pika 10, 43 pika 3, 45, 49, 50, 51 e 58/b të këtij ligji rregullohen 
me akte nënligjore të Prokurorit të Përgjithshëm. 

 2. Çështjet e parashikuara në nenet 5 dhe 37 të këtij ligji rregullohen me akte të përbashkëta të 
Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Drejtësisë. 

 3. Çështjet e parashikuara në nenet 35, dhe 46 të këtij ligji rregullohen me akte të përbashkëta të 
Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Rendit Publik. 
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Neni 60 
Hyrja në fuqi 

 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ligji nr.8737, datë 12.2.2001 shpallur me dekretin nr.2908, datë 27.2.2001 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.5, faqe 139 
 
Ligji nr.9102, datë 10.7.2003 shpallur me dekretin nr.3905, datë 25.7.2003 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Alfred Moisiu 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.62, faqe 2081 

 
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese nr.25, datë 13.2.2002  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.5, faqe 106 

 
Ligji nr.10 051, datë 29.12.2008 shpallur me dekretin nr.6009, datë 15.1.2009 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.205, faqe 11054 
 
 

LIGJ 
Nr.10 173, datë 22.10.2009 

 
PËR MBROJTJEN E DËSHMITARËVE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË 

 
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 

 

Ky ligj rregullon masat e posaçme, të përkohshme dhe të jashtëzakonshme, mënyrën dhe procedurat e 
mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, si dhe organizimin, funksionimin, 
kompetencat dhe marrëdhëniet ndërmjet organeve të ngarkuara për propozimin, vlerësimin, miratimin dhe 
zbatimin e programit të mbrojtjes. 

 

Neni 2 
Fusha e veprimit 

 

Dispozitat e këtij ligji janë të zbatueshme në kuadër të procedimeve penale për krime të kryera me 
dashje, për të cilat ligji parashikon dënim me burgim jo më pak se 4 vjet, në minimum. Rrezikshmëria e 
këtyre krimeve dhe e autorëve të tyre duhet të jetë e tillë, që të justifikojë kryerjen e shpenzimeve të 
nevojshme për mbrojtjen e një ose të disa personave. 

 

Neni 3 
Përkufizime 

 

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Programi i mbrojtjes” janë masat e posaçme, ndihmëse dhe të jashtëzakonshme, që zbaton 

Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, për mbrojtjen e jetës dhe të 
shëndetit të personave të mbrojtur, në kushtet e parashikuara nga ky ligj. 



280 
 

2. “Dëshmitar i drejtësisë” është personi, i cili, në cilësinë e dëshmitarit ose të personit të dëmtuar, 
bën deklarime a dëshmon për fakte e rrethana, që përbëjnë objekt prove në një procedim penal dhe që, për 
shkak të këtyre deklarimeve a dëshmive, ndodhet në gjendje rreziku. 

3. “Bashkëpunëtor i drejtësisë” është personi, i cili vuan dënimin penal ose është i pandehur në një 
procedim penal për krime të kryera në bashkëpunim, që ndodhet në gjendje rreziku, për shkak të 
bashkëpunimit me drejtësinë, të deklarimeve apo dëshmive për fakte e rrethana, që përbëjnë objekt prove në të 
njëjtin procedim penal ose në një procedim të lidhur. 

4. “Persona të lidhur” janë personat, të cilët ndodhen në gjendje rreziku, për shkak të lidhjeve të 
gjakut, të martesës, të bashkëjetesës së faktit ose marrëdhënieve të ngushta personale, që kanë me dëshmitarin 
ose me bashkëpunëtorin e drejtësisë. 

5. “Persona të mbrojtur”, bashkërisht ose veçmas, janë dëshmitarët, bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe 
personat e lidhur me ta, sipas përcaktimeve të bëra në pikat 2, 3 e 4 të këtij neni. 

6. “Gjendje rreziku” është gjendja aktuale, konkrete dhe serioze, për shkak të së cilës jeta e shëndeti 
janë në rrezik, si pasojë e dëshmimit të dëshmitarit apo të bashkëpunëtorit të drejtësisë në procesin penal, për 
veprat penale të parashikuara në këtë ligj. 
 

KREU II 
ORGANET PËRGJEGJËSE PËR MBROJTJEN E DËSHMITARËVE  

DHE TË BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË 
 

Neni 4  
Organet përgjegjëse 

 
Organe përgjegjëse për përgatitjen, vlerësimin, miratimin dhe zbatimin e programit të mbrojtjes së 

dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë janë: 
a) Komisioni për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të 

Drejtësisë, më poshtë komisioni; 
b) Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, më poshtë drejtoria. 
 

Neni 5 
Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë 

 
1. Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, si strukturë e posaçme 

qendrore e Policisë së Shtetit, pranë Departamentit për Hetimin e Krimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit, është organi përgjegjës për përgatitjen, ndjekjen dhe zbatimin e programit të mbrojtjes. Kjo 
e shtrin veprimtarinë e vet në të gjithë territorin e Republikës se Shqipërisë. 

2. Struktura dhe organika e drejtorisë miratohen nga Ministri i Brendshëm. 
3. Drejtoria ka buxhetin e vet, si njësi shpenzimi në buxhetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë 

së Shtetit. Administrimi i pasurive dhe fondeve të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së drejtorisë, 
dokumentimi i shpenzimeve dhe kontrolli i veprimtarisë financiare të drejtorisë bëhen në mënyrë të tillë, që të 
mos lejojnë identifikimin e të dhënave me natyrë sekrete e operative. 

4. Trajtimi dhe përfitimet e punonjësve të drejtorisë rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 

Neni 6 
Detyrat e drejtorisë 

 
Drejtoria ka këto detyra: 
a) përgatit dhe dërgon për shqyrtim në komision propozimet e dërguara nga Prokurori i Përgjithshëm, 

për pranimin në programin e mbrojtjes; 
b) kryen një vlerësim të kushteve fizike dhe psikologjike të personit të propozuar për t'u pranuar në 

programin e mbrojtjes dhe një vlerësim të gjithanshëm të gjendjes së rrezikut, me qëllim që komisioni të jetë 
sa më i informuar për përshtatshmërinë e personit me programin e mbrojtjes; 

c) vendos zbatimin e masave të përkohshme të mbrojtjes, deri në marrjen e vendimit përfundimtar 
nga komisioni, në rastet dhe mënyrën e parashikuar në nenin 18 të këtij ligji; 

ç) zbaton masat e posaçme dhe ndihmëse të mbrojtjes, që do të zbatohen për personin ose personat e 
pranuar në program, pas marrjes së vendimit të komisionit për pranimin në programin e mbrojtjes; 
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d) përgatit dhe nënshkruan marrëveshjen e mbrojtjes me personat e mbrojtur, sipas nenit 19 të këtij 
ligji; 

dh) ndjek zbatimin e programit të mbrojtjes; 
e) administron bazën e të dhënave, që lidhet me veprimtarinë e drejtorisë dhe ecurinë e programit të 

mbrojtjes dhe merr masa për t'i siguruar e administruar ato, në përputhje me shkallën e nevojshme të 
klasifikimit të informacionit, sipas dispozitave ligjore në fuqi; 

ë) administron pasuritë dhe fondet në dispozicion të drejtorisë për ushtrimin e veprimtarisë dhe 
zbatimin e programit të mbrojtjes, përfshirë marrjen me qira të mjediseve të nevojshme për punë teknike e 
operative; 

f) propozon dhe merr masa për bashkërendimin e punëve me institucione të tjera për zbatimin e 
programit të mbrojtjes ndaj personave të mbrojtur; 

g) ndjek çështjet e bashkëpunimit me strukturat ndërkombëtare ose të shteteve të tjera në fushën e 
mbrojtjes; 

gj) përgatit raporte periodike për veprimtarinë e zhvilluar dhe bën propozime për përmirësimin e 
legjislacionit, për zbatimin e programit të mbrojtjes ndaj personave të mbrojtur. Raportet e drejtorisë 
përmbajnë vetëm statistika. Asnjë dispozitë ligjore për të drejtën e informimit nuk e vë drejtorinë para 
detyrimit për t'u dhënë informacion, qoftë edhe në mënyrë të përmbledhur e të reduktuar, institucioneve 
shtetërore, shtypit apo publikut. Raportet periodike përgatiten çdo gjashtë muaj dhe i vihen në dispozicion 
komisionit. 
 

Neni 7 
Kompetenca të veçanta të drejtorisë 

 
1. Drejtoria, kur e sheh të nevojshme, në funksion të zbatimit të masave të mbrojtjes, u drejtohet, me 

një kërkesë të arsyetuar, me shkrim, institucioneve të tjera shtetërore: 
a) për informacionin e nevojshëm; 
b) për të mos u dhënë informacion enteve ose personave që, në kushte normale, kanë të drejtë ta 

marrin këtë informacion; 
c) për t'i informuar, në çdo rast, kur persona ose ente të tjera bëjnë përpjekje të marrin informacion 

për personat e mbrojtur. 
2. Drejtoria, në zbatim të programit të mbrojtjes, ka të drejtë të përdorë identitete të rreme dhe t'u 

kërkojë institucioneve të tjera shtetërore të ndihmojnë në krijimin e tyre: 
a) për personat e mbrojtur; 
b) për punonjësit e drejtorisë, që kryejnë detyra konkrete, në përmbushje të detyrimeve që burojnë 

nga ky ligj. 
3. Për efekt të përjashtimit nga përgjegjësia penale, personat që përdorin identitete të rreme, në 

zbatim të pikës 2 të këtij neni dhe funksionarët publikë, që ndihmojnë në krijimin e këtyre identiteteve, 
vlerësohen se kanë vepruar në ushtrim të një të drejte ose në zbatim të detyrës së ngarkuar nga ligji, sipas 
nenit 21 të Kodit Penal. 

Neni 8 
Emërimi, lirimi dhe përjashtimi nga policia i punonjësve të drejtorisë 

 
1. Oficerët e policisë në drejtori përzgjidhen nga radhët e punonjësve të policisë, që plotësojnë 

kriteret për t'u emëruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në përputhje me ligjet e aktet 
nënligjore në fuqi. 

2. Kandidatët për punonjës të drejtorisë i nënshtrohen verifikimit të personalitetit të tyre nga Shërbimi 
i Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme. 

3. Transferimi i oficerëve të policisë të drejtorisë në një detyrë tjetër në Policinë e Shtetit bëhet në 
përputhje me procedurën e parashikuar në ligjin nr.9749, datë 4.6.2007 “Për Policinë e Shtetit”, vetëm me 
pëlqimin paraprak, me shkrim, të oficerit. 

4. Marrja e masave disiplinore për punonjësit e drejtorisë dhe ankimi ndaj tyre bëhet në bazë të ligjit 
nr.9749, datë 4.6.2007 “Për Policinë e Shtetit”. 
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Neni 9 
Komisioni për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve  

dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë 
 
1. Komisioni për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të 

Drejtësisë është organi përgjegjës që vlerëson dhe miraton propozimet e drejtorisë për: 
a) pranimin në programin e mbrojtjes; 
b) masat konkrete të mbrojtjes; 
c) ndërprerjen e programit; 
ç) përfundimin e këtij programi. 
Komisioni ka kompetencë edhe shqyrtimin e ankesave të bëra në përputhje me nenin 26 të këtij ligji. 
2. Komisioni kryesohet nga zëvendësministri i brendshëm, që mbulon çështjet e rendit publik dhe në 

përbërje të tij ka: 
a) një gjyqtar të propozuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë në detyrën e zëvendëskryetarit; 
b) një prokuror të propozuar nga Prokurori i Përgjithshëm në detyrën e anëtarit; 
c) një oficer të policisë gjyqësore të propozuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit në 

detyrën e anëtarit; 
ç) drejtori i drejtorisë në detyrën e anëtarit. 
3. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së 

Shtetit caktojnë edhe nga një anëtar zëvendësues, të cilët do të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit, kur 
ekziston një arsye, që i ndalon anëtarët respektivë të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit. 

4. Anëtarët e komisionit caktohen në detyrë për një afat trevjeçar, me të drejtë riemërimi. Anëtarësia 
në komision përfundon përpara afatit: 

a) kur anëtari nuk ushtron më funksion në institucionin që e ka propozuar, ose për shkak të të cilit 
është emëruar; 

b) me kërkesën e vet, të shoqëruar me arsye të bazuara; 
c) për shkak të mungesës së pajustifikuar në dy mbledhje radhazi të komisionit; 
ç) për shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe të rregullave të funksionimit të komisionit. 
5. Vendimi për përfundimin e qëndrimit në detyrë të anëtarit të komisionit merret nga organi 

përgjegjës për emërimin e tyre. Në rastin e shkronjës “b” të pikës 4 të këtij neni, vendimi merret me kërkesë 
të vetë anëtarit, ndërsa në rastin e shkronjave “c” e “ç”, me kërkesë të komisionit. 

6. Gjyqtari, prokurori dhe oficeri i policisë gjyqësore, anëtarë të komisionit, nuk mund të marrin 
pjesë në diskutim dhe në vendimmarrje, kur vihen në dijeni se propozimi për pranim në program ka lidhje me 
procedime penale apo veprimtari, që hetohen ose gjykohen prej tyre. Ky ndalim vlen edhe kur ka konflikt 
interesash ose dyshime për njëanshmëri, të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale dhe në dispozitat e 
tjera ligjore në fuqi. Në raste të tilla, ata zëvendësohen nga anëtarët zëvendësues. 

 
KREU III 

PROGRAMI PËR MBROJTJEN E DËSHMITARËVE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË 
 

Neni 10 
Kushtet e përgjithshme për zbatimin e programit të mbrojtjes 

 
1. Kur zbatimi i masave të zakonshme të mbrojtjes për dëshmitarin ose bashkëpunëtorin e drejtësisë 

nuk është i mjaftueshëm dhe i përshtatshëm, zbatohet programi i mbrojtjes, sipas këtij ligji, nëse ai pranon të 
bashkëpunojë me vullnet të lirë me prokurorinë dhe gjykatën dhe, nëpërmjet deklarimeve dhe/ose dëshmisë së 
vet të plotë, të bërë pa kushte dhe rezerva, të japë të dhëna të bazuara, që përbëjnë prova vendimtare për 
zbulimin, hetimin dhe gjykimin e krimeve dhe të autorëve të tyre. 

2. Zbatimi i programit të mbrojtjes për dëshmitarin ose bashkëpunëtorin e drejtësisë vendoset vetëm 
nëse ai ndodhet në gjendje rreziku, është i përshtatshëm për t'u përfshirë në program dhe, me vullnetin e vet të 
lirë, pranon e merr pjesë aktivisht në zbatimin e tij. 

3. Përshtatshmëria ka të bëjë me kushtet psikologjike, sociale dhe fizike të dëshmitarit ose të 
bashkëpunëtorit, të cilat duhet të jenë të tilla, që të krijojnë besim se ai do të zbatojë rregullat e programit të 
mbrojtjes dhe nuk do të vërë në rrezik jetën e shëndetin e vet, jetën e shëndetin e personave të tjerë. Nëse ka 
mundësi, ndaj tij merret masa e ndryshimit të vendbanimit, si dhe e programit në tërësi. 

4. Në rastin e dëshmitarit ose të bashkëpunëtorit të mitur, përveç rrethanave të mësipërme, duhet të 
vlerësohen edhe pasojat e pranimit në program për zhvillimin e tij psiko-social. 
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5. Në varësi të rrethanave konkrete, bashkë me dëshmitarin ose bashkëpunëtorin e drejtësisë mund të 
përfshihen në programin e mbrojtjes edhe personat e lidhur me të. Edhe në këtë rast zbatohen rregullat që 
parashikohen në pikat 1 e 2 të këtij neni. 

6. Programi i mbrojtjes nuk ka për qëllim të sjellë përmirësimin e gjendjes ekonomike të personit të 
mbrojtur. Drejtoria, komisioni dhe asnjë institucion tjetër shtetëror nuk përgjigjen për detyrimet financiare, që 
personat e mbrojtur kanë në çastin e pranimit në programin e mbrojtjes. 

 
Neni 11 

Kohëzgjatja e programit të mbrojtjes 
 
1. Programi i mbrojtjes, si rregull, zbatohet për një afat të pacaktuar dhe mund të shtrihet në të gjitha 

fazat e procedimit penal, si dhe pas përfundimit të tyre. 
2. Kohëzgjatja e zbatimit të programit të mbrojtjes varet nga ekzistenca e gjendjes së rrezikut, 

përshtatshmëria e personit të mbrojtur, në raport me masën e posaçme të mbrojtjes që zbatohet, si dhe nga 
zbatimi, prej personit të mbrojtur, i detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen e mbrojtjes. 
 

Neni 12 
Masat e mbrojtjes 

 
Në kuadër të programeve të mbrojtjes, një ose disa nga masat e mbrojtjes që zbatohen për personat e 

mbrojtur janë: 
a) ndryshimi i identitetit; 
b) ndryshimi i vendbanimit; 
c) dhënia e dokumenteve të rreme; 
ç) mbrojtja e përkohshme e identitetit, e të dhënave dhe e dokumenteve; 
d) dhënia e dëshmisë me një identitet tjetër dhe administrimi me mjete të veçanta për deformimin e 

zërit a të pamjes së tij dhe forma të tjera të caktuara sipas ligjit, në përputhje me nenin 361/a të Kodit të 
Procedurës Penale; 

dh) mbrojtja fizike dhe teknike në vendin ku qëndron personi, si dhe gjatë lëvizjeve të tij; 
e) rehabilitimi social; 
ë) dhënia e ndihmës financiare; 
f) rikualifikimi profesional; 
g) dhënia e këshillave dhe e ndihmës së specializuar ligjore; 
gj) çdo masë tjetër, e cila vlerësohet dhe miratohet si e nevojshme në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 13 
Përgjegjësia për zbatimin e programit të mbrojtjes 

 
1. Drejtoria përgjigjet për përgatitjen, bashkërendimin e punëve dhe ndjekjen e zbatimit të programit 

të mbrojtjes. 
2. Drejtoria bashkëpunon me ministritë dhe institucionet e tjera qendrore për çështje që kanë të bëjnë 

me ndjekjen dhe zbatimin e programit të mbrojtjes. 
3. Organet e përmendura në pikën 2 të këtij neni bashkërendojnë punën e tyre me drejtorinë, u 

përgjigjen kërkesave të kësaj drejtorie dhe të prokurorit, si dhe njoftojnë për çështje e rrethana, që kanë të 
bëjnë me zbatimin e programit të mbrojtjes. 

 
Neni 14 

Administrimi i akteve, i dokumentacionit dhe i informacionit 
 
1. Aktet, dokumentacioni dhe çdo informacion, që lidhet me propozimin, miratimin dhe zbatimin e 

programit të mbrojtjes, vlerësohen “Informacion i klasifikuar” dhe mbahen e administrohen nga Drejtoria e 
Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë. 

2. Aktet, dokumentacioni, të dhënat, si dhe çdo informacion, që zotërojnë dhe administrojnë 
ministritë e institucionet e tjera qendrore, për programin e mbrojtjes, vlerësohen “Informacion i klasifikuar”. 
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KREU IV 
PROCEDURAT PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN  

E PROGRAMIT  TË MBROJTJES 
 

Neni 15 
Propozimi për pranim në programin e mbrojtjes 

 
1. Të drejtën për të propozuar pranimin e një ose të disa personave në programin e mbrojtjes e ka 

Prokurori i Përgjithshëm. 
2. Propozimi i Prokurorit të Përgjithshëm për pranimin e një ose të disa personave në programin e 

mbrojtjes përmban, domosdoshmërisht, të dhënat e mëposhtme: 
a) të dhëna personale të personit, që propozohet të mbrohet; 
b) shpjegime për rëndësinë e deklarimeve të bëra apo që mund të sigurohen nga dëshmitari ose 

bashkëpunëtori i drejtësisë, si dhe arsyet përse dhënia e lirë e dëshmive nuk mund të sigurohet në mënyrë 
tjetër; 

c) rrethanat në të cilat ose për shkak të të cilave dëshmitari a bashkëpunëtori i drejtësisë ka marrë 
dijeni për të dhënat dhe deklarimet, që ka bërë ose që mund të sigurohen prej tij; 

ç) të dhëna dhe shpjegime të tjera, që shërbejnë për të motivuar e mbështetur vlerësimin për gjendjen 
e rrezikut, ku ndodhet apo parashikohet të ndodhet personi, që propozohet të mbrohet; 

d) informacione për gjendjen financiare të dëshmitarit;  
dh) informacione të tjera, sipas vlerësimit të prokurorit. 
3. Në rastin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, propozimi shoqërohet me përshkrimin e kushteve të 

bashkëpunimit me drejtësinë, të cilat do të bëhen pjesë e marrëveshjes së mbrojtjes, sipas nenit 37/a të Kodit 
të Procedurës Penale. 

 
Neni 16 

Shqyrtimi i propozimit për pranimin në programin e mbrojtjes 
 
 1. Propozimi i Prokurorit të Përgjithshëm për pranimin e një ose të disa personave në programin e 

mbrojtjes, së bashku me informacionin bazë, sipas nenit 13 të këtij ligji, depozitohen pranë Drejtorisë së 
Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, e cila kryen edhe funksionet e sekretarisë 
teknike. Kjo drejtori ia përcjell praktikën për shqyrtim kryetarit të komisionit jo më vonë se 24 orë nga data e 
depozitimit të saj. 

 2. Prokurori i Përgjithshëm, kur është rasti, së bashku me propozimin, i paraqet drejtorisë një 
kërkesë, ku parashtrohen edhe arsyet, sipas së cilës kjo drejtori, në përputhje me rrethanat konkrete, të zbatojë 
masa të përkohshme mbrojtjeje, derisa të përfundojë shqyrtimi i propozimit të tij nga komisioni. 

 3. Me marrjen e propozimit, kryetari i komisionit ngarkon drejtorinë të kryejë vlerësimin e kushteve 
fizike dhe psikologjike të personit të propozuar për t’u pranuar në programin e mbrojtjes, vlerësimin e 
gjithanshëm të gjendjes së rrezikut, si dhe përshtatshmërinë e personit me programin. Për vlerësimin e 
gjendjes së rrezikut, drejtoria mund t’i kërkojë dëshmitarit, bashkëpunëtorit të drejtësisë ose personave të 
lidhur me ta informacion për çdo shkelje të mëparshme të ligjit të kryera prej tij, pavarësisht nëse është dënuar 
për ato ose jo. Në rastet kur bëhen deklarime për vepra penale të kryera nga dëshmitari, bashkëpunëtori i 
drejtësisë ose personat e lidhur me ta, drejtoria njofton menjëherë Prokurorin e Përgjithshëm për të riparë 
kërkesën vetëm për qëllimin e parashikuar në këtë pikë. 

 
Neni 17 

Vendimmarrja e komisionit 
 
1. Mbledhjet e komisionit thirren nga kryetari brenda 5 ditëve nga dorëzimi në drejtori i propozimit të 

Prokurorit të Përgjithshëm. Në raste të veçanta dhe urgjente ky komision mblidhet menjëherë. 
2. Mbledhjet e komisionit janë të vlefshme, kur janë të pranishëm shumica e anëtarëve të tij. 

Vendimet e tij janë të vlefshme, kur miratohen nga tre anëtarë të pranishëm në mbledhje. 
3. Komisioni merr vendim jo më vonë se 10 ditë nga mbledhja e parë dhe, në çdo rast, jo më vonë se 

15 ditë nga data e depozitimit në drejtori të propozimit të Prokurorit të Përgjithshëm dhe të dokumentacionit 
përkatës. 

4. Rregullat dhe procedurat e parashikuara në këtë nen zbatohen edhe në rastet e ndërprerjes dhe të 
përfundimit të programit të mbrojtjes. 
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Neni 18 
Masa të përkohshme të mbrojtjes 

 
 1. Në raste të veçanta dhe urgjente, drejtoria, me kërkesën e prokurorit që procedon, vendos 

zbatimin e menjëhershëm të masave të përkohshme të mbrojtjes. Për këtë qëllim, drejtoria dhe personi i 
mbrojtur nënshkruajnë një marrëveshje të përkohshme mbrojtjeje. Prokurori i Përgjithshëm duhet të paraqesë 
propozimin për pranimin e personit në programin e mbrojtjes brenda 30 ditëve nga data e fillimit të zbatimit të 
masave të përkohshme. 

 2. Masat e përkohshme të mbrojtjes vendosen në përputhje me gjendjen e rrezikut, në forma të tilla, 
që garantojnë, përkohësisht dhe paraprakisht, nivelin e domosdoshëm të mbrojtjes. 

 
Neni 19 

Marrëveshja me personin e mbrojtur 
 
 1. Në një kohë sa më të shkurtër dhe në çdo rast, jo më vonë se 10 ditë nga data e miratimit të 

pranimit në programin e mbrojtjes, drejtoria përgatit marrëveshjen për zbatimin e programit (marrëveshjen e 
mbrojtjes) dhe merr masa për bisedimin dhe nënshkrimin e saj me dëshmitarin, bashkëpunëtorin e drejtësisë 
dhe personat e tjerë të mbrojtur. 

 2. Përpara se të nënshkruhet marrëveshja, bashkëpunëtori i drejtësisë detyrohet të informojë 
drejtorinë me hollësi për llojet dhe masën e pasurive të zotëruara prej tij. Nëse ndonjë nga pasuritë, që 
zotërohen nga bashkëpunëtori i drejtësisë, është produkt i veprave penale, e ardhur ose përfitim nga produktet 
e veprës penale, apo pasuritë, me të cilat janë përzier këto produkte, atëherë personi duhet ta deklarojë këtë 
fakt. Në rastet kur bëhet një deklarim i tillë, drejtoria njofton menjëherë Prokurorin e Përgjithshëm. 

 3. Drejtoria vë në dijeni Prokurorin e Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes së mbrojtjes. 
Përmbajtja e marrëveshjes, hollësitë për vendndodhjen e personit apo të identitetit të tij të ri nuk i bëhen të 
ditura Prokurorit të Përgjithshëm ose prokurorit që procedon, kurse vendndodhja dhe identiteti i tij i ri nuk 
duhet t’i bëhen të ditur as komisionit. 

 4. Përgjegjësitë dhe efektet e programit të mbrojtjes për drejtorinë dhe personin e mbrojtur fillojnë 
në kohën dhe mënyrën e parashikuar në marrëveshje. 

 5. Në rastin kur personi i mbrojtur është i mitur ose është madhor, por i është hequr a kufizuar 
zotësia për të vepruar, në përputhje me parimet e interesit më të lartë të tij dhe ato të zotësisë për të vepruar, 
atij i merret mendimi për pranimin në program dhe për përmbajtjen e marrëveshjes. Në këto raste, dhënia 
përfundimtare e pëlqimit dhe nënshkrimi i marrëveshjes së mbrojtjes bëhen nga prindi ose kujdestari i tij. 

 6. Marrëveshja e mbrojtjes nuk është marrëdhënie detyrimi, në kuptim të Kodit Civil. Personi i 
mbrojtur ose trashëgimtarët e tij nuk mund të kërkojnë në gjykatë ekzekutimin e kësaj marrëveshjeje dhe as 
dëmshpërblim, në rastet kur marrëveshja nuk është ekzekutuar apo kur ai pretendon se i ka ardhur ndonjë 
dëm. 

 
Neni 20 

Përmbajtja e marrëveshjes 
 
1. Në marrëveshjen e mbrojtjes parashikohen, detyrimisht, këto çështje: 
a) detyrimet e personave të mbrojtur; 
b) masat e posaçme dhe ndihmëse, që do të merren nga drejtoria për të ofruar mbrojtjen e duhur, 

sipas nivelit dhe rrethanave të rrezikut; 
c) rastet dhe rrethanat e ndryshimit dhe të ndërprerjes së programit të mbrojtjes; 
ç) rastet e pranimit vullnetar të programit të mbrojtjes nga personi i mbrojtur; 
d) kushtet e bashkëpunimit me drejtësinë, në rastin e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. 
2. Marrëveshja e mbrojtjes parashikon, gjithashtu, rregullimin më të hollësishëm të përmbushjes, nga 

personat e mbrojtur, të kushteve dhe detyrimeve, si më poshtë: 
a) të pranojë kushtet dhe udhëzimet e përcaktuara për programin e mbrojtjes dhe të bashkëpunojë në 

mënyrë aktive për zbatimin e tyre; 
b) të mbajë parasysh natyrën e informacionit të klasifikuar dhe, në çfarëdo rrethane, të mos bëjë të 

ditur asnjë të dhënë për programin e mbrojtjes dhe të dhëna të tjera të lidhura me të, duke u paralajmëruar për 
përgjegjësi penale, sipas nenit 295/a të Kodit Penal, në rast të shkeljes së detyrimit për të ruajtur sekretin, që 
lidhet me programin e mbrojtjes, edhe pas përfundimit të tij; 
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c) të mënjanojë çdo veprim ose mosveprim, që mund të rrezikojë zbatimin e programit të mbrojtjes 
apo që mund të sjellë, si pasojë, një gjendje tjetër rreziku për personin e mbrojtur; 

ç) të informojë menjëherë drejtorinë për çështje që kërkohen prej saj, ose për ngjarje apo ndryshime 
të rrethanave të jetës a veprimtarive të tij personale, si dhe për kontaktet e marrëdhëniet me të tretë, që mund 
të rrezikojnë zbatimin dhe garancitë e ofruara nga programi i mbrojtjes; 

d) të pranojë, pa nevojën e një vendimi gjyqësor të posaçëm, nëse është e domosdoshme për qëllimet 
e mbrojtjes apo të procedimit penal, përdorimin në mjediset e veta të mjeteve teknike të ruajtjes, vëzhgimit 
dhe regjistrimit pamor dhe/ose zanor; 

dh) detyrime të tjera që drejtoria i çmon të domosdoshme, në varësi të natyrës dhe rrethanave të rastit 
konkret; 

 e) detyrimet për prindin apo kujdestarin, në rastin kur personi i mbrojtur është i mitur, ose kur atij i 
është hequr a kufizuar zotësia për të vepruar. 

 
Neni 21 

Përjashtimi i punonjësve të drejtorisë nga përgjegjësia civile 
 
Ndaj punonjësit të drejtorisë nuk mund të ngrihet padi civile nga personat e pranuar në programin e 

mbrojtjes për veprimet dhe/ose mosveprimet e kryera në mirëbesim gjatë ushtrimit të një detyre të ngarkuar 
nga ky ligj. 

 
Neni 22 

Masa të jashtëzakonshme mbrojtjeje 
 
 1. Policia e Shtetit, institucionet e paraburgimit ose institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, 

sipas nivelit të gjendjes së rrezikut për dëshmitarët, bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe personat e lidhur me ta, 
mund të urdhërojnë dhe zbatojnë masa mbrojtjeje të jashtëzakonshme, sipas përcaktimeve të parashikuara në 
këtë ligj apo në ligje ose akte të tjera, që rregullojnë veprimtarinë e tyre. Këto masa, jo më vonë se 24 orë nga 
marrja e tyre, i njoftohen prokurorit që procedon. 

 2. Masat e jashtëzakonshme, me pëlqimin e prokurorit që procedon, mund të zgjaten derisa të 
mënjanohet rreziku, që ka motivuar marrjen e tyre ose deri në marrjen e vendimit përkatës nga komisioni. 

 
Neni 23 

Ndërprerja e programit të mbrojtjes 
 
 1. Programi i mbrojtjes mund të ndërpritet nga komisioni në këto raste: 
 a) nëse gjatë hetimit dhe gjykimit të çështjes penale vërtetohet se dëshmitari ose bashkëpunëtori i 

drejtësisë bën deklarime a dëshmi të rreme apo, për çfarëdo arsye, nuk i jep deklarimet ose dëshmitë, për të 
cilat u lejua pranimi në programin e mbrojtjes; 

b) nëse personi i mbrojtur kryen një vepër penale me dashje; 
c) nëse pas fillimit të zbatimit të programit të mbrojtjes sigurohen të dhëna të arsyeshme dhe të 

bazuara për përfshirjen e personit të mbrojtur në veprimtari kriminale, të padeklaruara prej tij; 
ç) nëse dëshmitari, bashkëpunëtori i drejtësisë ose persona të tjerë të mbrojtur nuk respektojnë 

detyrimet e përmendura në marrëveshjen e mbrojtjes dhe/ose kushtet e bashkëpunimit me drejtësinë; 
d) nëse një autoritet i një shteti tjetër kërkon mbarimin e programit të mbrojtjes, të zbatuar në 

territorin e atij shteti. 
2. Gjatë shqyrtimit të rrethanave të ndërprerjes së programit të mbrojtjes, komisioni vihet në dijeni 

vetëm për arsyet e ndërprerjes së programit. 
 

Neni 24 
Përfundimi i programit të mbrojtjes 

 
 1. Programi i mbrojtjes përfundon në rastet e mëposhtme: 
a) nëse vlerësohet se nuk ekziston më gjendja e rrezikut, që motivon zbatimin e programit të 

mbrojtjes; 
b) nëse personi i mbrojtur ka vdekur; 
c) me kërkesë, me shkrim, të personit të mbrojtur ose të kujdestarit të tij. 
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2. Pas përfundimit të programit të mbrojtjes, personi i mbrojtur mund të zgjedhë mbajtjen e identitetit 
të ri, nëse i është dhënë një i tillë, ose marrjen përsëri të identitetit të tij të vërtetë. 

 3. Nëse personi, ndaj të cilit zbatohet programi i mbrojtjes, vritet ose dëmtohet fizikisht, në masën 
që bëhet i paaftë për punë, për shkak të dështimit të masave të zbatuara të mbrojtjes, me propozimin e 
drejtorisë, komisioni mund t’i caktojë personit ose anëtarëve të familjes, që kanë qenë në ngarkim të tij, 
ndihmë financiare të posaçme. 

 
Neni 25 

Njoftime për ndërprerjen ose përfundimin  
e programit të mbrojtjes 

 
 1. Drejtoria njofton menjëherë, me shkrim, Prokurorin e Përgjithshëm për rrethanat e përmendura në 

nenet 23 e 24 të këtij ligji. 
 2. Në rastin e kërkesës për përfundimin e programit të mbrojtjes ose kur ka vdekur personi i 

mbrojtur, programi i mbrojtjes përfundon menjëherë për kërkuesin a personin e vdekur, por ai mund të 
vazhdojë, në varësi të rrethanave, për personat e tjerë të mbrojtur, të përfshirë në të. 

 
Neni 26 

Procedura e ankimit 
 
 1. Personi i mbrojtur ka të drejtë të ankohet para komisionit dhe të kërkojë ndryshimin ose 

plotësimin e masave të zgjedhura, që duhet të zbatohen ndaj tij nga drejtoria, duke parashtruar shkaqet. Afati 
për të paraqitur ankimin është 5 ditë, duke filluar nga dita e nesërme e komunikimit të vendimit të drejtorisë. 
Ankimi nuk pezullon zbatimin e masës së zgjedhur. Vendimi i komisionit është përfundimtar. 

 2. Gjatë shqyrtimit të ankimit, sipas pikës 1 të këtij neni, komisioni nuk vihet në dijeni të hollësive 
që zbulojnë identitetin dhe vendndodhjen e deriatëhershme të personit që është në programin e mbrojtjes. 

 
KREU V 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 27 
Bashkëpunimi ndërkombëtar 

 
1. Bashkëpunimi ndërkombëtar realizohet në bazë të të drejtave dhe detyrimeve, që rrjedhin nga 

marrëveshjet ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, ose nëpërmjet marrëveshjeve, për 
raste konkrete, të lidhura nga drejtori i drejtorisë me njësi të ngjashme në vende të tjera. 

2. Marrëveshjet për programe mbrojtjeje konkrete mund të parashikojnë zbatimin e ndërsjellë të 
programit të mbrojtjes, përfshirë ndryshimin e vendbanimit dhe qëndrimin e personave të mbrojtur në 
territoret përkatëse të palëve. 

3. Marrëveshjet për rastet konkrete përbëjnë “Informacion të klasifikuar” dhe për nënshkrimin e tyre 
nuk zbatohen rregullat e përgjithshme si në rastin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të parashikuara nga 
legjislacioni në fuqi. 

 
Neni 28 

Aktet nënligjore 
 
Brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, miratohen aktet nënligjore në zbatim të tij, si 

më poshtë: 
 1. Vendim i Këshillit të Ministrave për trajtimin dhe përfitimet e punonjësve të Drejtorisë së 

Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, në zbatim të pikës 4 të nenit 5 të këtij ligji. 
2. Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Prokurorit të Përgjithshëm për: 
a) rregullat dhe kriteret e hollësishme për çështjet e parashikuara në pikat 1, 2 e 3 të nenit 10 të këtij 

ligji; 
b) rregullat e hollësishme për detyrat, përgjegjësitë, format dhe procedurat e bashkërendimit e të 

informimit, ndërmjet institucioneve, në zbatim të nenit 13 të këtij ligji; 
c) kriteret dhe procedurat për ruajtjen, administrimin dhe klasifikimin e informacionit për programin 

e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, në zbatim të pikës 1 të nenit 14 të këtij ligji; 
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ç) rregullat e hollësishme për rastet, procedurat dhe mënyrat e zbatimit të masave të mbrojtjes, në 
zbatim të neneve 15, 16 e 18 të këtij ligji. 

3. Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe i Ministrit të Financave për: 
a) administrimin e pasurive dhe të fondeve të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së drejtorisë, 

dokumentimin e shpenzimeve dhe kontrollin e veprimtarisë financiare të drejtorisë, në zbatim të pikës 3 të 
nenit 5 të këtij ligji; 

b) mënyrën e caktimit të ndihmës financiare dhe masën e saj, në zbatim të nenit 12 të këtij ligji. 
4. Rregullore e brendshme e drejtorisë për: 
a) rregullat me karakter teknik dhe operativ për kushtet, metodikat dhe procedurat e verifikimit, të 

përgatitjes dhe zbatimit të programit të mbrojtjes, për mënyrat, format e mjetet e komunikimit, si dhe për 
administrimin e akteve e të informacionit, që lidhet me veprimtarinë e vet, në zbatim të nenit 6 të këtij ligji; 

b) rregullat dhe kriteret e hollësishme për përmbajtjen, kuptimin, përshtatshmërinë, mënyrën dhe 
procedurat e caktimit dhe të shkallëzimit të masave, që përbëjnë programin e mbrojtjes; 

c) rregullat e hollësishme për procedurat e shprehjes së vullnetit, bisedimit dhe nënshkrimit, për 
formën dhe përmbajtjen, si dhe për ndjekjen e zbatimit të kushteve të marrëveshjes së mbrojtjes, në zbatim të 
neneve 19 e 20 të këtij ligji. 

5. Rregullore e brendshme e komisionit për rregullat e hollësishme për kriteret dhe procedurat e 
punës, për thirrjen dhe pjesëmarrjen në mbledhjet e tij, mungesën dhe pamundësinë e caktimit dhe të kryerjes 
së kësaj detyre. 

6. Udhëzimet e titullarëve të institucioneve për depozitimin, mbajtjen dhe administrimin e 
informacionit për programin e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, në zbatim të 
pikës 2 të nenit 14 të këtij ligji. 

 
Neni 29 

Shfuqizime 
 
Ligji nr.9205, datë 15.3.2004 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, 

shfuqizohet. 
 

Neni 30 
Dispozita kalimtare 

 
1. Mandati i anëtarëve të komisionit, i filluar në përputhje me ligjin nr.9205, datë 15.3.2004 “Për 

mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, do të vazhdojë deri në përfundim të mandatit të 
tyre. 

2. Deri në miratimin e akteve nënligjore, sipas nenit 28 të këtij ligji, zbatohen aktet nënligjore, të 
miratuara në zbatim të ligjit nr.9205, datë 15.3.2004 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të 
drejtësisë”, për aq sa nuk bien në kundërshtim me këtë ligj. 

 
Neni 31 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.6324, datë 5.11.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.154 , faqe 6925 
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LIGJ 
Nr.8811, datë 17.5.2001 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

(Ndryshuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 9.11.2005) 
(Ndryshuar me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005) 

(Ndryshuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 
I përditësuar 

 
 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83  pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I  

PËRBËRJA  DHE STATUSI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT  
TË LARTË TË DREJTËSISË 

 
Neni 1 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë 
 
 Këshilli i Lartë i Drejtësisë  është autoriteti shtetëror përgjegjës për mbrojtjen, emërimin, transferimin, 

shkarkimin, edukimin, vlerësimin moral e profesional, karrierën, dhe për kontrollin e veprimtarisë së 
gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit. 

 
Neni 2 

Detyrat e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
 
 Këshilli i Lartë i Drejtësisë ushtron këto detyra: 
 a) I propozon Presidentit të Republikës emërimin e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të 

gjykatave të apelit. 
 b) Vendos për shkarkimin e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit. 
 c) Vendos për transferimin e gjyqtarëve. 
 ç) Vendos për marrjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve. 
 d) Kujdeset për kualifikimin e gjyqtarëve. 
 dh) Vendos kriteret për vlerësimin e gjyqtarëve, kontrollon dhe garanton procesin e vlerësimit dhe 

shqyrton ankimet e gjyqtarëve për vlerësimin e tyre. 
e) Emëron dhe shkarkon,  kryetarët dhe zëvendëskryetarët e gjykatave të shkallës së parë dhe të 

gjykatave të apelit. 
ë) Emëron dhe shkarkon inspektorët e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
f) Kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj. 
 

Neni 3 
Përbërja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
 Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet nga Presidenti i Republikës, Kryetari i Gjykatës së Lartë, Ministri i 

Drejtësisë, 3 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe 9 gjyqtarë, të të gjitha niveleve, 
të zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare. 
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Neni 4 
Kushtet për t’u zgjedhur anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
(Shtuar fjalët në pikën 2 me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 1) 

  
1. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që zgjidhen nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare, duhet të 

jenë gjyqtarë prej jo më pak se 10 vjetësh. 
 2. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë që zgjidhen nga Kuvendi, duhet të jenë juristë jo gjyqtarë 

me një përvojë jo më pak se 15 vjet në profesion. 
 

Neni 5  
Papajtueshmëritë 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 2) 
(Shfuqizuar neni 2 i ligjit nr.9448, datë 5.12.2005 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 

 
Funksioni i anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është i papajtueshëm me funksionin  e 

prokurorit, të anëtarit të organeve drejtuese dhe ekzekutive të partive politike ose me veprimtarinë e avokatisë  
në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit. 

 
Neni 6 

Kohëzgjatja në detyrë 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 3) 

(Shfuqizuar neni 3 i ligjit nr.9448, datë 5.12.2005 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 
 
1. Anëtarët e zgjedhur qëndrojnë në detyrë për një periudhë 5-vjeçare, pa të drejtë rizgjedhjeje të 

menjëhershme. 
2. Afati i qëndrimit në detyrë i anëtarëve të zgjedhur të Këshillit të Lartë të Drejtësisë fillon nga data 

e zgjedhjes së tyre. 
3. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë në ushtrimin e këtij funksioni përcaktohet 

me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 

Neni 7 
Mbarimi i mandatit 

 
 1. Mandati i anëtarit të zgjedhur të Këshillit të Lartë të Drejtësisë mbaron kur: 
 a) është plotësuar afati 5-vjeçar i qëndrimit në këtë detyrë; 
 b) jep dorëheqjen; 
 c) nuk është më gjyqtar, nëse është zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare; 
 ç) nuk merr pjesë në mbledhjet e këtij Këshilli për një periudhë 6-mujore; 
 d) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; 
 dh) ndaj anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që është gjyqtar, është marrë masë disiplinore dhe, 

pas rivotimit të mandatit të tij në Konferencë Gjyqësore Kombëtare, ai nuk fiton shumicën e votave; 
 e) deklarohet i paaftë për të vepruar me vendim gjyqësor të formës së prerë; 
 ë) vërtetohet njëra nga papajtueshmëritë e përcaktuara nga ky ligj. 
 2. Në rastet e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të këtij neni, anëtarët e Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë qëndrojnë në detyrë deri në emërimin e anëtarit të ri të tij. 
 3. Mbarimi i mandatit para afatit deklarohet me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
 

Neni 8 
Plotësimi i vendit vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë 

 
 1. Plotësimi i vendit vakant në Këshillin e Lartë të Drejtësisë bëhet, sipas rastit, nga Konferenca 

Gjyqësore Kombëtare ose Kuvendi. 
 2. Konferenca Gjyqësore Kombëtare ose Kuvendi mblidhen dhe zgjedhin anëtarin e Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë  brenda 45 ditëve nga krijimi i vendit vakant. 
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 3. Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i zgjedhur për plotësimin e vendit vakant në Këshillin e 
Lartë të Drejtësisë, qëndron në funksion për një mandat të plotë 5-vjeçar. 

 
Neni 9 

Komisioni i Verifikimit të Mandateve 
 
 Në mbledhjen e tij më të afërt, Këshilli i Lartë i Drejtësisë zgjedh një komision të përbërë nga tre 

anëtarë të dalë prej tij, për të verifikuar zgjedhshmërinë, pajtueshmërinë dhe ushtrimin në përputhje me ligjin 
të detyrës së anëtarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

 
Neni 10 

Raport i Komisionit të Verifikimit të Mandateve 
 
 1. Raporti i Komisionit të Verifikimit të Mandateve duhet të përmbajë provat dhe argumentet ligjore, 

sipas rastit, për pajtueshmërinë me ligjin të çështjeve të zgjedhshmërisë, të papajtueshmërisë dhe të ushtrimit 
të rregullt të mandatit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në përfundim të raportit, Komisioni i 
Verifikimit të Mandateve i paraqet Këshillit të Lartë të Drejtësisë propozimet përkatëse. 

 2. Kur Këshilli i Lartë i Drejtësisë çmon se zgjedhja dhe qëndrimi në detyrë i anëtarit të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë nuk janë në përputhje me ligjin, me vendim të arsyetuar pezullon ushtrimin e mandatit dhe i 
kërkon, sipas rastit, Konferencës Gjyqësore Kombëtare ose Kuvendit zhvillimin e zgjedhjeve të reja. 

 
KREU II 

ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË 
 

Neni 11 
Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
 1. Presidenti i Republikës është Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
 2. Kryetari thërret dhe drejton mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë  dhe kujdeset për zbatimin e 

ligjit gjatë zhvillimit të mbledhjeve dhe për marrjen e vendimeve. 
 

Neni 12 
Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

(Shfuqizuar pikat 3 dhe 4 me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 4) 
(Shfuqizuar neni 4 i ligjit nr.9448, datë 5.12.2005 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 

 
 1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me propozim të Presidentit, zgjedh nga radhët e tij një Zëvendëskryetar. 

2. Zëvendëskryetari organizon veprimtarinë e përditshme të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
3. Në rastin kur është zgjedhur nga radhët e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë që janë gjyqtarë, 

Zëvendëskryetari, për kohën që shërben në këtë detyrë, nuk e ushtron funksionin e gjyqtarit. 
 4. Në rastin e dorëheqjes ose të mbarimit të mandatit, Zëvendëskryetari rifillon ushtrimin e funksionit të 

gjyqtarit në gjykatën ku ka qenë i emëruar ose, me pëlqimin e tij, në një gjykatë tjetër. 
 

Neni 13 
Detyrat dhe statusi i Zëvendëskryetarit 

(Shfuqizuar pika 1 me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 5) 
(Shfuqizuar neni 5 i ligjit nr.9448, datë 5.12.2005 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 

 
 
 1. Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është funksionar me kohë të plotë. 

 2. Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ushtron këto detyra: 
 a) Kujdeset për veprimtarinë normale të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
b) Organizon dhe drejton veprimtarinë e Inspektoratit dhe të administratës së Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë. 
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c) Ndjek veprimet e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për verifikimin e ankesave dhe të të 
dhënave për gjyqtarët dhe për zbatimin e detyrave të ngarkuara nga Këshilli,  në rastet e procedimeve 
disiplinore të filluara nga Ministri i Drejtësisë. 

ç) Organizon punën përgatitore për rendin e ditës dhe për zhvillimin normal të mbledhjes së Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë. 

3. Zëvendëskryetari, në rast mungese ose pengese dhe me autorizim të tij, zëvendëson Kryetarin e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë në ushtrimin e funksioneve të përcaktuara në pikën 2 të nenit 11 të këtij ligji. 

4. Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë barazohet në pagë me gjyqtarin e Gjykatës së Lartë. 
 

Neni 14 
Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
1. Inspektorati pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë përbëhet nga Kryeinspektori dhe inspektorët. 

Rregullat e organizimit dhe të funksionimit dhe numri i inspektorëve përcaktohen nga Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë.  

2. Kryeinspektori dhe inspektorët emërohen dhe shkarkohen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me 
propozimin e Zëvendëskryetarit. 

3. Kandidaturat e inspektorëve përzgjidhen, pas shpalljes publike, ndërmjet gjyqtarëve që përmbushin 
kushtet për t’u emëruar gjyqtarë në Gjykatat e Apelit dhe, në mungesë të tyre, ndërmjet juristëve që kanë 
shërbyer si gjyqtarë jo më pak se 5 vjet. 

4. Veprimtaria e Inspektoratit drejtohet nga Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
5. Kryeinspektori organizon dhe përgjigjet për veprimtarinë e përditshme të Inspektoratit. 
 

Neni 15 
Statusi i inspektorëve dhe i kryeinspektorit 

 
1. Inspektorët emërohen në këtë detyrë për një afat 5-vjeçar, me të drejtë riemërimi. 
2. Periudha e ushtrimit të funksionit të inspektorit njihet si periudhë vjetërsie në punë si gjyqtar për efekt 

të kërkesave të karrierës profesionale. Gjyqtarët, që shërbejnë si inspektorë në Inspektoratin e Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, me kërkesë të tyre, riemërohen gjyqtarë pa konkurs. 

3. Kryeinspektori përfiton pagë të njëjtë me Kryetarin e Gjykatës së Apelit të Tiranës, ndërsa inspektorët 
përfitojnë pagë të njëjtë me gjyqtarët e kësaj gjykate. 

 
Neni 16 

Detyrat e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
 
1. Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka këto detyra: 
a) Verifikon ose i dërgon Ministrit të Drejtësisë për trajtim ankesat e shtetasve dhe të subjekteve të tjera 

që i drejtohen Këshillit të Lartë të Drejtësisë për veprime të gjyqtarëve, të vlerësuara në kundërshtim me 
përmbushjen e rregullt të detyrës. Inspektorati verifikon vetëm ato ankesa të cilat nuk mund të zgjidhen 
nëpërmjet apelimit gjyqësor ose për përjashtimin e anëtarëve të trupit gjykues. Verifikon ankesat e shtetasve 
dhe të subjekteve të tjera drejtuar Ministrit të Drejtësisë, të cilat gjykohen prej tij për t’u ndjekur nga 
Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

b) Verifikimi kryhet vetëm pasi gjyqtari të jetë vënë në dijeni paraprakisht. Inspektorati verifikon nëse 
ankesat përmbajnë fakte dhe rrethana që mund të përbëjnë shkak ligjor për procedimin disiplinor, si dhe për 
vlerësimin moral e profesional të gjyqtarëve. 

c) Në rastin kur vërehen shkaqe ligjore për procedimin disiplinor, relacioni shpjegues dhe 
dokumentacioni përkatës, nëpërmjet Zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i dërgohen menjëherë 
Ministrit të Drejtësisë për të gjykuar për procedimin disiplinor. 

ç) Kryen verifikime për procedimin disiplinor të propozuar nga Ministri i Drejtësisë, në rastet kur 
çmohet dhe kërkohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Raporti i përgatitur nga Inspektorati paraqitet në 
mbledhjen e Këshillit nga Zëvendëskryetari. 

d) Grumbullon dhe përpunon, në përputhje me kriteret e caktuara sipas ligjit, të dhënat e nevojshme për 
vlerësimin profesional të gjyqtarëve. 
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dh) Përgatit vlerësimin për aftësinë profesionale të gjyqtarit. Përpara shqyrtimit të tij nga Këshilli i Lartë 
i Drejtësisë, dokumentacioni i vlerësimit profesional të gjyqtarit i njoftohet paraprakisht gjyqtarit, i cili ka të 
drejtë të paraqesë me shkrim opinionin e tij së bashku me argumentet përkatëse. 

e) Verifikon dhe vë në dukje çështjet për pasuritë e deklaruara nga gjyqtarët, si dhe pajtueshmërinë e 
veprimtarisë dhe të sjelljes së tyre me kërkesat e përcaktuara në ligj. 

2. Në zbatim të detyrave të tij, nëpërmjet Zëvendëskryetarit, Inspektorati kërkon dhe bashkëpunon me 
Ministrin e Drejtësisë për verifikimin e problemeve të veçanta, në zbatim të detyrave të tij. 

3. Inspektorati, në zbatim të ligjit, kryen detyra të tjera, të caktuara nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. 
 

Neni 17 
Administrata e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
1. Shërbimet e nevojshme për funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë kryhen nga administrata e 

tij. 
2. Organizimi, struktura dhe numri i punonjësve të administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në 

përputhje me ligjin, përcaktohen me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
3. Rregullorja e Brendshme e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me propozim të 

Zëvendëskryetarit, miratohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. 
 

KREU III 
FUNKSIONIMI I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË 

 
Neni 18 

Kolegjialiteti 
 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë i kryen funksionet që i janë ngarkuar nga Kushtetuta dhe ligji, në mënyrë 

kolegjiale në mbledhjet e tij. 
 

Neni 19 
Thirrja e mbledhjeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
1. Kryetari vendos për datën dhe kohën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por jo më rrallë 

se një herë në 2 muaj. Kryetari mund të vendosë shtyrjen e mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Çdo 
ndryshim, në datën dhe kohën e vendosur për mbledhjet, u njoftohet secilit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë 
të Drejtësisë. 

2. Kryetari thërret mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë edhe kur kjo kërkohet me shkrim nga jo 
më pak se pesë prej anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, nga Zëvendëskryetari ose nga Ministri i 
Drejtësisë. 

 
Neni 20 

Njoftimi për thirrjen e mbledhjeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
 
1. Njoftimi për thirrjen e mbledhjes së Këshillit i bashkëlidhet rendi i ditës dhe materialet e çështjeve për 

të cilat do të diskutohet në mbledhje. 
2. Në qoftë se mbledhja është thirrur me nismën e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës, thërret mbledhjen. 
3. Njoftimet për thirrjen e mbledhjeve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë bëhen jo më vonë se 48 orë 

përpara datës së vendosur  për mbajtjen e mbledhjes. 
 

Neni 21 
Mbledhjet e jashtëzakonshme të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
1. Në ato raste kur një gjyqtar ndalohet ose arrestohet në kryerje e sipër të një krimi ose menjëherë pas 

kryerjes së tij, Këshilli i Lartë i Drejtësisë mblidhet brenda 24 orëve për të vendosur për lejimin ose jo të 
procedimit të mëtejshëm penal ndaj gjyqtarit. 
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2. Këshilli zhvillon mbledhje të jashtëzakonshme edhe në raste të tjera të veçanta, kur çmohet nga 
Kryetari. 

 
Neni 22 

Rendi i ditës 
 
1. Rendi i ditës së mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë vendoset nga Kryetari. Në rendin e ditës 

përfshihen çështje të cilat, sipas ligjit, janë detyrë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
2. Të drejtën për të kërkuar shqyrtimin e çështjeve në rendin e ditës së mbledhjes të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë e kanë Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë dhe 5 anëtarë të tjerë 
të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

3. Çështjet e rendit të ditës të kërkuara nga Ministri i Drejtësisë shqyrtohen në mbledhjen më të afërt të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

4. Kërkesa për të futur një çështje në rendin e ditës bëhet me shkrim, jo më vonë se 2 ditë përpara datës 
së njoftimit. 

5. Rendi i ditës u shpërndahet anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë së bashku me njoftimin për 
thirrjen e mbledhjes. 

6. Përjashtimisht, me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve, Këshilli i Lartë i Drejtësisë mund të marrë në 
shqyrtim dhe të vendosë për çështje që nuk janë përfshirë në rendin e ditës. 

 
Neni 23 

Kuorumi 
 
 Mbledhja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se 8 

anëtarë. 
 

Neni 24 
Votimi i detyrueshëm 

 
 Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që janë të pranishëm në mbledhje dhe që nuk kanë ndonjë 

pengesë ligjore për të votuar në kuptimin e nenit 37 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave 
Administrative të Republikës së Shqipërisë”, nuk mund të abstenojnë. 

 
Neni 25 

Forma e votimit 
 
1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë i merr vendimet me votim të hapur. Në rastet e votimit për çështje që 

lidhen me anëtarë të tij, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm, mund të 
vendosë marrjen e vendimeve me votim të fshehtë. 

2. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që janë në kushtet e pengesës ligjore, nuk marrin pjesë në 
diskutimin dhe në votimin e çështjes përkatëse të rendit të ditës. 

3. Ministri i Drejtësisë nuk merr pjesë në votim në rastet e procedimeve disiplinore të nisura prej tij, 
ndërsa Presidenti i Republikës nuk merr pjesë në votim në rastet e propozimeve për emërim të gjyqtarëve. 

4. Drejtuesi i mbledhjes  së Këshillit të Lartë të Drejtësisë voton i fundit. 
 

Neni 26 
Vlefshmëria e vendimeve 

 
1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë merr vendimet me shumicën e votave të anëtarëve që janë të pranishëm në 

mbledhje. 
2. Në rastet kur votat ndahen në mënyrë të barabartë: 
a) propozimi për procedim disiplinor quhet i rrëzuar; 
b) propozimi për emërim quhet i pranuar. 
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Neni 27 
Procesverbali  i mbledhjes 

 
1. Zëvendëskryetari merr masat e nevojshme për mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë. 
2. Në procesverbal shënohen anëtarët që kanë marrë pjesë në mbledhje, çështjet që janë shqyrtuar, 

diskutimet e pjesëmarrësve, vendimmarrja, forma dhe rezultati i votimeve. Pas shqyrtimit nga anëtarët e 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë, procesverbali nënshkruhet nga Zëvendëskryetari. 

3. Çdo anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka të drejtë të verifikojë përmbajtjen e procesverbalit dhe 
të paraqesë objeksionet e veta, të cilat i bëhen të ditura Këshillit të Lartë të Drejtësisë në mbledhjen 
pasardhëse. 

4. Vendimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, së bashku me procesverbalet përkatëse, depozitohen pranë 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

5. Çdo anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, mund të kërkojë që të shënohet në procesverbal fakti se ai 
ka votuar kundër vendimit të marrë, si dhe arsyet e votimit kundër. 

 
KREU IV 

EMËRIMET DHE TRANSFERIMET E GJYQTARËVE 
 

Neni 28 
Emërimi i gjyqtarëve 

 
1. Emërimi i gjyqtarëve të shkallë së parë dhe i gjyqtarëve të apelit realizohet në zbatim të kritereve të 

përcaktuara në ligj, sipas procedurës së mëposhtme: 
a) Këshilli i Lartë i Drejtësisë me propozim të Ministrit të Drejtësisë shpall publikisht vendet vakant për 

gjyqtarë jo më vonë se një muaj para mbledhjes. Shpallja bëhet në të paktën dy gazeta me shpërndarje 
kombëtare dhe me tirazh të mjaftueshëm, si dhe me anë të radios dhe të televizionit publik. Shpallja duhet të 
publikohet jo më pak se tri herë, deri në ditën e mbylljes së pranimit të kërkesave. 

b) Depozitimi i kërkesave të shoqëruara me dokumentet e kërkuara për pranimin në konkurrim duhet të 
bëhet nga konkurruesit jo më vonë se dy javë nga dita e fundit e shpalljes publike të vendit vakant. 

2. Vendi vakant, si rezultat i shkarkimit të gjyqtarit nga detyra, nuk do të plotësohet në rast se paraqitet 
ankim në Gjykatën e Lartë. Veprimet e mëtejshme për plotësimin e vendit vakant do të bëhen vetëm nëse 
Gjykata e Lartë pranon ose rrëzon ankimin. 

 
Neni 29 

Shqyrtimi dhe testimi i kandidatëve konkurrues 
 
1. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, për plotësimin e vendeve vakante, merr në shqyrtim, diskuton dhe vendos 

mbi kandidaturat e paraqitura në bazë të shpalljes publike të kryer paraprakisht. 
2. Shqyrtimi i kandidaturave bëhet nga një komision i posaçëm i cili kryesohet nga Zëvendëskryetari i 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë.  
3. Komisioni i shqyrtimit të kandidaturave, në bazë të të dhënave të depozituara nga kandidati, bën 

verifikimin e përmbushjes së kritereve ligjore për t’u emëruar gjyqtar. 
4. Pas verifikimit të përmbushjes së kritereve ligjore për konkurrim, komisioni zhvillon testimin 

profesional të të gjithë kandidatëve. 
 5. Përbërja, rregullat e funksionimit të komisionit të shqyrtimit të kandidatëve dhe procedurat e 

verifikimit dhe të testimit të tyre caktohen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. 
 

Neni 30 
Emërimi i gjyqtarit 

 
1. Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, çdo anëtari të këtij Këshilli i jepet lista e të gjithë 

kandidatëve që përmbushin kërkesat ligjore për konkurrim, të dhënat, cilësitë dhe aftësitë e tyre, si dhe 
rezutatet e testimit individual. 
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2. Vendimi për t’i propozuar Presidentit të Republikës emërimin e një gjyqtari merret me shumicën e 
votave  të anëtarëve të pranishëm dhe shpallet publikisht. 

 
KREU V 

PROCEDIMI DISIPLINOR 
 

Neni 31 
Procedimi disiplinor 

 
1. Ministri i Drejtësisë kryen inspektimin e gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit për 

organizimin dhe punën e shërbimeve gjyqësore, administrimin gjyqësor, si dhe realizon e vendos për 
procedimin disiplinor të gjyqtarëve të tyre. 

2. Ministri i Drejtësisë kryen inspektime sipas programeve të posaçme tematike ose territoriale, të 
hartuara kryesisht ose në zbatim të detyrave të caktuara nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në vijim të procesit të 
verifikimit të ankesave të shtetasve dhe të subjekteve juridike, si dhe sipas të dhënave, për të cilat vihet në 
dijeni kryesisht ose nëpërmjet Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

3. Në përfundim të inspektimit dhe në bazë të rezultateve të këtij inspektimi, Ministri i Drejtësisë 
propozon procedimin disiplinor të gjyqtarëve para Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe depoziton 
dokumentacionin përkatës pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

4. Kërkesa për procedimin disiplinor, përveç dokumentacionit me të dhënat përkatëse, të cilat provojnë 
shkeljen e bërë nga gjyqtari, përmban edhe propozimin për llojin e masës disiplinore që gjykohet se duhet të 
merret ndaj gjyqtarit të proceduar disiplinarisht. 

5. Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kur ngarkohet me detyra verifikuese, është i detyruar që, 
brenda 15 ditëve, të kryej procedurat e verifikimit dhe të depozitojë raportin përkatës. 

6. Ministri i Drejtësisë vë në dijeni Këshillin e Lartë të Drejtësisë për rastet dhe për motivet e mosfillimit 
të procedimit disiplinor të gjyqtarit në kushtet e shkronjës “a” pika 1 e nenit 16 të këtij ligji. 

7. Në çdo rast, në përfundim të procesit të verifikimit ose të inspektimit, Ministri i Drejtësisë ose 
Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë duhet t’i kërkojnë gjyqtarit që procedohet, që të paraqesë me 
shkrim pretendimet e tij të cilat janë të detyruar t’i pasqyrojnë në dokumentacionin përfundimtar. 

 
Neni 32 

Të drejtat e gjyqtarit që inspektohet 
 
1. Verifikimi i ankesave dhe inspektimi i gjyqtarit bëhet vetëm pasi ky i fundit të jetë vënë paraprakisht 

në dijeni. 
2. Gjyqtari i proceduar ka të drejtë të njihet me dokumentacionin e procedimit. Marrja dijeni vërtetohet 

nëpërmjet nënshkrimit të deklarimit përkatës nga gjyqtari i proceduar dhe nga inspektori. Në rast se gjyqtari 
nuk pranon të nënshkruajë ose nuk gjendet, materialet i bëhen të ditura kryetarit të gjykatës, kundrejt 
nënshkrimit të këtij të fundit. 

 
Neni 33 

Shqyrtimi i procedimit disiplinor 
 
Procedimi disiplinor pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë zhvillohet si më poshtë: 
1. Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë thirret detyrimisht gjyqtari ndaj të cilit do të shqyrtohet 

marrja e masave disiplinore, i cili ka të drejtë të mbrohet edhe me avokat. Njoftimi bëhet në një nga mënyrat 
që parashikon “Kodi i Procedurës Administrative”. Mosparaqitja, për shkaqe të paarsyeshme, nuk e pengon 
Këshillin e Lartë të Drejtësisë të shqyrtojë dhe të vendosë për masën. 

2. Në fillim dëgjohet Ministri i Drejtësisë ose sipas rastit Zëvendëskryetari i cili i parashtron Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë shkaqet e procedimit. Më pas dëgjohet gjyqtari që procedohet disiplinarisht, të cilit mund 
t’i bëhen pyetje nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për të sqaruar çështjet të cilat kanë nevojë të 
qartësohen. Diskutimi përfundimtar dhe votimi për marrjen e masave disiplinore, të propozuara nga Ministri i 
Drejtësisë, bëhen pa praninë e gjyqtarit që procedohet. 

3. Rregullimi i hollësishëm i shqyrtimit të procedimit disiplinor caktohet në rregulloren përkatëse të 
Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 
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Neni 34 
Procedurat e ankimit 

(Shfuqizuar shprehja në pikën 1 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 9.11.2005) 
 
1. Ankimi ndaj vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për shkarkimin nga detyra e gjyqtarit, bëhet 

nga ky i fundit në Gjykatën e Lartë brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit për vendimin e këtij Këshilli. 
2. Kryetari ose gjyqtarët e Gjykatës së Lartë të cilët, në cilësinë e tyre si anëtarë të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, kanë marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ku u mor masa disiplinore ndaj 
ankuesit, nuk marrin pjesë në trupin gjykues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

 
Neni 35 

Procedurat e përfaqësimit 
 
1. Përfaqësimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë në Gjykatën e Lartë, në rastet e ankimit ndaj vendimit të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë, bëhet nga personi i autorizuar nga ky Këshill. 
2. Autorizimi për përfaqësim nënshkruhet nga Zëvendëskryetari. Në tekstin e autorizimit tregohet qartë 

emri i përfaqësuesit dhe çështja konkrete të cilën ai është i autorizuar të përfaqësojë. 
 

KREU VI 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 36 

Nënshkrimi i vendimeve 
 
 Vendimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nënshkruhen nga Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë. 
 

Neni 37 
Buxheti i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

 
Këshilli i Lartë i Drejtësisë është person juridik dhe veprimtaria e tij financohet nga Buxheti i Shtetit. 
 

Neni 38 
Qëndrimi në detyrë 

 
Anëtarët e zgjedhur të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që ushtrojnë këtë funksion në kohën e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, qëndrojnë në këtë detyrë deri në mbarim të mandatit të tyre. 
 

Neni 39 
Shfuqizimi 

 
1. Në ligjin nr.8436, datë 28.12.1998 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

shfuqizohen: 
Neni 17, 
Neni 18 paragrafi i dytë, 
Neni 20 paragrafi i shtatë, 
Neni 22, 
Neni 24 paragrafi i dytë, 
Neni 28 paragrafi i pestë, 
Neni 44 paragrafi i gjashtë, 
Neni 45 paragrafi i tretë. 
2. Ligji nr.8316, datë 1.4.1998 “Për miratimin e strukturës të pagave dhe buxhetin për Inspektoratin e 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, si dhe çdo dispozitë tjetër që vjen në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 
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Dispozita kalimtare 
(Shtuar neni me ligjin nr.9448, datë 5.12.2005, neni 6) 

(Shfuqizuar neni 6 i ligjit nr.9448, datë 5.12.2005 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006) 
 

Neni 40 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 205 

  
 Ligji nr.9448, datë 5.12.2005  

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.99, faqe 3159 
 
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 9.11.2005 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.91, faqe 2934 
 
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 22.5.2006 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.53, faqe 1530 

 
 

 

VENDIM 
Nr. 21, datë 29.3.2002 

 

PËR MOSMIRATIMIN E DEKRETIT NR.3061, DATË 14.6.2001 “PËR KTHIMIN E LIGJIT 
NR.8811, DATË 17.5.2001 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË LARTË 

TË DREJTËSISË” 
 

Në mbështetje të nenit 85 pika 2 të Kushtetutës dhe të nenit 88 të Rregullores së Kuvendit 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 
 

I. Të mos miratohet dekreti nr.3061, datë 14.6.2001 “Për kthimin e ligjit nr.8811, datë 17.5.2001 
“Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë””. 

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETARI 
Namik Dokle 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.8, faqe 192 
 

 
VENDIM 

Nr.381, datë 12.6.2003 
 

PËR SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 6 të ligjit nr.8811, datë 17.5.2001 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë,  
Këshilli i Ministrave  

 
VENDOSI: 

 

1. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë përfitojnë një shpërblim në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë, 
për çdo mbledhje për ushtrimin e funksionit të tyre. 
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2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të fillojnë në datën 8.5.2002 dhe të 
përballohen nga fondet buxhetore të vitit 2003, miratuar për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. 

3. Ngarkohet Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.50, faqe 1977 
 

 
LIGJ 

Nr.7829, datë 1.6.1994 
 

PËR NOTERINË 
 

(Ndryshuar me ligjin nr.7920, datë 19.4.1995) 
(Ndryshuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001) 
(Ndryshuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004) 

I përditësuar 
 
  Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, 

me propozim të Këshillit të Ministrave,  
 

KUVENDI POPULLOR 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
PJESA I 

ORGANIZIMI I NOTERISË 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
  Noteria në Republikën e Shqipërisë kryen veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e 

juridikë, nëpërmjet redaktimit të akteve dhe kryerjes së veprimeve noteriale, në pajtim me Kushtetutën e 
legjislacionin në fuqi. 

  Noteri, në ushtrimin e profesionit të tij, është i lirë dhe i nënshtrohet vetëm ligjit. 
 

Neni 2 
Kushtet për t’u bërë noter 

(Ndryshuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 1) 
 
1. Profesionin e noterit mund ta ushtrojë çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë, i cili plotëson këto 

kushte: 
a) ka kryer arsimin e lartë juridik; 
b) ka zotësi të plotë për të vepruar; 
c) është jo më pak se 26 vjeç dhe jo më shumë se 55 vjeç në çastin e dhënies së provimit të kualifikimit 

për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit; 
ç) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për një vepër  penale të kryer me dashje; 
d) nuk është larguar nga detyra apo funksioni i gjyqtarit, i prokurorit ose i nëpunësit të administratës 

publike për shkelje të rregullave dhe të disiplinës në punë gjatë 3 vjetëve të fundit nga data e paraqitjes së 
kërkesës për lejimin e ushtrimit të profesionit të noterit; 
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dh) ka punuar jo më pak se 2 vjet asistent pranë një noteri; 
e) ka marrë pjesë në provimin e kualifikimit për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit dhe 

është vlerësuar me jo më pak se 80 për qind të pikëve të caktuara për konkurim; 
ë) është pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit të noterit; 
f) është anëtar i një dhome noterie. 
2. Shtetasit që janë deputetë me arsim të lartë juridik, ose që kanë punuar jo më pak se 2 vjet si gjyqtarë, 

prokurorë, noterë, avokatë, ose kanë jo më pak se 3 vjet përvojë në pozicionin e drejtuesit, këshilltarit apo të 
specialistit të strukturave juridike pranë Presidentit, Kuvendit, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, 
Avokatit të Popullit, aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë ose në atë të punonjësit 
akademik të brendshëm të lëndëve juridike në shkollat e larta universitare përjashtohen nga afati i parashikuar 
në pikën 1 shkronja “dh” të këtij neni. 

 
Neni 2/a 
Stazhi 

(Shtuar  me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 2) 
(Shfuqizuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 2) 

 
Neni 3 

Kualifikimi 
(Ndryshuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 3) 

 
Dhoma Kombëtare e Noterisë njofton për vendin vakant për ushtrimin e veprimtarisë së noterit, i cili  

shpallet publikisht nga Ministri  i Drejtësisë në Fletoren Zyrtare jo më vonë se 15 ditë nga krijimi i këtij 
vendi. 

Plotësimi i vendit vakant duhet të realizohet nëpërmjet transferimit të noterëve dhe, nëse kjo nuk është e 
mundur, nëpërmjet konkurrimit të shtetasve shqiptarë që plotësojnë kushtet e parashikuara në nenin 2 të këtij 
ligji. 

Në mungesë të propozimeve për transferim të noterëve dhe mbi bazën e kërkesave të parashtruara për të 
ushtruar veprimtarinë noteriale, Ministri i Drejtësisë organizon konkurrimin për plotësimin e vendit vakant 
dhe provimin përkatës të kualifikimit për ushtrimin e profesionit të noterit jo më vonë se 30 ditë nga afati i 
përmendur në paragrafin e gjashtë të nenit 3/ç. 

Provimi i kualifikimit jepet përpara Komisionit të Kualifikimit për Noterinë, i cili përbëhet nga 3 
përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, 1 përfaqësues i Dhomës Kombëtare të Noterisë dhe 1 pedagog nga 
Shkolla e Magjistraturës. 

Ministri i Drejtësisë përcakton datën e konkurrimit, rregullat për funksionimin e Komisionit të 
Kualifikimit për Noterinë, kriteret dhe procedurat e organizmit të provimit, si dhe bën shpalljen e rezultateve 
të provimit. 

 
Neni 3/a 

(Shtuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 4) 
 
Ministri i Drejtësisë, për çdo vend vakant të shpallur, në mbështetje të rezultateve të provimit, i jep 

fituesit të konkurrimit lejen për ushtrimin e profesionit të noterit, duke u shprehur edhe për njësinë vendore ku 
do të ushtrojë veprimtarinë e tij. 

Shtetasi që është shpallur fitues për ushtrimin e profesionit të noterit në më shumë se një vend vakant, 
duhet që brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultatit të provimit të njoftojë me shkrim Ministrinë e Drejtësisë për 
zgjedhjen e tij. 

Nëse nuk përmbushet detyrimi i përcaktuar në paragrafin e dytë të këtij neni, Ministri i Drejtësisë cakton 
vendin vakant që do të plotësojë fituesi, si dhe vendet e tjera vakante që do të plotësohen nga konkurrentët e 
renditur menjëherë pas fituesit, por që kanë marrë mbi 80 për qind të pikëve. 
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Neni 3/b 
(Shtuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 4) 

 
Leja për ushtrimin e profesionit të noterit, së bashku me të dhënat përkatëse, regjistrohen në regjistrin e 

noterëve pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe në Dhomën Kombëtare të Noterisë. 
Shtetasi i pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit të noterit nga Ministri i Drejtësisë duhet të fillojë 

ushtrimin e veprimtarisë noteriale në vendin e shpallur vakant jo më vonë se 60 ditë nga data e lëshimit të 
lejes. Me kalimin e këtij afati, sipas njoftimit nga Dhoma Kombëtare e Noterisë ose vetë i interesuari, leja për 
ushtrimin e veprimtarisë noteriale shfuqizohet dhe Ministri i Drejtësisë, mbështetur në rezultatet e 
konkurrimit, i jep lejen e ushtrimit të profesionit të noterit shtetasit të renditur menjëherë pas fituesit të 
konkurrimit. Në rast se edhe ky i fundit nuk e fillon ushtrimin e veprimtarisë së tij noteriale brenda afatit 60-
ditor, leja për ushtrimin e profesionit të noterit shfuqizohet dhe nëse nuk ka fitues të tjerë që kanë marrë mbi 
80 për qind të pikëve, për plotësimin e vendit vakant zhvillohet një konkurrim i ri. 

 
Neni 3/c 

(Shtuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 5) 
 
Noteri, në ushtrimin e veprimtarisë së vet noteriale, mund të asistohet nga një ose më shumë asistentë. 
Brenda 15 ditëve nga lidhja e kontratës me asistentin, noteri duhet të depozitojë në dhomën e noterisë ku 

është anëtar, në Dhomën Kombëtare të Noterisë dhe në Ministrinë e Drejtësisë kopje të kontratës dhe 
dokumentacionin ligjor të kërkuar për asistentët.  

Përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së tij, asistenti duhet të regjistrohet në regjistrin përkatës të 
Ministrisë së Drejtësisë dhe të depozitojë dokumentacionin e kërkuar prej saj. 

Asistenti që ka më shumë se 2 vjet në ushtrimin e kësaj veprimtarie, pajiset me certifikatë të lëshuar nga 
Dhoma Kombëtare e Noterisë pasi të jetë marrë edhe vlerësimi pozitiv i noterit, pranë të cilit ka punuar 
asistenti. 

Asistenti i pajisur me certifikatë dhe që plotëson kushtet e tjera të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji, ka 
të drejtë të marrë pjesë në konkurrimet e organizuara për ushtrimin e profesionit të noterit në plotësimin e 
vendeve vakante. 

Ministri i Drejtësisë dhe Dhoma Kombëtare e Noterisë caktojnë bashkërisht rregulla të hollësishme 
lidhur me procedurat e paraqitjes së kërkesës dhe caktimit të asistentit pranë noterit, si dhe të drejtat dhe 
detyrimet e tyre gjatë përiudhës së ushtrimit të kësaj veprimtarie. 

 
Neni  3/ç 

(Shtuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 6) 
 
Transferimi i noterit bëhet vetëm me kërkesën e tij. 
Noteri që kërkon të transferohet, regjistrohet në listën e noterëve që janë në pritje për transferim, e cila 

mbahet nga Dhoma Kombëtare e Noterisë. 
Dhoma Kombëtare e Noterisë, brenda 30 ditëve nga regjistrimi i kërkesës, i dërgon Ministrisë së 

Drejtësisë njoftimin zyrtar për këtë regjistrim dhe një kopje të kërkesës përkatëse të noterit që kërkon të 
transferohet. 

Noterët kanë të drejtën e transferimit të veprimtarisë së tyre në një tjetër juridiksion rrethi gjyqësor në 
përputhje me radhën e regjistrimit të kërkesave përkatëse të transferimit për atë juridiksion, që rezulton nga 
lista e përmendur në paragrafin e dytë të këtij neni. 

Lejimi i një noteri për të transferuar veprimtarinë e vet në juridiksionin e një rrethi tjetër gjyqësor bëhet 
nga Ministri i Drejtësisë, pasi ka marrë më parë mendimin me shkrim të Dhomës Kombëtare të Noterisë për 
këtë transferim. Dhoma Kombëtare e Noterisë duhet të japë mendimin e saj me shkrim brenda 15 ditëve nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare të vendit vakant të noterit në atë juridiksion. 

Ministri i Drejtësisë lejon transferimin e veprimtarisë së një noteri jo më vonë se 30 ditë nga data e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare të vendit vakant të noterit në atë juridiksion. 

Në asnjë rast transferimet nuk mund të përbëjnë më shumë se 50 për qind të vendeve vakante për çdo 
dhomë noterie. 
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Noteri i transferuar duhet të fillojë ushtrimin e veprimtarisë noteriale në rrethin gjyqësor ku është 
transferuar jo më vonë se 60 ditë nga data e daljes së urdhrit të Ministrit të Drejtësisë për transferimin e tij. 
Me kalimin e këtij afati, noterit të transferuar i hiqet leja për ushtrimin e profesionit të noterit. 

 
Neni 4 

 
  Për efekt të ushtrimit të funksioneve të tij, noteri barazohet me nëpunësin publik dhe gëzon 

mbrojtjen sipas ligjit. 
 

Neni 5 
 
  Noteri nuk mund të jetë gjyqtar, prokuror, hetues, avokat, arbitër i zgjedhur nga palët dhe as të 

kryejë veprimtari tjetër publike e private, përveç asaj shkencore e mësimdhënëse. 
 

Neni 6 
(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 7) 

 
 Heqja e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit bëhet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë kur: 
a) heq dorë me kërkesën e tij nga ushtrimi i profesionit të noterit; 
b) mbush moshën 65 vjeç; 
c) humbet zotësinë e plotë për të vepruar; 
ç) bëhet i paaftë për të ushtruar veprimtarinë për shkak sëmundjeje për një kohë më të gjatë se 6 muaj 

gjatë një viti; 
d) vërtetohet se është emëruar në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji; 
dh) dënohet për një vepër penale të kryer me dashje; 
e) tregon paaftësi profesionale në kryerjen e detyrës; 
ë) nuk ushtron veprimtarinë noteriale për një periudhë kohe deri në 30 ditë rresht pa njoftuar me shkrim 

Dhomën Kombëtare të Noterisë dhe Ministrinë e Drejtësisë; 
f) shkel rëndë ose në mënyrë të përsëritur rregullat që lidhen me ushtrimin e profesionit të noterit, të 

parashikuara në këtë ligj dhe në Kodin e Etikës Profesionale, të propozuar nga Dhoma Kombëtare e Noterisë 
dhe të miratuar nga Ministri i Drejtësisë; 

g) i është dhënë në mënyrë të përsëritur masa disiplinore e parashikuar në nenin 7 shkronja “b” të këtij 
ligji; 

gj) i është dhënë paraprakisht një nga masat disiplinore të shkronjave “c” dhe “ç” të nenit 7 të këtij ligji 
dhe kjo masë disiplinore nuk është parashkruar. 

 
     Neni 7  

(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 8) 
 
Për shkelje të dispozitave që rregullojnë ushtrimin e profesionit dhe të veprimtarisë së noterit, ndaj tyre 

jepen këto masa disiplinore: 
a) vërejtje; 
b) gjobë nga 5 000 deri në 50 000 lekë; 
c) vërejtje me paralajmërim për heqje të lejes për ushtrimin e profesionit të noterit; 
ç) heqje e lejes së ushtrimit të veprimtarisë së noterit për një periudhë deri në 2 vjet; 
d) heqje e lejes së ushtrimit të veprimtarisë së noterit. 
 

Neni 8 
(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 9) 

 
Masat disiplinore të parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të nenit 7 të këtij ligji jepen nga Ministri 

i Drejtësisë nëse vërtetohen shkelje nga verifikimet dhe inspektimet e kryera kryesisht prej tij ose nga dhoma e 
noterisë ku është anëtar noteri, i cili procedohet disiplinarisht. Në rast se dhoma e noterisë refuzon të japë 
masën displinore pa shkaqe të motivuara, me kërkesë të personit të dëmtuar, ajo mund të jepet nga Ministri i 
Drejtësisë. 
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Masat disiplinore të parashikuara në shkronjat “c” dhe “d” të nenit 7 të këtij ligji jepen nga Ministri i 
Drejtësisë, me propozimin e dhomës së noterisë ku është anëtar noteri që do të procedohet disiplinarisht ose 
kryesisht, pasi të ketë marrë mendimin me shkrim të kësaj dhome. 

Masat displinore jepen brenda 6 muajve nga data e konstatimit të shkeljes, por jo më vonë se 3 vjet nga 
momenti i kryerjes së saj. 

Masat disiplinore jepen sipas një procedure, e cila garanton të drejtën për t’u informuar, për të kërkuar 
sqarime rreth fakteve, për t’u dëgjuar dhe për t’u mbrojtur. 

 
Neni 9 

(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 10) 
 
Kundër Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë për dhënien e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, për 

transferimin e noterit ose për përsëritjen e konkurrimit për vendet vakante,  për procedurën e zhvillimit të  
provimit të kualifikimit, si dhe për masat disiplinore të dhëna ndaj noterit mund të bëhet ankim brenda 15 
ditëve nga data e njoftimit në Gjykatën e Apelit Tiranë. E njëjta rrugë ankimore ndiqet edhe për masat 
displinore të dhëna nga dhoma e noterisë ku bën pjesë noteri, ndaj të cilit është marrë masa disiplinore. 

Urdhrat e Ministrit të Drejtësisë që përmbajnë masa disiplinore, pas kalimit të afatit të ankimit ose kur 
lihen në fuqi nga gjykata, regjistrohen në regjistrin e noterëve pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës 
Kombëtare të Noterisë. Një kopje e tyre depozitohet në dosjen e noterit. 

 
Neni 10 

(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 11) 
 
Masat disiplinore të dhëna sipas nenit 7 të këtij ligji konsiderohen se nuk janë dhënë në rastet kur nga 

data e dhënies së tyre: 
a) ka kaluar 1 vit për masën disiplinore të vërejtjes; 
b) kanë kaluar 2 vjet për masën disiplinore të vërejtjes me paralajmërim për heqjen e lejes së ushtrimit të 

profesionit të noterit; 
c) kanë kaluar 3 vjet për masën disiplinore për heqjen e përkohshme të lejes së ushtrimit të profesionit të 

noterit. 
 

Neni 11 
(Shtuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 7) 

 
  Noteri, para se të fillojë detyrën e tij, bën këtë betim: 
  “Betohem se detyrat e noterit do t’i kryej në bazë të ligjit dhe ndërgjegjes duke i qëndruar 

besnik Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, do të ruaj sekretin profesional dhe në qëndrimet dhe 
sjelljet e mia do të udhëhiqem nga parimet e humanizmit e të respektit ndaj njeriut”. Betimi bëhet 
përpara Ministrit të Drejtësisë ose personit të autorizuar prej tij. 

 
Neni 12 

(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 12) 
 
Noteri mund të ushtrojë veprimtarinë e vet vetëm në një zyrë noterie. 
Në një zyrë noterie duhet të punojë vetëm një noter dhe në ushtrimin e veprimtarisë ai mund të 

ndihmohet nga asistentët ose personeli administrativ. Dy ose më shumë noterë mund të punojnë bashkë në një 
zyrë noterie vetëm me miratimin e Dhomës Kombëtare të Noterisë. 

Përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë, në rastet e transferimit ose të ndryshimit të vendndodhjes së 
zyrës së noterisë, noteri duhet të lajmërojë me shkrim Ministrinë e Drejtësisë dhe Dhomën Kombëtare të 
Noterisë brenda 15 ditëve nga fillimi i veprimtarisë në adresën e re. 

Noteri duhet të sigurojë zyra dhe mjedise të sigurta e të përshtatshme për të ushtruar veprimtarinë dhe 
profesionin e noterit. Kushtet minimale që duhet të plotësojë një noter për vendndodhjen, mjediset, pajisjet dhe 
paraqitjen e zyrës së noterisë caktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin me 
shkrim të Dhomës Kombëtare të Noterisë.”. 
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Neni 13 
 
  Noteri ka të drejtë të ketë llogari rrjedhëse në bankë. 
 

Neni 14 
 
  Ministria e Drejtësisë ushtron kontrollin mbi veprimtarinë ligjore të noterëve. 
  Nuk i nënshtrohen kontrollit aktet e vullnetit të fundit, sa kohë që është gjallë trashëgimtari 

testamentar. 
 

Neni 15 
(Shtuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 9) 

 
  Në veprimtarinë noteriale përdoret gjuha shqipe. Kur kërkuesi nuk di shqip ose aktet noteriale 

kërkohen të hartohen në gjuhë të huaj dhe noteri nuk i kryen vetë, përdoret përkthyesi i njohur sipas ligjit. 
 

Neni 16 
(Ndryshuar me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 13) 

 
Numri i përgjithshëm i noterëve që ushtrojnë veprimtarinë tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë 

duhet të jetë në përpjesëtim të arsyeshëm me numrin e përgjithshëm të popullsisë. 
Ministri i Drejtësisë, në bazë të numrit të popullsisë dhe të vëllimit të punës së veprimtarisë noteriale, 

pasi të ketë marrë mendimin me shkrim të Dhomës Kombëtare të Noterisë, cakton çdo dy vjet numrin e 
përgjithshëm të noterëve për çdo rreth gjyqësor, si dhe mbulimin përkatës për çdo bashki së bashku me 
komunat pranë saj. 

Noteri nuk mund të ushtrojë veprimtarinë e tij jashtë territorit të njësive vendore të caktuara në urdhrin e 
Ministrit të Drejtësisë, me përjashtim të rasteve të veçanta kur një gjë e tillë miratohet, për një periudhë 
kohore jo më shumë se 60 ditë, nga të dy dhomat përkatëse të noterisë. Kryerja nga noteri e akteve dhe e 
veprimeve noteriale jashtë territorit të përcaktuar për ushtrimin e veprimtarisë së tij nuk sjell pavlefshmërinë 
tyre. 

Ministria e Drejtësisë dhe Dhoma Kombëtare e Noterisë, veç e veç, mbajnë regjistra për noterët dhe 
asistentët, si dhe administrojnë dokumentacionin që lidhet me marrjen dhe heqjen e lejes së ushtrimit të 
profesionit të noterit, transferimet e tyre, përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe ecurinë disiplinore të noterëve 
dhe asistentëve. 

Forma dhe përmbajtja e regjistrave të noterëve dhe asistentëve, mënyra dhe procedurat e mbajtjes së tyre 
dhe elementet e dokumentacionit që përfshihen në dosjet e noterëve dhe asistentëve caktohen me urdhër të 
Ministrit të Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin me shkrim të Dhomës Kombëtare të Noterisë. 

 
Neni 17 

(Ndryshuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 11) 
(Shtuar paragrafi 2 dhe 3  me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 14) 

 
  Noteri ka dy vula, njëra nga të cilat e thatë, të cilat përmbajnë: emrin, shkronjën e parë të atësisë, 

mbiemrin dhe vendin e ndodhjes së zyrës noteriale. Akti, që nuk përmban dy llojet e vulave, është i 
pavlefshëm. 

 Në Ministrinë e Drejtësisë depozitohen vulat, firma dhe kontrata e sigurimit për shkak të detyrës së 
noterit. 

Dhoma Kombëtare e Noterisë pajis me vulë fituesin e konkurrimit ose noterin e transferuar për vendin 
vakant. Shpenzimet për përgatitjen e vulave përballohen nga noteri.  

 Forma, përmbajtja dhe karakteristikat e tjera të vulave, si dhe rregullat për pajisjen dhe administrimin e 
tyre përcaktohen nga Ministri i Drejtësisë, pasi të ketë marrë mendimin me shkrim të Dhomës Kombëtare të 
Noterisë. 
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Neni 18 
 
  Noteri detyrohet të përmbushë funksionet e veta kurdoherë e posaçërisht për veprimet noteriale që 

nuk presin, si dhe t’u përgjigjet kërkesave të shtetasve në çdo vend të territorit ku e shtrin juridiksionin zyra 
noteriale e tij. 

 
Neni 19 

 
  Çdo zyrë noteriale duhet të jetë e pajisur me një listë që përmban identitetin e personave, të 

cilëve, me vendim të formës  së prerë të gjykatës, u është hequr zotësia për të vepruar, janë  deklaruar të 
falimentuar ose janë ndaluar të marrin detyra publike të caktuara. Në këto raste gjykatat u dërgojnë dhomave 
të noterëve në rrethe gjyqësore njoftimin përkatës. 

 
 Neni 20 

(Ndryshuar  me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 15) 
 
Në rast vdekjeje ose mase disiplinore të dhënë sipas shkronjave “ç” dhe “d” të nenit 7 të këtij ligji, 

personi i autorizuar nga Ministri i Drejtësisë dhe dhoma përkatëse e noterisë merr në dorëzim regjistrat dhe 
aktet noteriale të arkivës së noterit dhe ia dorëzon për ruajtje një noteri të të njëjtit rreth gjyqësor. 

Vulat e noterit, të cilit i është dhënë masa disiplinore, sipas shkronjës “ç” të nenit 7 të këtij ligji, mbahen 
në Ministrinë e Drejtësisë dhe i dorëzohen noterit me urdhër të Ministrit të Drejtësisë pas shlyerjes së masës 
disiplinore.  

Vulat e noterit të vdekur dhe të atij që i është dhënë masa disiplinore e heqjes së ushtrimit të veprimtarisë 
së noterit nxirren jashtë përdorimit me proceverbal nga personat e autorizuar nga Ministri i Drejtësisë, dhoma 
përkatëse e noterisë dhe Dhoma Kombëtare e Noterisë. 

Në rast moszbatimi vullnetar, urdhri i Ministrit të Drejtësisë për dorëzimin e dokumentacionit të 
përmendur në paragrafin e parë të këtij neni, përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet zyra e përmbarimit me 
ekzekutimin e tij. 

 
Neni 21 

 
  Përveç kontrollit për aktivitetin profesional të parashikuar në këtë ligj, zyra e noterit nuk mund të 

kontrollohet pa një vendim të gjykatës të motivuar dhe që vë në dukje qëllimin e kufijtë e këtij kontrolli. 
  

KREU II 
TË DREJTAT DHE DETYRAT E NOTERIT 

 
Neni 22 

(Shtuar me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 16) 
   
 Noteri ka këto të drejta: 
  - Të hartojë testamente, projekte për veprime të tjera juridike e dokumente, të japë kopje 

dokumentesh dhe shkurtime prej tyre, si dhe të kryejë veprime të tjera noteriale, të  
parashikuara nga ligji. 
  - Të japë sqarime për probleme që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimeve noteriale. 
 - Të kërkojë nga personat fizikë e juridikë të dhëna e dokumente që janë të domosdoshme për kryerjen e 

akteve dhe të veprimeve noteriale. 
- Të kërkojë dhe të shpërblehet për punën e kryer. 
 - Të organizojë ose të marrë pjesë në organizime profesionale kolektive. 
 

Neni 23 
 

 Noteri ka për detyrë: 
 - Të kryejë për personat fizikë e juridikë ato veprime që synojnë realizimin e të drejtave dhe mbrojtjen e 
interesave të tyre të ligjshme, t’i sqarojë ata për të drejtat dhe detyrat që rrjedhin prej tyre, si dhe të 
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paralajmërojë për pasojat që vijnë nga kryerja e veprimeve noteriale, me qëllim që të mos dëmtohen interesat e 
tyre nga mosdijenia e ligjit. 
 - Të kryejë detyrat e tij me paanësi, në bazë të ligjit dhe të betimit të bërë si noter. 

 - Të ruajë të dhënat me të cilat është njohur gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij dhe që përbëjnë sekret 
profesional. 

 - Të dhëna për përmbajtjen e akteve noteriale të kryera mund t’u jepen vetëm personave, në emër të 
cilëve janë kryer këto veprime. 

 Gjykata, prokuroria dhe hetuesia mund të njihen me të dhëna të kësaj natyre, kur kanë filluar ndjekjet 
penale kundër noterit lidhur me detyrën e tij, ose kundër shtetasit që është subjekt në veprime noteriale të 
kryera, por gjithnjë pa u dëmtuar interesat themelore të shtetit a shtetasve të veçantë. 

 - Të mos lejojë njohjen me përmbajtjen e testamenteve, lëshimin e kopjeve a shkurtimeve të tyre para 
vdekjes së trashëgimlënësit testamentar, përveç rasteve kur e kërkon vetë ai ose përfaqësuesi i tij me prokurë 
të posaçme. 

 - Të refuzojë kryerjen e veprimeve noteriale në rastet që nuk lejohen nga legjislacioni i Republikës së 
Shqipërisë, nga konventa ndërkombëtare, të pranuara përgjithësisht ose në të cilat ka aderuar vendi ynë. 

 - Të këshillojë palët që të paraqiten në organet e tatimit për efekt të pagimit të tatimit, në rastet kur 
kryen veprimet noteriale që kanë të bëjnë me tjetërsimin e pronësisë. 

 - Të përmirësojë vazhdimisht kualifikimin e tij. 
 - Të derdhë kuotën që caktohet çdo vit nga Këshilli Kombëtar i Noterëve. 
 - Të mbajë hapur zyrën noteriale sipas rregullave të miratuara për këtë qëllim. Kur për shkaqe të 

përligjura noteri mungon për më shumë se tre ditë, emëron një zëvendës të tij nga noterët e dhomës, gjithnjë 
duke marrë pëlqimin e kryetarit të këshillit të dhomës së noterëve. 

 
Neni 24 

 
 Kur noteri e zhvillon veprimtarinë e tij në kundërshtim me ligjin, ai është përgjegjës për dëmin e 
shkaktuar. 

 
Neni 25 

(Ndryshuar  me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 17) 
 
Noteri duhet të lidhë kontratë sigurimi për përgjegjësinë e tij ndaj palëve të treta për shkak të ushtrimit të 

veprimtarisë noteriale. 
 

KREU III 
FINANCIMI I VEPRIMTARISË NOTERIALE 

 
Neni 26 

(Shtuar paragrafi i parë me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 12) 
(Shfuqizuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 18) 

 
 Për kryerjen e akteve e të veprimeve noteriale paguhet një tarifë e cila caktohet nga Ministria e 
Drejtësisë, duke marrë edhe mendimin e Ministrisë së Financave dhe të Këshillit Kombëtar të Noterisë. Tarifa 
afishohet në çdo zyrë noteriale dhe zbatohet në mënyrë konkrete për çdo veprim noterial, duke u pasqyruar në 
regjistrin e noterit. 

Shfuqizuar. 
 

Neni 27 
 

 Burimi i financimeve të veprimtarisë noteriale janë të ardhurat në të holla që merr noteri për kryerjen e 
akteve e tëveprimtarive noteriale. 

 Të ardhurat që burojnë nga veprimtaria noteriale e noterit, pasi paguhen taksat dhe detyrimet e tjera që 
parashikon ligji, kalojnë në pronësi të noterit. 
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Neni 28 
 

 Kur personi fizik nuk është në gjendje të përballojë shpërblimin e shpenzimet që kërkohen për kryerjen 
e veprimeve noteriale mund të përjashtohet nga pagimi i tyre tërësisht apjesërisht nga vetë noteri, ose me 
vendim të këshillit të dhomës së noterëve të rrethit gjyqësor. 

 
KREU IV 

ORGANIZIMI I PËRFAQËSIMIT PROFESIONAL TË NOTERËVE 
 

Neni 29 
(Ndryshuar  me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 19) 

 
Noterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë 

pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë 
persona juridikë. 

 
Neni 30 

(Ndryshuar  me  ligjin nr.9216, datë 1.4.2004, neni 20) 
 
Dhoma e noterisë në nivel vendor përbëhet nga të gjithë noterët që janë caktuar të ushtrojnë veprimtarinë 

noteriale në juridiksionin e saj.  
Numri minimal i noterëve për një rreth gjyqësor caktohet bashkërisht nga Dhoma Kombëtare e Noterisë 

dhe Ministria e Drejtësisë. 
Për çdo juridiksion të caktuar nga Ministri i Drejtësisë, sipas nenit 16 të këtij ligji, nuk mund të ketë më 

shumë se një dhomë noterie. 
Kur numri i noterëve të caktuar për një rreth gjyqësor është më i vogël se numri minimal i tyre, i caktuar 

sipas paragrafit të mësipërm, nuk mund të krijohet dhomë noterie. Noterët e këtij rrethi gjyqësor anëtarësohen 
në dhomën e noterisë të rrethit gjyqësor më të afërt, sipas përcaktimit të bërë nga Ministri i Drejtësisë, pasi të 
ketë marrë mendimin me shkrim të Dhomës Kombëtare të Noterisë. 

 
Neni 31 

 
 Organet drejtuese të dhomës së noterëve janë: Mbledhja e përgjithshme e noterëve dhe këshilli i dhomës 
së noterëve. 

  
Neni 32 

 
 Mbledhja e përgjithshme e dhonës së noterëve thirret sipas rregullave të caktuara në statutin e dhomës, 
si dhe me kërkesën e Ministrit të Drejtësisë. 

 Vendimet e mbledhjes së përgjithshme merren me shumicë votash. 
 Votimi bëhet në mënyrë të fshehtë. 
 

Neni 33 
 
 Kompetencat e mbledhjes së përgjithshme të dhomës së noterëve përcaktohen në këtë ligj dhe në statutin 

e saj. Mbledhja e përgjithshme ka edhe këto kompetenca: 
 - Përfaqëson dhe mbron interesat e noterëve që veprojnë në territorin e saj. 
 - Ndihmon për funksionimin normal të zyrave noteriale. 
 - Vendos për ngritjen profesionale të noterëve ose ndjek zbatimin e sigurimeve shoqërore të noterëve. 
 - Zgjedh këshillin e dhomës, kryetarin e nënkryetarin e saj. 
 - Zgjedh anëtarët për në Dhomën Kombëtare të Noterëve sipas normave të përfaqësimit të parshikuara 

në statut. 
 - Miraton buxhetin e dhomës dhe rezultatet vjetore. 
 - Cakton kuotat që derdhin noterët në llogarinë e dhomës së noterëve. 
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Neni 34 
 
 Këshilli përbëhet nga 3-5 anëtarë, kur dhoma përbëhet nga 1 deri 20 noterë, dhe 3-7 anëtarë, kur 

përbëhet nga mbi 20 noterë. 
 Kryetari i këshillit të dhomës përfaqëson këshillin dhe drejton gjithë veprimtarinë e këshillit. Kur 

kryetari mungon, këshilli përfaqësohet nga nënkryetari. 
 

Neni 35 
(Ndryshuar pikat 1 dhe 4  me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 13) 

 
 Këshilli i dhomës së noterisë ka këto kompetenca: 

 1. Vendos anëtarësimin në dhomën e noterëve, të noterit të emëruar. 
 2. Kujdeset për veprimtarinë e noterëve dhe e kontrollon atë vetë ose dhe në bashkëpunim me Ministrinë 

e Drejtësisë. 
 3. Organizon kualifikimin e vazhdueshëm të noterëve. Ndjek dhe kontrollon kryerjen e stazhit. 
 4. Mbledh kuotat e anëtarëve dhe administron pasurinë e dhomës. 
 5. Thërret mbledhjen e përgjithshme dhe zbaton vendimet e saj. 
 6. Mban listat e noterëve të juridiksionit të tij. 
 7. Përmbush funksionet e tjera në pajtim me këtë ligj dhe me statutin. 
 

Neni 36 
 
Dhoma Kombëtare e Noterëve përbëhet nga noterët e zgjedhur nga mbledhja e përgjithshme e dhomave 

të noterëve në rrethe gjyqësore, në bazë të normave të përfaqësimit të caktuar në statutin tip. 
 

Neni 37 
 

 Dhoma Kombëtare e Noterëve ka këto kompetenca: 
 1. Bashkërendon veprimtarinë e të gjithë dhomave të noterëve të Republikës. 
 2. Përfaqëson dhe mbron interesat e dhomave të noterëve në organet shtetërore dhe në organizma të 

tjerë. 
 3. Siguron mbrojtjen e të drejtave sociale e profesionale të noterëve. 
 4. Siguron rritjen e kualifikimit të noterëve dhe të asistentëve. 
 5. Harton rregullat deontologjike që miratohen nga Ministria e Drejtësisë. 
 6. Përfaqëson notariatin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë. 
 7. Miraton statutin tip të dhomave të noterëve dhe rregulloren e tij të brendshme. 
 8. Krijon një fond solidariteti në favor të noterëve që nuk sigurojnë minimumin e të ardhurave. 
 9. Cakton kuotat që do t’i derdhen Këshillit Kombëtar për të realizuar veprimtarinë e tij. 
  

Neni 38 
 
 Organi më i lartë i Dhomës Kombëtare të Noterëve është mbledhja e përgjithshme e përfaqësuesve të 

dhomave të noterëve të rretheve gjyqësore. 
 Dhoma Kombëtare e Noterëve drejtohet nga presidenti i Dhomës dhe Këshilli Kombëtar i saj që zgjidhet 

nga mbledhja e përgjithshme. Këshilli Kombëtar është person juridik. Kompetencat e Presidentit dhe të 
Këshillit Kombëtar përcaktohen në statutin e Dhomës Kombëtare që miratohet nga mbledhja e përgjithshme e 
Dhomës Kombëtare dhe nga ky ligj. 
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PJESA II 
VEPRIMTARIA E ZYRAVE NOTERIALE 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 39 
 

 Noteri ka këto kompetenca: 
 a) redakton aktet noteriale; 
 b) bën njoftimin e kujtesje noteriale ose të akteve të tjera jashtëgjyqësore; 
 c) legalizon nënshkrimet e shtetasve të vëna në akte të ndryshme; 
 ç) harton kundërshtimet e kambialeve dhe vërtetimin e mospagimit të çekut; 
 d) vërteton datën e paraqitjes së dokumenteve në zyrën e noterisë; 
 dh) vërteton qënien e një personi dhe qëndrimin e tij në një vend të caktuar; 
 e) pranon për ruajtje dokumente të personave fizikë e juridikë në zyrën noteriale; 
 ë) lëshon kopje, shkurtime e pjesë të akteve të depozituar në zyrën noteriale; 
 f) vërteton se kopjet ose shkurtimet e dokumenteve janë të njëjta me origjinalin e paraqitur nga të 

interesuarit; 
 g) bën ose vërteton përkthime nga një gjuhë në një tjetër; 
 gj) redakton procesverbale e bën inventare, duke përshkruar gjendjen e sendeve, sipas kërkesës së 

shtetasve dhe kur ngarkohen nga gjykata; 
 h) redakton deklarata e dokumente të kërkuara nga persona të interesuar, si dhe akte e veprime të tjera, 

që sipas ligjit duhet të bëhen nga noteri. 
 

Neni 40 
 
 Aktet noteriale të hartuara në pajtim me ligjin, kanë  fuqinë e akteve autentike. 
 Gjatë redaktimit të një akti ose kryerjes së një veprimi noterial noteri u bën të qartë palëve kërkesat e 

ligjit për rastin konkret dhe, brenda kufijve të tij, ruan si interesat e palëve, ashtu edhe ato të të tretëve. 
 

Neni 41 
 
 Noteri refuzon redaktimin e çdo akti, përmbajtja e të cilit bie në kundërshtim të hapur me kërkesat e 

ligjit. 
 Refuzimi bëhet me vendim të arsyetuar të noterit dhe i njoftohet të interesuarit brenda pesë ditëve nga 

dita e paraqitjes së kërkesës për redaktimin e aktit. 
 Personat që kanë kërkuar redaktimin e aktit ose që janë drejtpërdrejt të interesuar, brenda pesë ditëve 

nga dita e njoftimit të këtij vendimi, mund të ankohen në gjykatën e rrethit gjyqësor, në territorin e së cilës 
vepron zyera noteriale, e cila brenda pesë ditëve nga paraqitja e ankesës vendos rreth çështjes. 

  
Neni 42 

 
 Noteri nuk mund të kryejë aktin noterial kur: 
 a) merr pjesë vetë ose është i interesuar në çështje; 
 b) marrin pjesë në akt ose janë të interesuar bashkëshortja, fëmijët dhe të afërmit e tjerë deri në shkallën 

e tretë, të birësuarit prej tij, krushqia e afërt, si dhe kur është i interesuar personi, ndaj të cilit ai kryen detyrën 
e kujdestarit.  
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KREU II 
MËNYRA E REDAKTIMIT TË AKTEVE 

 
Neni 43 

 
 Aktet noteriale duhet të redaktohen pastër, qartë dhe në mënyrë që të mos lënë vend për moskuptime e 
keqinterpretime. 

 
Neni 44 

 
 Aktet noteriale redaktohen në gjuhën shqipe. Kur i interesuari, njëra ose të dyja palët, nuk e dinë gjuhën 
shqipe, noteri kërkon ndihmën e një përkthyesi, që pranohet prej tij dhe prej palëve, i cili përkthen gjithçka 
fjalë për fjalë dhe të gjitha këto përmenden në akt, ku shënohet edhe deklarimi i personave se e kanë kuptuar 
përkthimin. 

 Kur pala ose pjesëmarrësit në akt është i verbër, memec a shurdhmemec, noteri vepron me ndihmën e 
një eksperti ose personi që di të komunikojë me ta. Akti redaktohet pasi noteri sigurohet se gjithçka është 
sqaruar e mirëkuptuar dhe kur përmbajtja e aktit i përgjigjet pikë për pikë vullnetit të palëve. 

 
Neni 45 

 
 Identiteti i çdo personi pjesëmarrës në aktin noterial merret nëpërmjet letërnjoftimit ose të një dokumenti 
tjetër që jep besim të plotë në këtë drejtim, përveç kur është i njohur prej tij. Noteri duhet të sigurohet edhe 
për zotësinë e tyre të plotë për të vepruar. Kur ka dyshim, kërkon e merr raport mjekësor. Të gjitha këto 
përmenden shprehimisht në akt. 

 
Neni 46 

 
 Aktet nënshkruhen rregullisht nga palët dhe nga pjesëmarrësit në akt në prani të noterit, duke shkruar 

emrin e mbiemrin e plotë. Kur ndonjëra nga palët nuk di të shkruajë, autorizon të nënshkruajë për të një 
person tjetër, për identitetin e të cilit noteri sigurohet njëlloj si dhe për palët. 

 Kur nënshkrimi vihet me alfabet jo të shqipes, noteri sigurohet nëpërmjet një përkthyesi të njohur dhe të 
caktuar prej tij. Noteri përmend në akt të gjitha veprimet e mësipërme. 

 
Neni 47 

 
 Personi i tretë, i interesuar në akt, nuk mund të marrë pjesë në të si përkthyes, të dëshmojë ose të 

nënshkruajë për palën. 
 

Neni 48 
 
 Shpenzimet noteriale përballohen bashkërisht nga palët, përveç rasteve kur ato merren vesh ndryshe. 
 

Neni 49 
(Ndryshuar shkronja (b) me ligjin nr.8790, datë10.5.2001,  

neni 14) 
 
 Akti noterial hartohet nga noteri në prani të palëve. 
 Akti noterial duhet të përmbajë: 
 a) Ditën, muajin dhe vitin e redaktimit, llojin e aktit dhe kur është rasti, orën dhe minutën e fillimit dhe 

atë të mbarimit të tij; 
 b) vendin e redaktimit të tij dhe numrin e repertorit e të koleksionit; 
 c) emrin dhe mbiemrin e noterit dhe vendin ku ndodhet zyra noteriale; 
 ç) emrin dhe mbiemrin, emrin e atit, datëlindjen, profesionin dhe vendbanimin e palëve, emërtimin dhe 

qendrën, kur është fjala për person juridik; emrin, atësinë dhe mbiemrin e përfaqësuesve të tyre dhe të çdo 
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personi tjetër pjesëmarrës në akt, si dhe verifikimin e bërë nga noteri për identitetin e palëve, zotësinë juridike 
dhe zotësinë e tyre për të vepruar.  

 d) deklarimet e palëve dhe aktet që paraqiten prej tyre; 
 dh) tregimin e qartë të sendeve që përbëjnë objektin e aktit me gjithë cilësitë dhe shenjat dalluese të tyre. 

Kur sendet janë të paluajtshme, tregohen në përbërje të tyre vendi i ndodhjes dhe kufijtë e saktë; 
 e) në akt përmenden ndodhi serioze që mund të jenë vërtetuar gjatë redaktimit të tij, kur e kërkojnë 

palët; 
 ë) faktin se noteri ua lexoi e u shpjegoi aktin palëve dhe deklarimet e tyre se e kanë kuptuar dhe e 

pranojnë atë, si dhe faktin e vënies së nënshkrimeve në prani të noterit; kur është rasti, akti duhet të përmbajë 
edhe numrin e pagimin e ndonjë sasie parash të kryer në prani të tij; 

 f) nënshkrimin e palëve të të gjithë personave të pranishëm në akt, si dhe atë të noterit dhe vulën e tij. 
 

Neni 50 
 
 Në aktin noterial nuk lejohet të bëhen prishje fjalësh e jalish dhe as shkarravitje. Nëse lind nevoja për të 

hequr fjalë a fjali, ato vihen në kllapa, nënvizohen dhe në vijim përmendet sa fjalë a fjali janë hequr. Përbri 
tyre nënshkruajnë palët dhe noteri; ato nuk kanë vleftë dhe nuk merren parasysh në tërësinë e aktit. Kur akti 
përbëhet nga disa faqe, ato duhen numëruar e lidhur. 

 
Neni 51 

 
 Me kërkesën e palëve, akti noterial hartohet në më shumë origjinale, prej të cilave, pasi mbahet në 

zyrën e noterisë, të tjerat u dorëzohen palëve. Origjinalet e akteve ruhen në arkivin e noterisë dhe nuk mund të 
tërhiqen prej tij, me përjashtim të rasteve kur këtë e kërkojnë gjykata a prokuroria. Në një rast të tillë vihet 
shënim në dosjen nga u tërhoq akti. Këto organe, pasi pasqyrojnë çka u duhet prej aktit në procesin hetimor 
ose gjyqësor, detyrohen t’ia kthejnë atë noterisë. 

 
KREU III 

AKTET DHE VEPRIMET NOTERIALE 
 

Testamenti 
Neni 52 

 
 Kur testamenti kërkohet të bëhet me akt noterial, trashëgimlënësi duhet të disponojë para noterit, i cili 

përpilon aktin përkatës, sipas rregullave të parashikuara në këtë ligj. 
 Noteri pasi të ketë shënuar identitetin e trashëgimlënësit, datën dhe orën e saktë të përpilimit të këtij 

akti, si dhe të jetë bindur për zotësinë juridike për të vepruar të trashëgimlënësit, njofton atë kur disponimi 
vjen në kundërshtim me ligjin, por ai nuk mund të hyjë në shqyrtimin e çështjeve konkrete, si rrethi i 
personave të caktuar në testament si trashëgimtarë, qënia e trashëgimlënësit si pronar i pasurisë së lënë në 
trashëgim, e çështje të tjera të kësaj natyre. 

 
Neni 53 

 
 Kur noteri vihet në dijeni zyrtarisht nga personat e interesuar për vdekjen e personit që ka bërë 

testamentin, mban një procesverbal, në të cilin përmendet akti i vdekjes dhe bën kalimin e testamentit në 
regjistrin e përgjithshëm të akteve noteriale. 

 Njëkohësisht ai njofton me shkrim personat për të cilët disponon testament. 
 

Aktet për tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme 
Neni 54 

(Shtuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 15) 
 
 Akti noterial për tjetërsimin ose njohjen e pronësisë mbi sende të paluajtshme, ose të një të drejte reale 

mbi to, kryhet nga noteri, pasi të ketë verifikuar pronësinë e palës mbi sendin e paluajtshëm. Për këtë qëllim 
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ajo i paraqet noterit dokumentet e pronësisë të lëshuara nga organi kompetent dhe, kur sendi nuk figuron i 
regjistruar, një vendim gjyqësor detyrimi për vërtetim pronësie. 

 Noteri duhet të shënojë në akt verifikimin e bërë. 
 

Vërtetimi i nënshkrimeve 
Neni 55 

 
  Vërtetimi i nënshkrimeve bëhet për akte private që nuk përmbajnë lidhjen e një kontrate ose 

kryerjen e një veprimi tjetër juridik. Vërtetimi bëhet në fund të aktit, pas nënshkrimeve, duke u bërë shënimi 
nga noteri se personat u paraqitën personalisht dhe nënshkruan në prani të tij ose pranuan se nënshkrimet janë 
të tyret. 

  Vërtetimi i nënshkrimeve në kushte të caktuara me ligj mund të bëhet edhe nga organe shtetërore. 
 

Vërtetimi i njësisë së kopjeve ose shkurtimeve me origjinalin 
Neni 56 

 
 Noteri bën vërtetimin e njësisë së kopjeve ose të shkurtimeve të dokumenteve me origjinalin, pasi të 

ketë krahasuar përmbajtjen e tyre. Noteri duhet të përmendë në vërtetim se nga kush është paraqitur 
dokumenti, nga i cili është nxjerrë kopja a shkurtimi, nëse këto janë nxjerrë nga një dokument origjinal apo 
nga ndonjë kopje tjetër, si dhe shënime nëse këto kanë pasur korrigjime, shtesa, fshirje a shenja të tjera të 
veçanta. 

 
Lëshimi i kopjeve dhe i shkurtimit të akteve 

Neni 57 
 
 Për aktet dhe dokumentet e ndryshme që ruhen në zyrën e noterisë, me kërkesën e të interesuarit, noteri 

lëshon kopje, shkurtime e vërtetime të tyre, duke shënuar se kopjet e shkurtimet janë njësoj me origjinalin dhe 
datën e lëshimit të tyre. Ndryshimet dhe shtesat e bëra në origjinal sipas nenit 50 të këtij ligji, pasqyrohen në 
dokumentin që lëshohet. 

 
Vërtetimi i datës së paraqitjes së dokumenteve 

Neni 58 
 
 Vërtetimi i datës së paraqitjes së një a disa dokumenteve në zyrën noteriale bëhet duke u vënë shënimi 

nga noteri në vetë okumentin për personin që e ka paraqitur atë dhe datën e paraqitjes e, kur kjo kërkohet, 
shënohet edhe ora e minuta e paraqitjes. 

 
Vërtetimi i qenies së një personi gjallë ose i vendqëndrimit  

të tij 
Neni 59 

 
 Fakti se një person është i gjallë ose ka një vendqëndrim të caktuar bëhet nga noteri, kur personi 

paraqitet para tij ose kur noteri shkon në vendin ku ndodhet personi dhe bën verifikimin e identitetit të tij, si 
dhe kur ka të dhëna të pakontestueshme dhe noteri bindet për këtë fakt. 

 Në vërtetim përmendet me saktësi data, ora dhe minuta e qenies së personit. 
 

Pranimi për ruajtje i dokumenteve 
Neni 60 

 
 Pranimi për ruajtje i dokumenteve në zyrën e noterisë bëhet me kërkesën e personave të interesuar, ose 

kur parashikohet në dispozita të veçanta. Pranimi i dokumenteve mund të bëhet edhe në zarfe të mbyllura e të 
vulosura. Në një rast të tillë personi duhet të vërë nënshkrimin e tij në zarf. 
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Neni 61 
 
 Për pranimin e dokumenteve për ruajtje noteri mban një rocesverbal, i cili përmban datën e pranimit, 

identitetin e plotë të personit dhe përshkrimin e plotë të dokumentit të pranuar. Noteri lëshon vërtetim për 
pranimin e dokumentit. 

 Dokumenti i dorëzohet vetë personit me kërkesën e tij, ose të personit të caktuar prej tij në 
procesverbalin e pranimit, personit që me ligj i njihet kjo e drejtë ose trashëgimtarëve të tij. 

 Për kthimin e dokumentit mbahet procesverbal nga noteri. 
 

Neni 62 
 
 Kur gjatë hartimit të një akti noterial del e nevojshme që së bashku me aktin të pranohen për ruajtje 

edhe tituj me vlerë ose fonde në monedhë të vendit a të huaj, me qëllim që ato t’i jepen një personi të caktuar 
ose personave të tjerë që u njihet kjo e drejtë me ligj, noteri i pranon ato, duke hapur në të njëjtën kohë një 
llogari bankare të veçantë. Noteri mban një procesverbal, i cili përmban datën e pranimit, identitetin e plotë të 
depozituesit, datën e lëshimit të fondeve të pranuara, identitetin dhe drejtimin e banimit të përfituesit të këtij 
pranimi.  

 Për marrjen e tyre lëshohet një dëftesë nga noteri. 
  

 
Njoftimet e akteve jashtëgjyqësore 

Neni 63 
 
 Çdo person mund të kërkojë që noteri t’i komunikojë një kujtesje, deklaratë a një dokument që ai çmon 

se ka efekte juridike, një personi tjetër. 
 Kërkuesi ose i dorëzon noterit dokumentin që do të komunikohet, ose deklaron përpara tij. Në këtë rast 

noteri mban procesverbalin përkatës, të cilin ia komunikon mandej personit ose palës tjetër. 
 Noteri i bën njoftimet me letër të porositur. Po në këtë mënyrë i njofton edhe përgjigjen. Për të gjitha 

këto ai mban një procesverbal, të cilin e arkivon në dosjen e njoftimeve. 
 Komunikimi mund të kryhet edhe me telegrame, fakse e telefakse, sipas rregullave të caktuara nga 

Ministri i Drejtësisë. 
  

Kundërshtimi i çekut dhe i kambialit 
Neni 64 

 
 Kundërshtimi i çekut dhe i kambialit bëhet sipas rregullave të parashikuara në ligjin përkatës. 
 

Kryerja dhe vërtetimi i përkthimeve 
Neni 65 

(Shtuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 16) 
 
 Përkthimi i një dokumenti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe dhe anasjelltas bëhet nga vetë noteri 

dhe, kur ky nuk e di gjuhën e huaj, bëhet nga një përkthyes i njohur nga noteri sipas ligjit. Përkthimi shkruhet 
në fund ose përbri dokumentit dhe nënshkruhet përkatësisht nga noteri sipas ligjit ose përkthyesi. Nënshkrimi i 
këtij të fundit vërtetohet nga noteri. 

 
Kryerja e inventarëve 

Neni 66 
 
 Noteri, me kërkesën e shtetasve, kur e ngarkon ligji ose gjykata, kryen inventare të pasurisë, bën 

përshkrimin e gjendjes së sendeve dhe kryen veprime të tjera të kësaj natyre, duke mbajtur procesverbal sipas 
kërkesave të këtij ligji. 
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KREU IV 
PAVLEFSHMËRIA E AKTEVE DHE E VEPRIMEVE NOTERIALE DHE REGJISTRAT E NOTERISË 

 
Aktet dhe veprimet noteriale të pavlefshme 

Neni 67 
(Riformuluar shkronja (e) me ligjin nr.9216, datë 1.4 .2004, neni 21) 

   
 Janë të pavlefshme aktet dhe veprimet juridike, kur: 

 a) kryerja e tyre është në kompetencën e një organi tjetër shtetëror; 
 b) në aktin ose në veprimin noterial kanë marrë pjesë personat që tregohen në nenin 42 të këtij ligji; 
 c) akti noterial përmban disponim në dobi të personave, për të cilët parashikohen ndalime sipas nenit 42 

të këtij ligji; 
 ç) akti noterial ose vërtetimi i nënshkrimeve janë bërë pa qenë të pranishëm personalisht palët, ose 

përfaqësuesit e tyre me prokurë; 
 d) noteri nuk u ka lexuar palëve përmbajtjen e aktit noterial; 
 dh) në aktin noterial nuk tregohet identiteti i palëve, data dhe vendi ku është bërë; 
 e) akti ose veprimi noterial nuk përmban nënshkrimin e palëve ose nuk është nënshkruar dhe vulosur me 

të dyja vulat nga noteri. 
 ë) akti noterial është hartuar pa u respektuar rregullat e parashikuara nga nenet 43 deri 46 të këtij ligji. 

Neni 68 
 
 Pavlefshmëria e aktit ose e veprimit noterial mund të kërkohet nga personat që kanë marrë pjesë në 

hartimin e tij dhe nga çdo person që heq të drejta e merr përsipër detyrime prej tyre. 
Kërkesa shqyrtohet nga gjykata e rrethit gjyqësor, në territorin e së cilës e ushtron veprimtarinë zyra 

noteriale që ka kryer këto akte a veprime noteriale. 
 

Neni 69 
 
 Në vendimin e gjykatës që deklaron të pavlefshëm një akt noterial, urdhërohet zyra përkatëse e noterisë 

të bëjë shënimet e duhura në origjinalin e aktit, i cili ndodhet i depozituar në këtë zyrë. 
 

Regjistrat noteriale 
Neni 70 

 
 Në çdo zyrë noteriale është e detyrueshme të mbahen: 
 a) regjistri i përgjithshëm ku regjistrohen të gjitha aktet dhe veprimet noteriale; 
 b) regjistri i testamenteve; 
 c) regjistri i depozitimit të parave ose të vlerave të tjera. 
 Me urdhër të kryetarit të gjykatës së rrethit gjyqësor, një gjyqtar i kësaj gjykate bën numërimin e faqeve 

të regjistrave të mësipërm dhe vë shënimin përkatës në fillim e në fund të tyre, duke i nënshkruar e vulosur 
me vulën e gjykatës. 

 Regjistrat shoqërohen me indeksin alfabetik të pjesëmarrësve në aktin ose veprimin noterial. 
 

Neni 71 
(Shtuar me ligjin nr.8790, datë10.5.2001, neni 17) 

 
 Ministri i Drejtësisë nxjerr udhëzim të veçantë për eivdentimin, administrimin dhe ruajtjen e akteve e të 

dokumenteve noteriale, si dhe për organizimin, funksionimin dhe ruajtjen e arkivave noteriale. 
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KREU V 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 72 

 
 Kreu XVII, nenet 220 deri 225 të Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, miratuar me 
ligjin nr.6341, datë 27.6.1981, si dhe çdo dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 

Neni 73 
 

 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe ka efekt prapaveprues përsa i përket 
provimit të kualifikimit të parashikuar nga shkronja “c” e nenit 2. 

 
 Me ligjin nr.9216, datë 1.4.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime  në ligjin nr.7829, datë 1.6.1994 

“Për noterinë”, janë parashikuar edhe dispozitat e mëposhtme: 
 

Neni 22 
 
Në përjashtim të kushteve dhe procedurave për plotësimin e vendit vakant, sipas neneve 3/a dhe 3/ç të 

këtij ligji, si dhe të administrimit dhe marrjes në dorëzim të regjistrave dhe akteve noteriale, sipas nenit 20 të 
tij, plotësimi i vendit vakant që krijohet për shkak të heqjes dorë nga ushtrimi i profesionit, plotësimit të 
moshës 65 vjeç ose vdekjes së noterit, i ofrohet nga Ministri i Drejtësisë bashkëshortes/bashkëshortit ose 
fëmijëve të tij/saj, nëse ata fitojnë mbi 80 për qind  të pikëve të konkurrimit ose ushtrojnë profesionin e 
noterit. 

Në rastin e parashikuar në paragrafin e mësipërm, noteri ka të drejtën të kërkojë t’i dorëzohen regjistrat 
dhe aktet noteriale të arkivit të noterit që nuk ushtron më profesionin e tij. 

 
Neni 23 

 
Në të gjitha dispozitat e ligjit nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, ndryshuar me ligjin nr.8790, datë 

10.5.2001, fjala “stazhier” zëvendësohet me fjalën “asistent”. 
 

Neni 24 
Dispozitë kalimtare 

 
Periudha e ushtrimit të veprimtarisë së stazhierit ose asistentit, përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, është 

e vlefshme për efekt të ecurisë së afatit dyvjeçar të punës së asistentit. 
 

Neni 25 
 
Ngarkohen Ministri i Drejtësisë dhe Dhoma Kombëtare e Noterisë të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim 

të neneve 3/c paragrafi i fundit, 16 paragrafi i fundit dhe 17 paragrafi i fundit. 
 
 Ligji nr.7829, datë 19.4.1994 shpallur me dekretin nr.863, datë 14.6.1994 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Sali Berisha. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.7, faqe 361 
 
 Ligji nr.7920, datë 19.4.1995 shpallur me dekretin nr.1092, datë 4.5.1995 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Sali Berisha. 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.11, faqe 441 
  
Ligji nr.8790, datë 10.5.2001 shpallur me dekretin nr.3024 datë, 24.5.2001, të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.29, faqe 889 
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 Ligji nr.9216, datë 1.4.2004 shpallur me dekretin nr.4213, datë 26.4.2004 të Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, Alfred Moisiu. 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.28, faqe 2421 
 

 
UDHËZIM 

Nr.6291, datë 17.8.2005 
 

PËR EVIDENTIMIN, ADMINISTRIMIN DHE RUAJTJEN E AKTEVE E TË DOKUMENTEVE 
NOTERIALE, SI DHE PËR ORGANIZIMIN DHE RUAJTJEN E ARKIVAVE NOTERIALE 

(Ndryshuar me udhëzim nr.7203, datë 16.9.2009) 
 
Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 7 pika 2 të ligjit nr.8678, datë 14.5.2001 

“Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, dhe të nenit 71 të ligjit nr.7829, 
datë 1.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar, 

 
UDHËZOJ: 

 
I. EVIDENTIMI, ADMINISTRIMI DHE RUAJTJA E AKTEVE DHE VEPRIMEVE NOTERIALE   
1. Veprimtaria e noterit pasqyrohet në dokumentet dhe në regjistrat noterialë të parashikuar nga ligji 

nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar. 
2. Noteri është i detyruar të ruajë në arkivë një njësi origjinale të çdo dokumenti të redaktuar prej tij, 

duke i dhënë atij numër repertori e koleksioni dhe në rastet kur dokumenti nuk është redaktuar prej tij, duke i 
dhënë atij vetëm një numër repertori. Dokumenti do të ketë të gjitha elementet e parashikuara në ligjin 
nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë” i ndryshuar, si dhe i vulosur nga noteri. 

3. Dokumenti i vërtetimit të nënshkrimeve, përfshirë edhe nënshkrimin e përkthyesit, redaktohet në 
mënyrë të veçantë, në numër të njëjtë njësish sa janë njësitë e dokumentit me nënshkrime të vërtetuara nga 
noteri, plus një njësi që do të mbahet në arkivën e noterit. Dokumenti i vërtetimit duhet të përmbajë të gjitha 
elementet e një dokumenti të hartuar nga noteri duke përshkruar në mënyrë të përgjthshme përmbajtjen dhe 
llojin e dokumentit me nënshkrime të vërtetuara.  

4. Çdo njësi e vërtetuar që i jepet të tretit, lidhet me vulë të njomë me një njësi të dokumentit me 
nënshkrim të vërtetuar, nënshkruhet, vuloset me vulën e thatë pranë emrit të noterit dhe me vulën e njomë mbi 
pullat e taksës në vlerën përkatëse të tyre. 

Njësia plus e vërtetimit ruhet në arkivin e noterit sipas rregullave të parashikuara në këtë udhëzim. 
Në rastet e vërtetimit të nënshkrimeve, sipas nenit 55 të ligjit nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë“, 

i ndryshuar, përveç dokumentit të vërtetimit të nënshkrimit, noteri ruan në arkivë edhe një kopje të dokumentit 
me nënshkrim të vërtetuar dhe një kopje të dokumentit të identifikimit (kur është rasti i identifikimit me 
dokument). 

4. Në rastin e veprimeve juridike lidhur me pasuritë e të miturit të vendosur në kujdestari, të cilat 
lidhen me akt noterial, në zbatim të dispozitave të Kodit të Familjes, përveç respektimit të detyrimeve të tjera 
të këtij udhëzimi, noteri duhet të ruajë në arkivin e tij, bashkëlidhur dokumentit të aktit në fjalë edhe një njësi 
origjinale ose kopje të vendimit të gjykatës për emërimin e kujdestarit. 

 Në rastin e veprimeve juridike lidhur me pasuritë e personit të cilit i është hequr zotësia për të 
vepruar, personit të cilit i është kufizuar zotësia për të vepruar, si dhe të personit të cilit i është kthyer zotësia 
për të vepruar, dhe që lidhet me akt noterial, përveç respektimit të detyrimeve të tjera të këtij udhëzimi, noteri 
duhet të ruajë në arkivin e tij, bashkëlidhur dokumentit të aktit në fjalë, edhe një njësi origjinale ose kopje të 
shkurtimit të vendimit të gjykatës, i cili sipas rastit konkret ka hequr, kufizuar ose ka kthyer zotësinë për të 
vepruar të personit. 

5. Në rastet e vërtetimit të qenies gjallë të një personi ose të vendqëndrimit të tij, së bashku me 
njësinë e dokumentit të vërtetimit të redaktuar prej tij, noteri ruan në arkivë edhe një fotokopje të dokumentit 
të identifikimit, të cilin e ka verifikuar më parë me origjinalin. 

6. Lëshimi i dokumenteve të redaktuara nga noteri, të cilat përmbajnë shkurtime të dokumenteve të 
paraqitura nga të tretët ose të dokumentave të arkivës, bëhet duke iu vënë numri i repertorit, data, shënimi që 
pasqyron kohën dhe të dhënat e karakteristikat e dokumentit nga është marrë teksti, kur është rasti të dhënat e 
personit (emri, atësia, mbiemri i deklaruar prej tij) që ka paraqitur këtë dokument, si dhe ekstrakti i 
dokumentit origjinal. Në fund vendoset emri, mbiemri e nënshkrimi i noterit dhe dokumenti vuloset.  
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Në përputhje me parashikimet e këtij udhëzimi, noteri ruan një njësi origjinale të dokumentit të 
redaktuar prej tij si më sipër, vetëm kur dokumenti origjinal nga është paraqitur shkurtimi, është paraqitur nga 
të tretët. 

7. Në rastin e vërtetimit të kopjes me dokumentin origjinal në arkivin e noterit, ruhet një kopje e tij. 
Noteri bën shënimin “Vërtetohet se njësia është kopje e njëjtë me dokumentin origjinal. Vërtetimi i kopjes me 
origjinalin mund të bëhet me dokumentin e veçantë apo në të njëjtin akt me kopjen që vëretetohet. 

Vërtetimi i njësisë së kopjeve ose shkurtimeve me origjinalin është i parregullt kur teksti, pjesë të tij 
apo edhe shkronja të veçanta të kopjes së vërtetuar të dokumentit, nuk janë të lexueshme. 

8. Njësitë origjinale të hartuara nga noteri, të akteve të cilat u janë dhënë nënshkruesve ose të 
interesuarve në çastin e redaktimit, e nënshkrimit do të kenë numër repertori dhe koleksioni të njëjtë me atë të 
njësisë që është mbajtur nga noteri në arkivë, por numri i koleksionit do të jetë me fraksion. Numri i fraksionit 
do të jetë unik për çdo njësi dhe do të vijë sipas një rendi që do të fillojë nga numri 1(një) dhe të përfundojë 
me numrin, i cili i përgjigjet numrit të njësive që u janë dhënë nënshkruesve ose të interesuarve. Për shembull: 
nëse në një dokument të arkivuar numri i repertorit do të jetë 100 (njëqind) dhe numri i koleksionit do të jetë 
50 (pesëdhjetë), për dy njësi origjinale që u janë dhënë nënshkruesve ose të interesuarve, numri i repertorit do 
të jetë 100 (njëqind), ndërsa numri i koleksionit do të jetë  50/1 dhe 50/2. 

9. Në rastin e testamentit të redaktuar nga noteri, numri i regjistrimit të testamentit është edhe numri i 
vetë testamentit. Testamentet nuk kanë numër repertori apo koleksioni si në rastin e dokumenteve të tjera të 
redaktuara nga noteri, por vetëm numrin e testamentit.  

Në rastin e testamentit olograf, noteri redakton një procesverbal të depozitimit dhe regjistrimit të 
testamentit dhe i jep numrin që do të marrë regjistrimi në regjistrin e testamenteve. Numri i procesverbalit të 
depozimit dhe regjistrimit të testamentit është edhe numri i testamentit. Procesverbali i bashkëlidhet me vulë të 
njomë dokumentit që përmban tekstin e testamentit dhe arkivohet sipas rregullave të parashikuara nga ky 
udhëzim. 

Kur testamenti olograf është depozituar i mbyllur në zarf, procesverbali i parashikuar më sipër 
bashkëlidhet me zarfin me vulë të njomë dhe mbi zarf noteri shënon me shkrim dore shprehjen “Ky testament 
u depozitua dhe u nënshkrua sot më (shënohet ora, dita, muaji dhe viti) dhe ka numër regjistrimi (shënohet 
numri sipas regjistrimit në regjistër)”. Më poshtë vendosen emri, mbiemri, nënshkrimi i noterit dhe vuloset 
me vulë të njomë prej tij.  

10. Në rast se një veprim juridik i bërë me akt noterial konstatohet ose shpallet i pavlefshëm nga 
gjykata, noteri është i detyruar që një kopje të këtij vendimi të gjykatës ta bashkëlidhë me njësinë e dokumentit 
arkivor, në të cilin pasqyrohet veprimi i pavlefshëm, duke bërë mbi dokument shënimin se veprimi është i 
pavlefshëm. 

Shënimi duhet të pasqyrojë datën kur është bërë, datën dhe numrin e vendimit gjyqësor dhe të 
nënshkruhet e të vuloset nga noteri. 

Praktika e bërjes së shënimit si më sipër, zbatohet edhe në rastin e veprimeve juridike të lidhura 
përpara noterit, por të anuluara nga vetë palët që i kanë lidhur. Në këtë rast, dokumentit arkivor të veprimit të 
anuluar i bashkëlidhet edhe një dokument i redaktuar nga noteri që përmban shprehjen e vullnetit të palëve për 
anulim, por ky i fundit nuk është redaktuar nga i njëjti noter.       

 
II. FORMA, PËRMBAJTJA   DHE ADMINISTRIMI I REGJISTRAVE TË VEPRIMTARISË 

NOTERIALE. 
11. Për ushtrimin e veprimtarisë së tij, noteri mban tri regjistra: 
- regjistri i përgjithshëm i akteve dhe veprimeve noteriale; 
- regjistri i testamenteve; 
- regjistri i depozitimit të parave ose të vlerave të tjera. 
Regjistrat shoqërohen me indeks përkatës alfabetik të emrave të pjesëmarrësve në aktin ose veprimin 

noterial. Shënimi në indeksin përkatës bëhet vetëm për aktet dhe veprimet noteriale të cilat përmbajnë numër 
repertori dhe koleksioni 

Forma dhe përmbajtja e regjistrave të sipërpërmendur është sipas modeleve bashkëlidhur këtij 
udhëzimi.  

12. Regjistrat numërtohen në çdo faqe dhe përmbajnë përkatësisht: 
- regjistrin e përgjithshëm, 100 fletë (200 faqe) me letër format “A3”; 
- regjistrin e testamenteve, 100 fletë (200 faqe) me letër format “A4”; 
- regjistrin e depozitimit të parave ose vlerave të tjera, 100 fletë (100 faqe) me letër format “A4”. 
Çdo fletë duhet të jetë e vulosur me vulën e gjykatës së shkallës së parë (rrethit gjyqësor), nën 

juridiksionin e së cilës përfshihet njësia e pushtetit vendor  ku ushtron veprimtarinë noteri. 
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Në faqen e fundit të regjistrit vendoset shënimi: 
“Ky regjistër përbëhet nga 100 fletë të numërtuara e të vulosura, të cilat u kontrolluan e u sekretuan 

sot më datë (shënohet dita, muaji, viti, emri, mbiemri dhe nënshkrimi e gjyqtarit që sipas ligjit bën 
shënimin)”. Ky shënim vuloset me vulën e gjykatës. 

Pas përfundimit të procedurës së mësipërme dhe përpara se të përdoren, regjistri i paraqitet strukturës 
përgjegjëse për veprimtarinë e noterisë në Ministrinë e Drejtësisë për të kontrolluar rregullsinë e tij. Drejtuesi 
i kësaj strukture, pasi kryen verifikimin e nevojshëm dhe e gjen të rregullt formën dhe sekretimin, në faqen e 
fundit të regjistrit bën shënimin: “Regjistri u kontrollua dhe u gjet në përputhje me kërkesat e legjislacionit në 
fuqi, sot më (shënohet dita, muaji dhe viti), nga (shënohet funksioni, emri, mbiemri). Më poshtë vihet emri, 
mbiemri dhe nënshkrimi i personit që bëri verifikimin dhe vuloset me vulën e Ministrisë së Drejtësisë nga 
personi përgjegjës  për këtë vulë (shefi i sektorit të sekretari-arkivit pranë Drejtorisë së Menaxhimit të 
Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve). Regjistri i verifikuar i dorëzohet noterit për të filluar kryerjen e 
regjistrimeve. 

Indeks alfabetik të emrave të pjesëmarrësve në aktin apo veprimin noterial përbëhen nga letër format 
“A4” dhe nuk është e nevojshme të numërtohen apo sekretohen e vulosen në gjykatë. Indeks alfabetike 
verifikohen në Ministrinë e Drejtësisë për përputhjen me kërkesat e këtij udhëzimi, u bëhet shënimi përkatës 
dhe u vihet vula e Ministrisë së Drejtësisë njëlloj si edhe për regjistrat e tjerë. 

13. Në regjistrin e përgjithshëm pasqyrohet gjithë veprimtaria noteriale me përjashtim të veprimtarisë 
që pasqyrohet në regjistrin e testamenteve dhe atë të depozitimit të parave ose vlerave të tjera. 

Në regjistrin e përgjithshëm shënohen sipas emërtimit të kolonave: 
- numri i repertorit (Nr.Rep.); 
- numri i koleksionit (Nr. Kol.); 
- data e regjistrimit (data); 
- emri dhe mbiemri i personit që ka kërkuar shërbimin; 
- lloji i dokumentit që pasqyron shërbimin që regjistrohet (lloji i dokumentit); 
- përshkrimi i aktit apo i veprimit noterial; 
- vlera e tarifës noteriale të paguar për shërbimin e kryer (tarifa). 
Shënimi në regjistër bëhet duke regjistruar për çdo veprim një numër repertori dhe kur janë 

dokumente të redaktuara nga noteri, duke regjistruar edhe një numër koleksioni, të cilat duhet të jenë të 
shënuara edhe në dokumentin që i përket veprimit të regjistruar. 

Numërtimi fillon me numrin 1(një) për çdo vit kalendarik, edhe kur aktiviteti fillon në mes të vitit. 
Numrat në regjistër nuk mund të kenë fraksion, ato janë unike për çdo dokument. 

Shënimi në regjistrin përkatës i çdo veprimi të noterit, të pasqyruar në një dokument të hartuar prej tij 
apo të nënshkruar në prani të tij, bëhet menjëherë pas nënshkrimit të dokumentit prej noterit, i cili në çdo rast 
i nënshkruan dokumentet e fundit. Numri që shënohet në regjistër dhe që merr dokumenti do të jetë numri 
pasardhës i numrit të fundit të regjistruar në regjistër për një veprim të mëparshëm. 

Shënimet në regjistër bëhen personalisht nga noteri, me shkrim dore, me bojë blu dhe në një rresht të 
vetëm. Nuk lejohet të shkruhet në më shumë se një rresht dhe të lihen rreshta bosh ndërmjet regjistrimeve. 
Kur janë shumë persona që kërkojnë kryerjen e një shërbimi, në kolonën përkatëse shënohen të dhënat 
përkatëse të njërit prej tyre, kur nuk janë palë në një veprim juridik, ose të një personi për çdo palë në 
veprimet juridike me palë. 

14. Në regjistrin e testamenteve regjistrohen dhe numërtohen në mënyrë kronologjike vetëm 
testamentet. 

Në regjistrin e testamenteve shënohen sipas emërtimit të kolonave: 
- numri i testamentit (nr.testamentit); 
- data e regjistrimit të testamentit (data e regjistrimit); 
- emri, atësia, mbiemri dhe adresa e testamentlënësit (testamentlënësi, emri, atësia, mbiemri, adresa); 
- lloji i testamentit (lloji); 
- me datën e  kryerjes dhe firmën e noterit bëhen shënime për veprimet me testamentin, (Shënim me 

datën dhe nënshkrimin e noterit). 
Numri i regjistrimit është edhe numri i testamentit dhe pasqyrohet sipas rregullave të këtij udhëzimi. 
Kur çelet ose revokohet testamenti bëhet shënim në kolonën përkatëse të regjistrit dhe nënshkruhet 

nga noteri, i cili vendos dhe numrin përkatës të veprimit noterial që bën çeljen ose revokimin e tij. 
Procesverbali i çeljes së testamenit regjistrohet në regjistrin e përgjithshëm të veprimeve të noterit.   
15. Në regjistrin e depozitimit të parave ose vlerave të tjera regjistrohen procesverbalet lidhur me 

veprimet e kryera për depozitimet e parave dhe sendeve të tjera me vlerë. 
Në regjistrin e depozitave të parave ose vlerave të tjera shënohen sipas emërtimit të kolonave: 
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- numri i repertorit për procesverbalin e redaktuar nga noteri (Nr.Rep.); 
- numri i koleksionit për procesverbalin e redaktuar nga noteri (Nr.Kol.); 
- emri, atësia, mbiemri dhe adresa e depozituesit (depozituesi (emri, atësia, mbiemri, adresa); 
- lloji dhe karakteristikat kryesore të depozitës (lloji i depozitës); 
- me datën e kryerjes dhe firmën e noterit bëhen shënime për veprimet me sendet e depozituara 

(shënim me datën dhe nënshkrimin e noterit). 
 Numri i regjistrimit është edhe numri i procesverbalit të depozitimit të parave dhe sendeve me vlerë. 
Kur sendet e depozituara i dorëzohen depozituesit, bëhet shënim në kolonën përkatëse të regjistrit dhe 

nënshkruhet nga noteri, i cili vendos dhe numrin përkatës të procesverbalit të dorëzimit. 
Procesverbali i dorëzimit regjistrohet në regjistrin e përgjithshëm të veprimeve të noterit. 
16. Përveç indeks alfabetike të emrave dhe regjistrit të testamenteve, në regjistrat e tjerë në fund të 

çdo viti kalendarik, noteri vendos një vijë të kuqe në rreshtin pas regjistrimit të fundit dhe poshtë tij bën me 
shkrim dore, me bojë blu, shënim: 

 “Mbyllje e vitit kalendarik (shënon me numra vitin), me numër repertori (numrin regjistrimit të 
fundit) dhe numër koleksioni (numrin e regjistruar të fundit në kolonën e numrit të koleksionit).” Shënohet 
data e bërjes së shënimit (dita, muaji, viti), emri e mbiemri i noterit dhe nënshkrimi i tyre. Mbi nënshkrim 
vihet vula e njomë. 

Pas këtij shënimi fillohet një faqe e re me numrin rendor 1, e cila i përket vitit të ri kalendarik. 
17. Kur në regjistër nuk mund të regjistrohen më veprime, për shkak se ai është mbushur, noteri bën 

shënimin e mbylljes së regjistrit, duke shënuar datën, muajin, vitin, numrin e fletëve e faqeve të regjistrit, 
numrin e fundit të repertorit dhe koleksionit së bashku me nënshkrimin dhe vulën e njomë. Regjistri i mbushur 
vendoset në arkivë dhe mbahet në ruajtje të përhershme. 

Regjistri i ri do të fillojë me numër repertori e koleksioni në vazhdim të numërtimit të bërë sipas 
regjistrit të mbushur. 

Kur regjistri është dëmtuar për arsye të ndryshme dhe nuk mund të përdoret më, kur është e mundur 
të shkruhet në të, i vendoset një vijë e kuqe në rreshtin e parë pas regjistrimit të fundit nga noteri, me shkrim 
dore, me bojë blu, bëhet shënimi i nxjerrjes nga përdorimi, duke shpjeguar arsyen, shënohet data (dita, muaji, 
viti), emri e mbiemri i noterit dhe nënshkruhet prej tij e vuloset me vulën e njomë. Në këtë rast, noteri pasi 
bën shënimin e nxjerrjes nga përdorimi të regjistrit, njofton brenda 3 ditëve nga dita e bërjes së shënimit, 
strukturën përgjegjëse për aktivitetin e noterisë në Ministrinë e Drejtësisë. 

Në rast se nuk është e mundur të shkruhet në regjistër, bëhet një procesverbal nga noteri, në të cilin 
pasqyrohet gjendja dhe arsyet e nxjerrjes nga përdorimi dhe i bashkëlidhet regjistrit. Regjistri në gjendjen që 
është, mbahet në ruajtje të përhershme në arkivën e noterit. 

   
III. ORGANIZIMI DHE RUAJTJA E ARKIVAVE NOTERIALE 
18. Arkivi i noterit përbëhet nga gjithë dokumentacioni që sipas këtij udhëzimi duhet të ruhet nga 

noteri, si dhe nga regjistrat noterialë, në të cilët nuk mund të bëhen më regjistrime.  
Noteri e mban arkivën e tij në zyrën ku ushtron veprimtarinë profesionale. Ai kujdeset për ruajtjen e 

dokumenteve arkivore në ambiente të sigurta nga dëmtimet e agjentëve atmosferikë, biologjikë etj. ose 
ndërhyrjet e personave të paautorizuar. 

Dokumentet e arkivit të noterit shfrytëzohen e administrohen në përputhje me legjislacionin në fuqi 
dhe me parashikimet e këtij udhëzimi, nga vetë noteri, personat e parashikuar me ligj ose personat e autorizuar 
nga noteri dhe nën mbikëqyrjen e tij. 

Noteri është përgjegjës për çdo dëmtim të dokumenteve arkivorë, që është shkaktuar nga 
mosrespektimi i detyrimeve të parashikuara në këtë udhëzim.    

19. Dokumentet në arkivë sistemohen të ndara në vite. Dokumentet e një viti duhet të sistemohen 
sipas rendit kronologjik, duke u ndarë në grupe, të cilat janë të përbëra nga dokumentet e një muaji. 

Testamentet e paçelura mbahen në dosje të vecanta dhe sistemohen sipas rendit kronologjik. Mbas 
çeljes ose mbas revokimit, testamenti së bashku me procesverbalin ose deklaratën e revokimit, kur është 
revokuar në këtë mënyrë, mbahet në dosjen e dokumenteve të tjera. 

20. Në rast se, për nevoja të procesit hetimor apo gjyqësorë, noterit i kërkohen nga prokuroria apo 
gjykata dokumente të arkivit, ai është i detyruar t’ia japë ato personit të ngarkuar nga gjykata ose prokurori. 
Në këtë rast, noteri mban një njësi origjinale të procesverbalit të dorëzimit të dokumentEve, të nënshkruara 
nga ai dhe personi i autorizuar nga organet e mësipërme për marrjen e dokumenteve në dorëzim. Një njësi të 
procesverbalit e mban personi, të cilit i dorëzohen dokumentet. Njësisë së procesverbalit që mban noteri i 
bashkëlidh edhe dokumentin që përmban urdhërimin për dorëzimin e dokumenteve. 
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21. Afati i ruajtjes në arkivë të dokumenteve, fillon të llogaritet nga dita e regjistrimit të tyre dhe 
është si më poshtë: 

- regjistrat e plotësuar mbahet në ruajtje të përhershme; 
- kontrata e transaksionit të pasurisë së paluajtshme mbahet në ruajtje të përhershme;  
- kontrata e lidhur mbi të drejta reale mbi pasuritë e paluajtshme mbahet në ruajtje 10 vjet pas ditës që 

kontrata ka përfunduar (ka mbaruar afati i efekteve juridike ose është zgjidhur); 
- deklarata noteriale lidhur me çështje të së drejtës së pronësisë për sendet e paluajtshme dhe të 

drejtave reale mbi to mbahet në ruajtje për 10 vjet; 
- kur nuk është e mundur të përcaktohet koha e përfundimit të saj, kontrata lidhur me të drejtat reale 

mbi pasurinë e paluajtshme, mbahet në ruajtje të përhershme; 
- procesverbali i çeljes së testamentit mbahet në ruajtje për 10 vjet; 
- dokumentet që pasqyrojnë veprime juridike të pavlefshme mbahen në ruajtje për 10 vjet nga dita kur 

është dhënë vendimi i gjykatës; 
- kontrata e shitblerjes së automjeteve mbahen në ruajtje për 10 vjet; 
- prokura noteriale mbahet në ruajtje për 5 vjet mbas kalimit të afatit të përcaktuar për përfaqësim 

(afat i përcaktuar ose i nënkuptuar nga përmbatja) ose pas revokimit; 
- kur nuk ka afate të përcaktuara prokura mbahet në ruajtje për 10 vjet mbas regjistrimit;  
- akti i përdorimit të automjeteve mbahet në ruajtje për 5 vjet pas mbarimit të afatit të parashikuar 

prej tij; 
- kur akti i përdorimit të automjeteve nuk parashikon afat mbahet në ruajtje pa afat;  
- deklarata për pajisjen e fëmijëve me pasaportë ose për shënim në pasaportën e prindërve mbahet në 

ruajtje për 2 vjet;  
- vërtetimi i nënshkrimit të përkthyesit mbahet në ruajtje për 1 vit; 
- çdo dokument tjetër, kur nuk është parashikuar ndryshe me ligj ose akte nënligjore, mbahet në 

ruajtje për 10 vjet pas afatit që dokumenti parashikon të ketë efekte juridike dhe kur nuk ka një afat të tillë, 10 
vjet nga dita e regjistrimit. 

- vërtetimi i njësisë së kopjeve ose shkurtimeve me origjinalin mbahet në ruajtje për 1 vit nga dita e 
regjistrimit.   

22. Kur veprimtaria e noterit përfundon (ka vdekur ose i është hequr leja e ushtrimit të profesionit për 
një nga arsyet e parashikuara nga ligji), me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, arkivi i tij dorëzohet me 
proceverbal personit të ngarkuar prej tij dhe përfaqësuesit të dhomës së notërisë në nivel vendor.  

Për marjen e arkivit në dorëzim, personi (ish-noteri, personi i ngarkuar prej tij ose personi që ka në 
ruajtje arkivin), njoftohet të paktën 5 ditë përpara për ditën dhe orën e dorëzimit dhe i jepet edhe një kopje e 
urdhrit të Ministrit. Njoftimi i bëhet, ose një familjari madhor të tij, me shkrim. Njoftimi i dërgohet me postë 
dhe nëpërmjet dhomës përkatëse të noterisë ose duke iu dorëzuar nga një person i ngarkuar i Ministrisë së 
Drejtësisë.  

Kur personit nuk i dihet vendbanimi, njoftimi afishohet në zyrat e organeve të pushtetit vendor të 
qendrës së ushtrimit të aktivitetit të zyrës së tij noteriale dhe në gjykatën e shkallës së parë nën juridiksionin e 
së cilës është vendodhja e zyrës ku ka ushtruar aktivitetin si noter. Njoftimi konsiderohet i marrë pasi kanë 
kaluar 30 ditë nga dita që është afishuar.  

Në rast se personi nuk paraqitet për dorëzimin e arkivit, atij i bëhet edhe një njoftim i dytë, në të 
njëjtën mënyrë si njoftimi i parë. 

Në rast se, edhe pas njoftimeve si më sipër, personi nuk bashkëpunon për dorëzimin e arkivit, atëherë 
nisin procedurat e ekzekutimit të urdhrit të ministrit nga zyra përkatëse e përmbarimit. 

23. Pasi arkivi është marrë në dorëzim nga përfaqësuesi i Ministrisë së Drejtësisë dhe nga 
përfaqësuesi i dhomës përkatëse të noterisë, ai i dorëzohet me procesverbal një noteri të së njëjtës dhomë dhe 
që ushtron aktivitetin në një zyrë të ndodhur në të njëjtën bashki. Kur nuk ka një zyrë tjetër në atë bashki, 
arkivi i dorëzohet një noteri të një zyre të ndodhur në bashkinë më të afërt, i cili përcaktohet në urdhrin 
përkatës të Ministrit të Drejtësisë për dorëzimin e arkivit. 

Në rast se arkivi është marrë përkohësisht (kur është dhënë masa disiplinore për heqje të përkohshme 
të ushtrimit të veprimtarisë), pas kalimit të afatit të parashikuar në urdhrin për dhënien e masës, noteri merr 
arkivin në dorëzim me procesverbal nga noteri që e kishte gjatë kësaj kohe.                 

 
IV. RREGULLA TRANSITORE, SHFUQIZIME HYRJA NË FUQI 
24. Noterët të marrin masa për përgatitjen e regjistrave në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi, 

brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e tij. 
 



321 
 

Noterët, regjistrat e të cilëve janë në përputhje me kërkesat e parashikuara në këtë udhëzim, brenda 3 
muajve nga hyrja në fuqi e tij, i paraqesin ato në Ministrinë e Drejtësisë për të kryer procedurën e verifikimit 
sipas parashikimeve të pikës 12 të këtij udhëzimi. 

Në rast se nuk respektohen parashikimet e kësaj pike, do të konsiderohet se janë shkelur rregullat e 
parashikuara nga ky udhëzim për formën dhe përmbajtjen e regjistrave noterialë dhe do të jepen masa 
disiplinore në zbatim të ligjit nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar. 

25. Për zbatimin e parashikimeve të këtij udhëzimi, ngarkohen noterët dhe strukturat përgjegjëse për 
aktivitetin e noterisë në Ministrinë e Drejtësisë. 

26. Udhëzimi i Ministrit të Drejtësisë nr.2, datë 15.9.1998 “Për evidentimin e akteve dhe veprimeve 
noteriale”, urdhëri i Ministrit të Drejtësisë nr.5719, datë 24.6.2002 “Mbi afatin e ruajtjes së dokumenteve 
noteriale”, shfuqizohen.  

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I DREJTËSISË 
Fatmir Xhafaj 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.64, faqe 2337 
 

Udhëzim nr.7203, datë 16.9.2009 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.143, faqe 6501 
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LISTA E VENDEVE VAKANT PËR NOTERË NË RRETHE 

 
Bashkia Numri i vendeve vakant 
  
Peshkopia 1 (një) 
Elbasani 1 (një) 
Fieri 1 (një) 
Gramshi 1 (një) 
Gjirokastra 2 (dy) 
Kuçova 1 (një) 
Kukësi 1 (një) 
Lushnja 1 (një) 
Pogradeci 1 (një) 
Çorovoda 1 (një) 
Tirana 1 (një) 
Bajram Curri 1 (një) 

 
 

UDHËZIM 
Nr.13, datë 12.2.2009  

 
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR VEPRIME E SHËRBIME TË 
ADMINISTRATËS GJYQËSORE E MINISTRISË SË DREJTËSISË PËR SHËRBIMIN 

PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT, PROKURORISË, NOTERISË DHE ZYRËS SË 
REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME 

(Ndryshuar me udhëzim nr.1240/4, datë 15.9.2009) 
          I përditësuar 

 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës, të nenit 11 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008  “Për 

taksat kombëtare”, të paragrafit e parë të nenit 47 të ligjit nr.10031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin 
përmbarimor gjyqësor privat” Ministri i Financave dhe Ministri i Drejtësisë 

 
UDHËZOJNË: 

 
1. Tarifat për veprime e shërbime nga administratat gjyqësore dhe Ministrisë së Drejtësisë, prokurori, 

noteri caktohen sipas shtojcës nr.1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  
2. Tarifat për veprime e shërbime që kryhen nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, 

caktohen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.549, datë 26.08.1996 “Për caktimin e tarifave të 
shërbimit të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar” 

3. Për vjeljen e tarifave për kryerjen e veprimeve e të shërbimeve administrative në gjykata, 
Ministrinë e Drejtësisë, prokurori dhe Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ngarkohen administratat 
përkatëse të këtyre institucioneve, ndërsa për tarifën e shërbimit noterial, ngarkohet “Posta Shqiptare” sh.a.  

4. Këto tarifa paguhen në momentin e kryerjes së veprimeve dhe bëhen me anën e pullës për tarifat 
fikse ose me mandatarkëtim për ato raste kur, kjo tarifë sipas shtojcës nr.1, bashkëlidhur, është shprehur në 
përqindje.  

5. Termi “tarifë” në pikën 8 të shkronjës “A” të shtojcës 1, ka të njëjtin kuptim me termin “taksë 
mbi aktet” i përdorur në nenin 156 të Kodit të Procedurës Civile. 

6. Pullat vendosen në çdo kopje të dokumentit të lëshuar, për të gjitha dokumentet që, sipas ligjit, 
duhet të pajisen me pulla. Dokumentet janë të vlefshme kur pulla  është e vulosur nga organi që kryen 
shërbimin. Për plotësimin e vlerës së pullës për aktet që lëshohen mund të përdoren një ose më shumë pulla, 
me kusht që ato të plotësojne vlerën e tarifës.  

7. Në rast se personi kërkon kopje të akteve apo dokumenteve të lëshuara nga organet gjyqësore apo 
noteriale, vlera e pullës është përcaktuar në shtojcën nr.1, me kusht që tek akti ose dokumenti të jetë shënuar 
fjala "kopje". Në rast të kundërt merret vlera e plotë e tarifës.  

8. Tarifa e paguar nuk kthehet kur hiqet dorë nga kryerja e veprimeve gjyqësore apo noteriale. 
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9. Institucionet përgjegjëse për vjeljen e tarifave me anën e pullës planifikojnë dhe porosisin në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve pullat sipas nevojave.  

10. Mbi tarifat e shërbimit të përfshira në këtë udhëzim nuk aplikohet TVSH. 
11. Këto tarifa aplikohen në çdo rast pavarësisht tarifave të shërbimit, të parashikuara në akte të tjera 

ligjore apo nënligjore.   
12. Për shërbimin e kryer, institucionet përkatëse të gjykatës, Ministrisë së Drejtësisë dhe prokurorisë 

përfitojnë 10% komision të llogaritur mbi masën e tarifave që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në llogarinë 
përkatëse të thesarit, ndërsa Posta Shqiptare sh.a. përfiton komision në masën 3%. 

13. Tarifat e arkëtuara dhe të derdhura në llogaritë përkatëse të thesarit i takojnë Buxhetit të Shtetit.  
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 

 
MINISTËR I FINANCAVE                                       MINISTËR I DREJTËSISË 

Ridvan Bode                         Enkelejd Alibeaj 
 

Udhëzim nr.13, datë 12.2.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.11, faqe 893 
Udhëzim nr.1240/4, datë 15.9.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.148, faqe 6630 
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Shtojca nr.1 
 
 

TARIFA PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE, 
MINISTRIA E DREJTËSISË, PROKURORIA DHE NOTERIA  

 
  Masa e 

tarifës 
në lekë 

Masa e 
tarifës 
në % 

A. 
Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga 
administrata gjyqësore e prokuroria: 

  

    

1. 
Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore 
për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit. 

200  

    

2. 
Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo 
dokumenti që kërkohet nga të interesuarit. 

200  

    

3. 
Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes 
gjyqësore 

200  

    
4. Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Drejtësisë 200  
    

5. 
Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar 
çështje penale nga prokuroria. 

200  

    

6. 
Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të 
mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria 

200  

    

7. 
Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në 
proces gjyqësor. 

200  

    
8.  Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë:   
     a) për pension ushqimor 0  
     b) për vërtetim fakti 200  
     c) padi për zgjidhje martese 3000  
     ç) padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike 3000  

 
    d) padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe 
për shkaktim dëmi 

  

     I) me vleftë deri 100 000 lekë 3000  
    II) me vleftë mbi 100 000 lekë  1% 
    dh) padi për pjesëtim pasurie 3000  
      e) padi për kthim në punë 0  
    
9. Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës  200  
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  Masa e tarifës 
në lekë 

Masa e tarifës 
në % 

B. Tarifë për veprime që kryhen nga përmbaruesi gjyqësor shtetëror 
dhe privat: 

  

1. Për vënien në ekzekutim të vendimeve e titujve të tjerë ekzekutivë 
me objekt të pavleftësueshëm 

3500  

2. Për vënien në ekzekutim të vendimeve të titujve të tjerë ekzekutivë 
me objekt të vleftësueshëm: 

  

 a) kundrejt shtetasve  2% 
 b) kundrejt personave juridikë  2% 
3. Për lajmërimet dhe veprimet e tjera të përmbaruesit gjyqësor 200  
4. Për lëshime nga përmbaruesi gjyqësor të çdo lloj akti ose 

dokumenti të kërkuar nga të interesuarit 
 

200 
 

5. Për vënien në ekzekutim të vendimeve me objekt pension ushqimor 0  
 

Tarifat e përcaktuara sipas pikës 3 për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror zbatohen mbas hyrjes në fuqi 
të këtij udhëzimi. 
Tarifat e përcaktuara sipas pikës 3 për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat zbatohen me fillimin e 
aktivitetit të përmbaruesve gjyqësorë privatë. 
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Masa e tarifës 
në lekë 

Masa e 
tarifës 
në % 

C. 
Tarifa e pullës që zbatohet për veprimet që kryhen 
nga zyrat noteriale: 

  

1. Përpilimi i testamenteve me akte noteriale 450  
2. Depozitimi i testamenteve ollografe 200  
3. Prokura (redaktim):   
   a) të përgjithshme 200  
   b) të posaçme 200  

4. 
Për lëshimin e kopjeve, shkurtime e pjesë të akteve të 
depozituara në zyrën noteriale 

200  

5. 
Vërtetim se kopjet ose shkurtimet e  dokumenteve janë 
të njëjta me origjinalin 

200  

6. Vërtetim përkthimi dhe vërtetim njësie me origjinalin  200  
7. Kontrata për kalim pronësie të pasurisë së luajtshme 700  

8. 
Kontrata për kalim pronësie të pasurisë 
së paluajtshme 

1000  

9. Redaktimi i akteve noteriale të ndryshme 200  

10. 
Njoftim dhe kujtesë noteriale ose akte të tjera 
jashtëgjyqësore 

200  

11. 
Legalizim i nënshkrimit të shtetasve në akte të 
ndryshme 

200  

12. 
Pranimi për ruajtje të dokumenteve të personave fizikë 
dhe juridikë në zyrat noteriale 

300  

13. 
Vërtetimi i qenies së një personi dhe qëndrimi  i tij në 
një vend të caktuar 

200  

14. Kundërshtimi i çekut dhe kambialit (protesta) 200  
15. Kontratë qiraje 200  
16. Kontratë huaje 200  
17. Kontratë sipërmarrje 200  
18. Veprime të tjera noteriale 200  
    

 
 

LIGJ 
Nr.10 018, datë 13.11.2008 

 
PËR AVOKATURËN E SHTETIT 

 
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 

 
Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për organizimin dhe funksionimin e Avokaturës së 

Shtetit. 
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Neni 2 
Avokatura e Shtetit 

 
1. Avokatura e Shtetit është person juridik publik, në varësi të Ministrit të Drejtësisë, me seli në 

Tiranë.  
2. Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike, i ngarkuar ekskluzivisht për 

dhënien e asistencës juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike. Asistenca juridike përfshin 
shërbimin këshillimor dhe të përfaqësimit. Për institucionet dhe për çështjet juridike të përcaktuara në nenin 5 
të këtij ligji, asistenca juridike e Avokaturës së Shtetit është e detyrueshme. Në Avokaturën e Shtetit, funksioni 
i këshillimit juridik kryhet ekskluzivisht nga avokatët e shtetit. 

3. Avokatura e Shtetit organizohet dhe e ushtron veprimtarinë sipas përcaktimeve të këtij ligji. 
4. Buxheti i Avokaturës së Shtetit është zë i veçantë në buxhetin e Ministrisë së Drejtësisë.  
 

Neni 3 
Parimet e veprimtarisë së Avokaturës së Shtetit 

 
Avokatura e Shtetit e ushtron veprimtarinë në bazë të parimeve të profesionalizmit, të efiçencës, të 

unitetit të doktrinës, të përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit në fuqi. 
 

KREU II 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AVOKATURËS SË SHTETIT 

 
Neni 4 

Organizimi i Avokaturës së Shtetit 
 
1. Avokatura e Shtetit drejtohet nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe organizohet në dy nivele, në 

nivel qendror dhe vendor. 
2. Avokatura e Shtetit në nivel qendror përbëhet nga: 
a) zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare; 
b) zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror; 
c) zyra e përfaqësimit në gjykatat e huaja, ndërkombëtare dhe në arbitrazhin ndërkombëtar; 
ç) zyra e inspektimit. 
3. Avokatura e Shtetit në nivel vendor përbëhet nga: 
a) zyrat vendore, të cilat veprojnë pranë çdo gjykate apeli, ku ushtrojnë dhe kompetencën tokësore; 
b) avokatët e shtetit pranë ministrive. 
4. Avokatura e Shtetit ka në përbërjen e saj edhe administratën mbështetëse. Marrëdhëniet juridike të 

punës së punonjësve të administratës mbështetëse rregullohen sipas legjislacionit në fuqi për marrëdhëniet e 
punës. 

5. Struktura dhe organika e Avokaturës së Shtetit miratohen me urdhër të Kryeministrit, me 
propozimin e Ministrit të Drejtësisë. 

6. Mënyra e organizimit dhe bashkërendimit të punës, ndërmjet niveleve dhe zyrave në Avokaturën e 
Shtetit, përcaktohet në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit, të propozuar nga 
Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe të miratuar nga Ministri i Drejtësisë. 

7. Marrëdhëniet ndërmjet Avokaturës së Shtetit, institucioneve shtetërore dhe enteve publike, roli i 
avokatëve të shtetit në gjykim, si edhe normat procedurale të posaçme përcaktohen në rregulloren e miratuar 
nga Këshilli i Ministrave. 

 
Neni 5 

Funksionet e Avokaturës së Shtetit 
 
1. Avokatura e Shtetit kryen funksionet e mëposhtme: 
a) ofron shërbim këshillimor për veprimtarinë juridike të organeve të administratës shtetërore 

qendrore dhe të enteve publike, veçanërisht për lidhjen e kontratave, të cilat parashikojnë efekte financiare për 
shtetin; 

b) përfaqëson dhe mbron interesat pasurorë të shtetit shqiptar pranë gjykatave kombëtare, 
ndërkombëtare dhe të huaja, pa autorizim të posaçëm të të përfaqësuarit në çështjet gjyqësore, në të cilat një 
organ i administratës shtetërore ose Republika e Shqipërisë është palë. Në çështje të veçanta, sipas kritereve 
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lëndore dhe sasiore, të përcaktuara në rregulloren e miratuar nga Këshilli i Ministrave, Avokati i Përgjithshëm 
i Shtetit mund t’ia delegojë të drejtën e përfaqësimit dhe të mbrojtjes organit të interesuar të administratës; 

c) u ofron asistencë juridike njësive të qeverisjes vendore, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara 
në ligj ose në marrëveshje të posaçme, të lidhura për këtë qëllim, ndërmjet Avokaturës së Shtetit dhe organeve 
të qeverisjes vendore;  

ç) bashkërendon punën me prokurorinë për mbrojtjen, në gjykim, të interesave të shtetit për çështjet 
civile, zgjidhja e të cilave bëhet gjatë një procesi penal; 

d) përcakton rregulla për unifikimin e praktikave dhe formulimin e kritereve të përgjithshme të 
asistencës juridike të shtetit; 

dh) ndërmjetëson për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve ndërmjet organeve qendrore të 
administratës publike dhe enteve publike; 

e) ka të drejtën e nisjes së veprimeve ligjore, me qëllim për të shfuqizuar aktet juridike dhe kontratat 
administrative, si edhe për rishikimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, në pajtim me kushtet dhe 
kriteret e parashikuara në ligjin procedural dhe në këtë ligj, me autorizim paraprak të organit administrativ të 
interesuar, me përjashtim të rasteve të urgjencës; 

ë) ka të drejtë të ngrejë padi, me objekt shpërblimin e dëmit të shkaktuar interesave pasurorë të 
shtetit, me autorizimin e organit shtetëror përkatës, me përjashtim të rasteve të urgjencës. 

2. Avokatura e Shtetit nuk jep asistencë juridike: 
a) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve qëndrore të administratës publike; 
b) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve të qeverisjes vendore, për ato raste kur asistenca juridike 

ofrohet në përputhje me shkronjën “c” të pikës 1 të këtij neni; 
c) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve qendrore të administratës publike dhe organeve të 

qeverisjes vendore, për organet e qeverisjes vendore, pavarësisht nga marrëveshja e lidhur sipas shkronjës “c” 
të pikës 1 të këtij neni. 

 
Neni 6 

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit 
 
Avokati i Përgjithshëm i Shtetit ushtron këto kompetenca: 
a) drejton, organizon dhe mbikëqyr veprimtarinë e institucionit dhe është përgjegjës për 

mirëfunksionimin e tij; 
b) përfaqëson institucionin në marrëdhëniet me të tretët; 
c) përcakton ndarjen e çështjeve gjyqësore dhe të kërkesave për dhënie mendimi me shkrim në të dyja 

nivelet; 
ç) jep udhëzime të brendshme për trajtimin e çështjeve gjyqësore apo të këshillimeve ligjore; 
d) miraton rregulla të posaçme për unifikimin e praktikave të këshillimit, përfaqësimit dhe 

ndërmjetësimit, të ndjekura nga avokatët e shtetit; 
dh) shqyrton dhe vendos për kërkesat e avokatëve të shtetit në të dyja nivelet, për ushtrimin e 

funksioneve të tyre ligjore; 
e) urdhëron kryerjen e inspektimeve në të dyja nivelet e Avokaturës së Shtetit; 
ë) i raporton Ministrit të Drejtësisë, jo më pak se një herë në muaj, për veprimtarinë e kryer nga 

Avokatura e Shtetit, duke vënë në dukje mangësitë e mundshme ligjore dhe nevojat për ndryshime përkatëse; 
f) i paraqet një raport vjetor Ministrit të Drejtësisë dhe nëpërmjet tij Këshillit të Ministrave për dëmin 

e shkaktuar ndaj interesave publikë nga veprimet e organeve të administratës publike, të konstatuara gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë së tij; 

g) i raporton Ministrit të Drejtësisë, me kërkesë të këtij të fundit ose me nismën e vet, për çështje të 
veçanta, për të cilat ka marrë dijeni para dhe gjatë përfaqësimit të mbrojtjes së interesave shtetërorë; 

gj) i propozon Ministrit të Drejtësisë ndërmarrjen e nismave ligjore për plotësimin dhe përmirësimin 
e kuadrit ligjor në fuqi; 

h) i propozon për miratim Ministrit të Drejtësisë kandidaturat për drejtuesit e strukturave, nga radhët 
e avokatëve të shtetit, në nivel qendror dhe vendor; 

i) në raste të veçanta, përfaqëson vetë institucionin para gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare; 
j) planifikon dhe administron buxhetin vjetor të Avokaturës së Shtetit. 
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KREU III 
AVOKATURA E SHTETIT NË NIVEL QENDROR 

 
Neni 7  

Zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare 
 
1. Zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare është struktura në nivel qendror, përgjegjëse për 

përfaqësimin e interesave pasurorë të shtetit pranë Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese. Në raste të 
veçanta, me urdhër të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, avokatët e shtetit të këtij sektori kryejnë 
përfaqësimin edhe pranë gjykatave të tjera kombëtare. 

2. Zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare përbëhet nga avokatë të shtetit dhe drejtohet nga 
njëri prej tyre, i emëruar sipas parashikimeve të nenit 21 të këtij ligji. 

3. Detyrat e kësaj zyre, në ushtrimin e kompetencave që i jep ligji, si dhe mënyra e kryerjes së tyre, 
përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit.  

 
Neni 8 

Zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror 
 
1. Zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror është struktura përgjegjëse për ushtrimin e 

funksionit këshillimor të Avokaturës së Shtetit për bashkërendimin e punës dhe mbikëqyrjen e avokatëve të 
shtetit pranë ministrive, për funksionet e tyre këshillimore. 

2. Zyra e këshillimit dhe koordinimit ndërministror përbëhet nga avokatë të shtetit dhe drejtohet nga 
njëri prej tyre, i emëruar sipas parashikimeve të nenit 21 të këtij ligji.  

3. Detyrat e kësaj zyre, në ushtrimin e kompetencave që i jep ligji, si dhe mënyra e kryerjes së tyre, 
përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit.  

 
Neni 9 

Zyra e përfaqësimit në gjykatat e huaja, ndërkombëtare dhe në arbitrazhin ndërkombëtar 
 
1. Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të shtetit shqiptar pranë gjykatave të huaja dhe organizmave 

ndërkombëtarë, me karakter gjyqësor apo mbikëqyrës, kryhen nga Avokatura e Shtetit, nëpërmjet zyrës së 
përfaqësimit në gjykatat e huaja, ndërkombëtare dhe në arbitrazhin ndërkombëtar. 

2. Kjo zyrë përbëhet nga avokatë të shtetit dhe drejtohet nga njëri prej tyre, i emëruar sipas 
parashikimeve të nenit 21 të këtij ligji. Njëri prej avokatëve të shtetit të kësaj zyre, me propozimin e Avokatit 
të Përgjithshëm të Shtetit, caktohet nga Ministri i Drejtësisë si përfaqësuesi ligjor i Republikës së Shqipërisë 
në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut. 

3. Përfaqësuesi ligjor i Republikës së Shqipërisë në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut, në 
ushtrimin e kompetencave të tij, sipas këtij ligji, ndihmohet nga juristë. 

4. Pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Europës, me propozimin e 
përfaqësuesit ligjor dhe miratimin e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, caktohet një nga juristët, si 
përfaqësues i përhershëm pranë Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, i cili vepron në emër të 
përfaqësuesit ligjor.  

5. Juristët, të cilët veprojnë pranë kësaj zyre, gëzojnë statusin e nëpunësit civil dhe emërohen në 
detyrë nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, sipas legjislacionit në fuqi për nëpunësin civil.  

6. Detyrat e kësaj zyre, në ushtrimin e kompetencave që i jep ligji, si dhe mënyra e kryerjes së tyre 
përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit.  

 
Neni 10 

Zyra e inspektimit 
 
1. Zyra e inspektimit është struktura në nivel qendror, përgjegjëse për kryerjen e kontrollit të 

veprimtarisë së avokatëve të shtetit, në të dyja nivelet e organizimit, si dhe kryerjen e funksioneve 
mbështetëse, në rastet kur vihen re pamjaftueshmëri në burime, materiale dhe njerëzore, për ushtrimin me 
efektivitet të funksioneve të institucionit. 

2. Zyra e inspektimit përbëhet nga avokatë të shtetit dhe drejtohet nga njëri prej tyre, i emëruar sipas 
parashikimeve të nenit 21 të këtij ligji. 
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3. Detyrat e kësaj zyre, në ushtrimin e kompetencave që i jep ligji, si dhe mënyra e kryerjes së tyre 
përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit.  

 
KREU IV 

AVOKATURA E SHTETIT NË NIVEL VENDOR 
 

Neni 11 
Zyrat vendore, të cilat veprojnë pranë çdo gjykate apeli 

 
1. Zyrat vendore pranë gjykatave të apelit janë strukturat përgjegjëse, në nivel vendor, për dhënien e 

asistencës juridike institucioneve shtetërore dhe enteve publike të njësisë territoriale, nën juridiksionin e saj. 
2. Zyrat vendore pranë gjykatave të apelit përbëhen nga avokatë të shtetit dhe drejtohen nga njëri prej 

tyre, i emëruar sipas parashikimeve të nenit 21 të këtij ligji. 
3. Funksioni i drejtuesit të zyrës vendore, e cila ka në organikën e saj vetëm një avokat shteti, kryhet 

nga ky avokat.  
4. Rastet e konfliktit të kompetencave territoriale ndërmjet zyrave vendore zgjidhen nga Avokati i 

Përgjithshëm i Shtetit. 
5. Detyrat e kësaj zyre, në ushtrimin e kompetencave që i jep ligji, si dhe mënyra e kryerjes së tyre 

përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit. 
6. Ministri i Drejtësisë siguron dhe garanton mirëfunksionimin e zyrave vendore në mjedise 

shtetërore. 
Neni 12 

Avokatët e shtetit pranë ministrive 
 
1. Pranë çdo ministrie emërohen avokatë të shtetit, të cilët ushtrojnë funksione këshillimore, sipas 

dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.  
2. Funksioni i përfaqësimit dhe mbrojtjes në gjyq të interesave të institucioneve, pranë të cilave 

veprojnë avokatët e shtetit, ushtrohet prej tyre në rastet dhe çështjet e përcaktuara në rregulloren e miratuar 
nga Këshilli i Ministrave.  

3. Avokatët e shtetit pranë ministrive kanë varësi të dyfishtë nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe 
nga titullari i institucionit, pranë të cilit veprojnë. 

4. Në realizimin e funksioneve këshillimore, në mbrojtje të interesave të shtetit, sipas objektit të 
veprimtarisë së këtij ligji, avokatët e shtetit pranë ministrive kanë varësi funksionale nga Avokati i 
Përgjithshëm i Shtetit dhe varësi administrative nga titullari i institucionit, pranë të cilit veprojnë. 

5. Funksioni këshillimor i avokatit të shtetit pranë ministrive realizohet nëpërmjet pjesëmarrjes së 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë të tij në hartimin e akteve juridike të institucionit, pranë të cilit ai vepron dhe të 
institucioneve të varësisë, që sjellin pasoja juridike me karakter financiar për shtetin. 

6. Mënyra e bashkërendimit të punës së avokatëve të shtetit pranë ministrive me strukturat juridiko-
profesionale të këtyre institucioneve dhe raportet ndërmjet Avokaturës së Shtetit, Ministrit të Drejtësisë dhe 
titullarëve të ministrive përcaktohen në rregulloren e miratuar nga Këshilli i Ministrave. 

7. Trajtimi financiar i avokatëve të shtetit pranë ministrive, sipas niveleve të përcaktuara në vendimin 
e Këshillit të Ministrave për pagat në Avokaturën e Shtetit, mbulohet nga buxheti i Avokaturës së Shtetit.  

 
KREU V 

VEPRIMTARIA E AVOKATURËS SË SHTETIT DHE MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE  
 

Neni 13 
Fillimi i gjykimit për pavlefshmëri të veprimeve juridike ose të kontratave administrative 
 
1. Avokatura e Shtetit, sipas kërkesës së motivuar të organit përgjegjës të institucionit të interesuar, 

ka të drejtë të fillojë procedurat për ngritjen e padisë, me objekt për pavlefshmëri të veprimit juridik, që 
tjetërson ose disponon pasurinë shtetërore, në favor të të tretëve, ose për pavlefshmëri të kontratave 
administrative, të lidhura me të tretë. 

2. Avokatura e Shtetit, përpara se të depozitojë padinë në gjykatë, i paraqet organit të interesuar një 
raport të hollësishëm për gjendjen e fakteve dhe të ligjit, kostot e pritshme të gjykimit, si dhe për çdo 
shpenzim të zakonshëm/të jashtëzakonshëm apo çdo dëmshpërblim pasuror/jopasuror, që pala tjetër mund të 
pretendojë ose të fitojë gjatë apo pas përfundimit të gjykimit për shpalljen e pavlefshme të kontratës ose të 
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veprimit juridik. Në këtë raport, Avokatura e Shtetit është e detyruar të shprehë qëndrimin për ngritjen ose jo 
të padisë. 

3. Organi i interesuar, pasi njihet me raportin e Avokaturës së Shtetit, të hartuar sipas pikës 2 të këtij 
neni, jep pëlqimin për ngritjen ose jo të padisë. 

 
Neni 14 

Mbrojtja e interesave pasurorë të shtetit në gjykimin penal 
 
1. Drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor njofton Avokaturën e Shtetit brenda 7 ditëve nga data e 

regjistrimit të procedimit penal për vepra penale, nga të cilat ka dyshime se janë cenuar interesat pasurorë të 
institucioneve shtetërore ose të personave juridikë publikë. 

2. Avokatura e Shtetit ngre padi civile në procesin penal për kërkimin e pasurisë ose shpërblimin e 
dëmit, që u është shkaktuar interesave të shtetit nga kryerja e veprës penale. 

3. Avokatura e Shtetit mund t'ia delegojë të drejtën e parashikuar në pikën 2 të këtij neni organit 
qendror ose vendor të administratës, që ka interes të drejtpërdrejtë, ose organit epror të personit juridik 
publik, në rast se vlera e dëmit është më pak se 1 milion lekë. Delegimi është i vlefshëm për gjykimin në 
shkallë të parë dhe në gjykatën e apelit. 

 
Neni 15 

Këshillimi 
 
1. Avokatura e Shtetit, në mbrojtje të të drejtave dhe të interesave të shtetit, u jep mendim me shkrim 

organeve të administratës publike, kur kjo i kërkohet prej tyre, në veçanti, për të vënë në lëvizje, për të 
kundërshtuar ose për të tërhequr çështje në gjykim. 

2. Funksioni këshillimor i Avokaturës së Shtetit ka karakter këshillues për institucionet kërkuese dhe 
ka të bëjë me dhënien e mendimeve, të formuluara në bazë të një analize të mirëfilltë juridike të çështjes, 
objekt këshillimi dhe të pasojave juridike, që ato mund të sjellin. Në asnjë rast, këshillimi nuk mund të jetë 
vlerësim mbi qëllimin e nxjerrjes së aktit juridik. 

3. Avokatura e Shtetit, kur i kërkohet, jep paraprakisht mendim për projektet e kontratave të 
organeve të administratës publike, enteve publike dhe subjekteve, ku shteti është pronar i vetëm ose 
bashkëpronar, si dhe mund t'u përgatisë këtyre kontrata të rëndësishme. 

4. Për hartimin dhe nënshkrimin e kontratave administrative, të parashikuara nga Kodi i Procedurave 
Administrative, këshillimi i organit përkatës të administratës publike me Avokaturën e Shtetit është i 
detyrueshëm. Në këto raste, këshillimi i organeve të administratës publike me Avokaturën e Shtetit zgjat deri 
në përmbushjen e detyrimeve të kontratave nga palët nënshkruese. 

5. Këshillimi i dhënë nga Avokatura e Shtetit institucioneve shtetërore dhe enteve publike, sipas këtij 
neni, nuk ka karakter detyrues për to, përveç rasteve kur parashikohet si i tillë me ligj.  

6. Avokatura e Shtetit bën sugjerime për procedimet administrative, me natyrë konfliktuale, të cilat 
mund të bëhen shkak për lindjen e konflikteve gjyqësore. 

7. Ministri i Drejtësisë mund ta ngarkojë Avokaturën e Shtetit të japë mendim për projektaktet, që 
lidhen me veprimtarinë e organeve të administratës publike. 

8. Asnjë organ i administratës publike apo ent publik nuk mund të kërkojë drejtpërdrejt ndihmë 
juridike nga avokatë në profesion të lirë, me përjashtim të rasteve të veçanta, sipas rregullave që do të 
vendosen nga Këshilli i Ministrave. 

9. Mendimi këshillimor, i dhënë nga Avokatura e Shtetit, sipas dispozitave të këtij ligji, jepet në çdo 
rast me shkrim dhe është pjesë përbërëse e praktikës, për të cilën kërkohet këshillimi. 

 
Neni 16 

Marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore 
 
1. Organet e administratës publike detyrohen t’i japin Avokaturës së Shtetit të gjitha sqarimet, 

informacionet dhe dokumentet e nevojshme, që lidhen me procesin gjyqësor apo këshillimor, brenda 5 ditëve 
nga data e depozitimit të kërkesës pranë këtyre institucioneve. 

2. Marrëdhëniet ndërmjet Avokaturës së Shtetit dhe ministrive realizohen nëpërmjet avokatëve të 
shtetit, të emëruar pranë këtyre ministrive, sipas kritereve dhe procedurave të parashikuara në dispozitat e 
këtij ligji.  
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3. Në rast se nga organet e administratës publike nuk respektohet parashikimi i mësipërm, Avokatura 
e Shtetit njofton Kryeministrin dhe Ministrin e Drejtësisë. 

4. Gjatë ushtrimit të funksioneve të parashikuara me ligj, Avokatura e Shtetit merr parasysh 
udhëzimet e dhëna, në çdo rast me shkrim, nga organi apo enti i interesuar, përveç rasteve kur ato bien ndesh 
me legjislacionin në fuqi ose interesin publik.  

 
Neni 17 

Ndërmjetësimi dhe pajtimi 
 
1. Avokatura e Shtetit ndërmjetëson për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve ndërmjet organeve 

qendrore të administratës publike dhe enteve publike. Zgjidhja, për të cilën është rënë dakord nga palët, u 
përcillet për miratim, nga Avokatura e Shtetit, Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave. Miratimi i 
dhënë prej tyre materializohet në një urdhër të përbashkët dhe, vetëm pas kësaj, bëhet i detyrueshëm për palët 
në mosmarrëveshje. 

2. Avokatura e Shtetit rekomandon zgjidhje me pajtim për mosmarrëveshjet ndërmjet një organi 
qendror ose vendor të administratës publike dhe një organi tjetër qendror ose vendor, kur ata e kërkojnë këtë 
zgjidhje. Nuk mund të jepen rekomandime për çështje të mosmarrëveshjeve për kompetencat. 

Neni 18 
Kontraktimi i shërbimeve të përfaqësimit dhe të konsulencës  

 
1. Në çështje të rëndësishme për interesat e shtetit, ose kur natyra e çështjes kërkon juristë të 

specializuar në fusha të veçanta, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, me miratimin e Ministrit të Drejtësisë, 
kontrakton avokatë ose zyra avokatie, vendase ose të huaja, në përfaqësim dhe mbrojtje të interesave të shtetit 
shqiptar, sipas një procedure konkurrimi. 

2. Procedurat dhe kriteret për kontraktimin e avokatëve/zyrave të avokatisë, si dhe për pagesën e tyre 
përcaktohen me rregullore, të miratuar nga Këshilli i Ministrave.  

 

Neni 19 
Përjashtimi nga tarifat 

 
Avokatura e Shtetit përjashtohet nga detyrimi për pagimin e tarifave gjyqësore dhe për veprimet e 

shërbimet, që kryhen nga administrata gjyqësore, prokuroria dhe përmbaruesi gjyqësor. 
 

KREU VI 
EMËRIMI DHE LARGIMI NGA DETYRA 

 

Neni 20 
Kushtet për t’u emëruar avokat i shtetit 

 

1. Avokat i shtetit mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, që plotëson kushtet e mëposhtme: 
a) të ketë përfunduar studimet e larta për drejtësi; 
b) të ketë një përvojë pune në praktikën gjyqësore ose administrative prej të paktën 5 vitesh; 
c) të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale, ose të 

mos jetë larguar nga shërbimi civil apo çdo funksion tjetër publik për shkelje ose paaftësi në kryerjen e 
detyrave; 

ç) të mos jetë në kushtet e konfliktit të interesit, sipas dispozitave të këtij ligji; 
d) të kalojë me sukses procesin përzgjedhës përkatës për pozicionin e Avokatit të Shtetit. 
2. Në rastin e shtetasit shqiptar, të diplomuar për drejtësi, me rezultate të larta, në universitete të 

njohura të huaja, apo të diplomuar në shkolla pasuniversitare, ekuivalente me Shkollën e Magjistraturës, kushti 
i përvojës në punë, i përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, është të paktën 3 vjet. 

3. Të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës përjashtohen nga kushti i përvojës në punë, të 
përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni. 

  

Neni 21 
Emërimi  

 

1. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit emërohet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e Ministrit të 
Drejtësisë, nga radhët e juristëve, që plotësojnë kushtet për të qenë avokat i shtetit dhe që kanë, të paktën, 10 
vjet përvojë në profesion. 
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2. Avokati i shtetit emërohet nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit pas një konkurrimi të hapur publik.  
3. Procedurat e konkurrimit zhvillohen sipas legjislacionit në fuqi për nëpunësin civil. Procesi i 

përzgjedhjes konsiston në kapërcimin e disa fazave dhe përfshin: fazën hyrëse, fazën e formimit të posaçëm, 
sipas specialiteteve dhe fazën e provimit përfundimtar. 

Rregulla më të hollësishme për zhvillimin e këtij procesi përcaktohen në rregulloren e brendshme të 
institucionit, të parashikuar në nenin 4 pika 6 të këtij ligji. 

4. Drejtuesit e strukturave të Avokaturës së Shtetit, në të dyja nivelet, emërohen nga Ministri i 
Drejtësisë, me propozimin e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, sipas nenit 6 të këtij ligji. 

5. Shkarkimi nga detyra i drejtuesit të strukturave të Avokaturës së Shtetit, në të dyja nivelet, bëhet 
nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. 

 
Neni 22 

Zëvendësimi 
 
1. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit zëvendësohet në detyrë, në mungesë dhe me porosi të tij, nga njëri 

prej drejtuesve të zyrave në Avokaturën e Shtetit në nivel qendror.  
2. Në rastet kur vendi i Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit mbetet vakant, me urdhër të Kryeministrit 

dhe me propozim të Ministrit të Drejtësisë, mund të emërohet, përkohësisht, deri në emërimin e Avokatit të ri 
të Përgjithshëm të Shtetit, njëri prej avokatëve të shtetit në detyrë pranë Avokaturës së Shtetit në nivel 
qendror. 

 
Neni 23 

Papajtueshmëria 
 
Avokati i Shtetit nuk mund të kryejë funksione të tjera, publike apo private, të cilat bien ndesh me 

detyrat funksionale, të përcaktuara në këtë ligj.  
 

Neni 24 
Konflikti i interesave 

 
1. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, si dhe çdo avokat i shtetit nuk mund të përfaqësojnë shtetin, në 

rast se ka interesa, të njohura ose jo publikisht, për çështjen në gjykim, sipas dispozitave të Kodit të 
Procedurave Administrative dhe legjislacionit në fuqi për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike. 

2. Avokati i shtetit nuk mund të ushtrojë detyrën pranë zyrës vendore, nën juridiksionin e së cilës 
ushtrojnë profesionin e gjyqtarit, prokurorit ose të avokatit, bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët, vëllai, motra 
ose prindërit.  

 
Neni 25 

Vlerësimi i aftësive profesionale 
 
1. Avokatët e shtetit, në përfundim të çdo viti kalendarik, i nënshtrohen një procedure vlerësimi të 

aftësive profesionale nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, duke pasur parasysh edhe rezultatet e arritura në 
proceset gjyqësore, që kanë përfaqësuar gjatë periudhës së vlerësimit. 

2. Kriteret, rregullat dhe procedurat e vlerësimit përcaktohen në rregulloren e brendshme të 
funksionimit të Avokaturës së Shtetit. 

3. Vlerësimi për paaftësi profesionale përbën shkak për fillimin e procedurës për shkarkimin nga 
detyra të avokatit të shtetit. 

 
Neni 26 

Lirimi dhe shkarkimi nga detyra 
 
1. Avokatët e shtetit lirohen nga detyra kur: 
a) japin dorëheqjen; 
b) mbushin moshën e pensionit; 
c) mungojnë në detyrë për një periudhë kohore më të gjatë se 3 muaj; 
ç) u është hequr zotësia për të vepruar me vendim gjykate të formës së prerë. 
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2. Avokatët e shtetit shkarkohen nga detyra vetëm në rastet kur: 
a) vërtetohet paaftësia profesionale; 
b) merret ndaj tyre masa disiplinore e shkarkimit nga detyra, sipas kritereve dhe procedurave të 

parashikuara në nenin 31 të këtij ligji; 
c) dënohen me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. 
3. Akti i lirimit/shkarkimit nga detyra të avokatit të shtetit nënshkruhet nga Avokati i Përgjithshëm i 

Shtetit.  
4. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit shkarkohet me urdhër të Kryeministrit, me propozim të Ministrit të 

Drejtësisë. 
KREU VII 

PAGA DHE SHPËRBLIMI 
 

Neni 27 
 
Paga e avokatit të shtetit, e juristëve dhe e punonjësve të administratës mbështetëse rregullohen me 

vendim të Këshillit të Ministrave, sipas legjislacionit në fuqi.  
 

Neni 28 
Shpërblimi i posaçëm 

 
Për çështje gjyqësore të vështira dhe me interes të madh ekonomik e financiar për Republikën e 

Shqipërisë, avokatit të shtetit i jepet shpërblim i posaçëm. Kriteret dhe procedurat për përfitimin e këtij 
shpërblimi përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

 
KREU VIII 

PËRGJEGJËSIA DHE MASAT DISIPLINORE 
 

Neni 29 
Përgjegjësia disiplinore 

 
1. Avokati i shtetit i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore, sipas parashikimeve të këtij ligji. 
2. Avokati i shtetit ka përgjegjësi disiplinore për shkelje të ligjit dhe për kryerjen e akteve e të 

sjelljeve, që diskreditojnë pozitën dhe figurën e tij, në përputhje me parashikimet e nenit 30 të këtij ligji. 
 

Neni 30 
Shkeljet disiplinore 

 
1. Shkeljet disiplinore ndahen në: 
a) të lehta; 
b) të rënda; 
c) shumë të rënda. 
2. Janë shkelje të lehta aktet dhe sjelljet si më poshtë: 
a) veprimet dhe mosveprimet e avokatit të shtetit, të cilat passjellin zvarritje të proceseve gjyqësore; 
b) mungesa e pajustifikuar në punë deri në 3 ditë; 
c) akte dhe sjellje të tjera, që diskreditojnë pozitën dhe figurën e avokatit të shtetit.  
3. Janë shkelje të rënda aktet dhe sjelljet si më poshtë: 
a) zvarritja e pajustifikuar dhe e përsëritur e veprimeve të avokatit të shtetit, gjatë ushtrimit të 

funksioneve të parashikuara me ligj, kur ajo ka passjellë ose mund të sillte pasoja për interesat pasurorë të 
shtetit; 

b) braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për më shumë se 3 ditë, në rastet 
kur ky veprim ka sjellë ose mund të sillte pasoja të rënda për interesat pasurorë të shtetit; 

c) bërja publike e akteve ose e dokumenteve zyrtare, e të dhënave apo regjistrimeve me karakter 
sekret ose konfidencial; 

ç) pengimi i inspektimeve të kryera sipas dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi; 
d) thyerja e disiplinës në punë, në mënyrë të përsëritur dhe pas paralajmërimit të dhënë me shkrim 

nga eprori; 
dh) humbja e çështjes gjyqësore, si rezultat i nivelit të dobët të përfaqësimit në proces. 
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4. Janë shkelje shumë të rënda aktet dhe sjelljet si më poshtë: 
a) rastet, kur provohet se avokati i shtetit ka përdorur funksionin e tij në shërbim të interesave vetjakë 

apo të personave, me të cilët ka lidhje familjare; 
b) rastet kur provohet se avokati i shtetit, me veprimet ose mosveprimet e tij, ka krijuar favore për 

persona të tjerë, në dëm të interesave të shtetit; 
c) rastet kur avokati i shtetit shkel dispozitat e këtij ligji dhe të kodit të etikës, të miratuar nga 

Avokati i Përgjithshëm i Shtetit; 
ç) rastet kur avokati i shtetit ka këshilluar në kundërshtim me interesat e institucionit qendror, që ka 

kërkuar konsulencën;  
d) rastet kur provohet se ka shkelur urdhrat dhe udhëzimet e nxjerra nga Avokati i Përgjithshëm i 

Shtetit; 
dh) rastet kur avokati i shtetit kryen vepra penale, që lidhen me ushtrimin e detyrës; 
e) akte dhe sjellje të tjera, që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e avokatit të shtetit.  
 

Neni 31 
Masat disiplinore 

 
1. Masat disiplinore për avokatët e shtetit, në të dyja nivelet, jepen nga Avokati i Përgjithshëm i 

Shtetit, sipas një procedure disiplinore, e cila garanton të drejtën për t'u informuar, për t'u dëgjuar, për t'u 
mbrojtur dhe për t'u ankuar. 

2. Për çdo shkelje jepet vetëm një masë disiplinore. Masa disiplinore jepet në përputhje të drejtë me 
shkeljen e kryer. 

3. Llojet e masave disiplinore janë: 
a) vërejtje me shkrim; 
b) vërejtje me paralajmërim; 
c) shkarkim nga detyra. 
4. Kur provohet, sipas dispozitave të këtij ligji, se avokati i shtetit ka kryer të paktën njërën nga 

shkeljet e parashikuara në pikën 4 të nenit 30 të këtij ligji, jepet masa disiplinore e parashikuar në shkronjën 
“c” të pikës 3 të këtij neni. 

5. Masat e mësipërme disiplinore mund të shlyhen nëse, brenda 1 viti nga data e dhënies së masës 
“vërejtje me shkrim” dhe brenda 2 vjetëve nga data e dhënies së masës “vërejtje me paralajmërim”, ndaj 
avokatit të shtetit nuk është marrë ndonjë masë tjetër disiplinore. Masat disiplinore të shlyera hiqen nga dosja 
vetjake. 

 
Neni 32 

Procedimi disiplinor 
 
1. Të drejtën për nisjen e procedimit disiplinor ndaj avokatit të shtetit e ka Avokati i Përgjithshëm i 

Shtetit. 
2. Fillimi i procedimit disiplinor mund të bëhet jo më vonë se 1 vit nga data e konstatimit të shkeljes, 

por jo më vonë se 5 vjet nga data e kryerjes së saj. 
 

Neni 33 
Ankimi ndaj masave disiplinore 

 
Ndaj masës disiplinore të dhënë, avokati i shtetit ka të drejtë të ankohet drejtpërdrejt në gjykatë, sipas 

legjislacionit në fuqi, për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve administrative. 
 

KREU IX 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 34 

Regjimi kalimtar 
 
1. Të gjitha praktikat dhe proceset në trajtim nga Avokatura e Shtetit, të nisura përpara hyrjes në fuqi 

të këtij ligji, trajtohen sipas dispozitave të ligjit në fuqi, në kohën e nisjes së tyre. 
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2. Deri në miratimin e rregullores së brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit, zyrat në 
nivel qendror dhe vendor të Avokaturës së Shtetit ushtrojnë të gjitha kompetencat e parashikuara në dispozitat 
e ligjit nr.8551, datë 18.11.1999 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar. 

3. Struktura dhe organika e përfaqësuesit ligjor, e cila funksionon sipas dispozitave të ligjit nr.8456, 
datë 11.2.1999 “Për funksionet e përfaqësuesit ligjor pranë organizmave ndërkombëtarë për të drejtat e 
njeriut” pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe fondet buxhetore të dhëna për të integrohen në institucionin 
e Avokaturës së Shtetit, duke filluar nga data 1 janar 2009.  

4. Të gjithë avokatët e shtetit në detyrë do t’i nënshtrohen një provimi teorik. Përjashtohen nga ky 
detyrim të gjithë avokatët e shtetit, të cilët aktualisht gëzojnë statusin e magjistratit, gjyqtarit, prokurorit, si 
dhe kanë titull shkencor. Personat që nuk e kalojnë me sukses procesin përzgjedhës të posaçëm, do të 
qëndrojnë përkohësisht në funksionet e tyre, derisa të zëvendësohen nga një avokat i shtetit. Këtyre personave 
nuk u mohohet e drejta për të marrë pjesë në proceset e zakonshme të përzgjedhjes së Avokatëve të Shtetit, 
sipas nenit 21 të këtij ligji.  

5. Rregullat për organizimin e provimit të parashikuar në pikën 4 të këtij neni përcaktohen në 
rregulloren e brendshme të funksionimit të Avokaturës së Shtetit, sipas në nenit 4 pika 6 të këtij ligji. 

 
Neni 35 

Sanksione 
 
1. Kur detyrimi për njoftim, sipas nenit 16 të këtij ligji, nuk është bërë në kohë, Avokati i 

Përgjithshëm i Shtetit njofton titullarin e organit apo të entit publik, që i përket ky detyrim. 
2. Kur njoftimi, sipas nenit 16 të këtij ligji, nuk është bërë dhe nga ky veprim kanë ardhur pasoja, 

personi i ngarkuar për kryerjen e njoftimit përgjigjet sipas legjislacionit në fuqi për përgjegjësinë civile. Në 
këto raste, organi i administratës publike apo ai i entit publik kanë të drejtë të ngrenë padi regresi në gjykatë. 

 
Neni 36 

Aktet nënligjore 
 
 1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 4 pika 7, nenit 18 

pika 2, nenit 27 dhe nenit 28 të këtij ligji.  
 2. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 4 pika 6 dhe nenit 7 

pika 3 të këtij ligji.  
 3. Ngarkohet Avokati i Përgjithshëm i Shtetit të nxjerrë aktet e nevojshme në zbatim të nenit 30 pika 

4 shkronja “c” të këtij ligji. 
 

Neni 37 
Shfuqizime 

 
Ligjet nr.8551, datë 18.11.1999 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar dhe nr.8456, datë 

11.2.1999 “Për funksionin e përfaqësuesit ligjor pranë organizmave ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut”, si 
dhe çdo dispozitë tjetër ligjore, që bie në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, shfuqizohen. 
 

Neni 38 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2009.  
 
Shpallur me dekretin nr.5951, datë 24.11.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.176, faqe 8735 
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VENDIM  
Nr.392, datë 8.4.2009 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MARRËDHËNIET E AVOKATURËS SË SHTETIT ME 
INSTITUCIONET SHTETËRORE DHE ENTET PUBLIKE, ROLIN E AVOKATËVE TË SHTETIT 

NË GJYKIM, SI DHE NORMAT E POSAÇME PROCEDURALE” 
  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 pika 7, 5 pika 1 shkronja “b”, 12, pikat 2 e 

6, 15 pika 8, e 18 pika 2, të ligjit nr.10 018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, me propozimin e 
Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 

  
VENDOSI:    

  
Miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore dhe 

entet publike, rolin e avokatëve të Shtetit në gjykim, si dhe normat e posaçme procedurale”, sipas tekstit, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
   

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.78, faqe 3411 
 

 
RREGULLORE 

PËR MARRËDHËNIET E AVOKATURËS SË SHTETIT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE DHE 
ENTET PUBLIKE, ROLIT TË AVOKATËVE TË SHTETIT NË GJYKIM SI DHE NORMA TË POSAÇME 

PROCEDURALE 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Objekti i rregullores 
 
Kjo rregullore përcakton rregullat për: 
a)  marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore dhe entet publike; 
b) procedurat dhe kriteret e kontraktimit të avokatëve/zyrave të avokatisë, si dhe për pagesën e tyre; 
c) rastet dhe çështjet e ushtrimit të funksionit të përfaqësimit dhe të mbrojtjes në gjyq të avokatëve të 

shtetit pranë ministrive, për procedurat e posaçme për ushtrimin e aktivitetit të avokatëve të shtetit dhe për 
rolin e avokatëve të shtetit në gjykim; 

ç) rastet dhe çështjet e ushtrimit të këshillimit të institucioneve; 
d) kriteret lëndore dhe sasiore për delegimin e të drejtës së përfaqësimit dhe të mbrojtjes prej 

Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit tek organi i interesuar i administratës; 
dh) çështjet ekonomike dhe shpenzimet e procesit. 
 

Neni 2 
 
Strukturat e Avokaturës së Shtetit garantojnë njësimin e praktikës juridike, pavarësinë profesionale 

dhe autonominë teknike, si dhe bashkëpunimin me institucionet shtetërore për këshillimin e drejtë, mbrojtjen 
dhe përfaqësimin sa më të mirë të interesave publike. 
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KREU  II 
MARRËDHËNIET E AVOKATURËS SË SHTETIT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE DHE ENTET 

PUBLIKE 
 

Neni 3 
Dhënia e asistencës juridike 

 
Avokatura e Shtetit jep asistencë juridike në formën e këshillimit dhe të përfaqësimit për institucionet 

shtetërore nëpërmjet: 
a) ofrimit të shërbimit këshillimor sipas parashikimeve ligjore; 
b) përfaqësimit dhe mbrojtjes së interesave pasurorë; 
c) mbrojtjes së interesave pasurorë të shtetit në procedimin penal; 
ç) unifikimit të praktikës juridike; 
d) ndërmjetësimit për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve ndërmjet organeve qendrore të 

administratës publike dhe enteve publike; 
dh) ngritjes së padisë për shpërblimin e dëmit. 
 

Neni 4 
Refuzimi i dhënies së asistencës juridike 

 
1. Avokatura e Shtetit nuk jep asistencë juridike në rastet e mëposhtme: 
a) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve të administratës publike; 
b) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve të qeverisjes vendore, kur asistenca juridike ofrohet sipas 

kushteve dhe kritereve të përcaktuara në ligj ose në marrëveshje të posaçme midis Avokaturës së Shtetit dhe 
organeve të qeverisjes vendore; 

c) në çështjet gjyqësore ndërmjet organeve të administratës publike dhe organeve të qeverisjes 
vendore për organet e qeverisjes vendore, pavarësisht nëse ndërmjet Avokaturës së Shtetit dhe organeve 
vendore mund të ketë një marrëveshje të posaçme për ofrimin e asistencës juridike. 

2. Avokati i shtetit/zyra e avokaturës së shtetit e caktuar për ndjekjen e një çështjeje të tillë, kur 
konstaton se gjendet në një prej rasteve të ndaluara, njofton menjëherë me shkrim Avokatin e Përgjithshëm të 
Shtetit dhe pezullon dhënien e asistencës juridike. 

3. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit vlerëson dhe vendos nëse rasti konkret përfshihet në rastet e 
ndaluara, si dhe vendos nëse është rasti që përfaqësimi t’u ofrohet vetëm organeve qendrore të administratës 
publike.  Ai ia njofton menjëherë vendimin e tij organit procedues dhe organit të interesuar që i ka kërkuar 
asistencë juridike, me qëllim marrjen e masave të mëtejshme për garantimin e të drejtës së mbrojtjes.   

 
Neni 5 

Integrimi organizativ dhe koordinimi 
 

1. Çdo ministri, pranë së cilës emërohet avokat shteti, duhet të sigurojë infrastrukturën e nevojshme, 
si dhe mbështetjen materiale për funksionimin normal të strukturës së Avokaturës së Shtetit në selitë përkatëse. 

2. Çdo ministri, pranë së cilës emërohet avokat shteti, duhet të përgatisë një raport vjetor drejtuar 
Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit lidhur me shkallën e dhënies së asistencës nga ana e Avokaturës së Shtetit. 
Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, në raportimin vjetor drejtuar Ministrit të Drejtësisë, referon në lidhje me 
shkallën e asistencës dhe nivelin e këshillimit që u është dhënë institucioneve shtetërore dhe enteve publike.   

 
Neni 6 

Detyrimi për bashkëpunim 
 
1. Çdo institucion shtetëror dhe ent publik, të cilit i ofrohet asistenca juridike nga Avokatura e Shtetit, 

duhet të ofrojë bashkëpunimin që do të kërkohet për të bërë efektiv funksionin e Avokatëve të Shtetit. 
2. Detyrimi për bashkëpunim, kryesisht përfshin vënien në dispozicion të dokumentacionit, sqarimeve 

dhe informacioneve të nevojshme për shqyrtimin e çështjes, hartimin e raporteve lidhur me aktet ose veprimet 
që cenojnë interesat e institucioneve shtetërore dhe enteve të asistuar nga Avokatura e Shtetit.  Ky detyrim 
përmbushet prej tyre brenda pesë ditëve nga depozitimi i kërkesës me shkrim nga avokati i shtetit dhe synon 
t’i sigurojë avokatit të shtetit respektimin e afateve ligjore apo të afateve të caktuara nga organet proceduese 
për kryerjen e veprimeve procedurale. 
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3. Gjatë ushtrimit të funksioneve të parashikuara me ligj, Avokatura e Shtetit merr parasysh 
udhëzimet e dhëna, në çdo rast me shkrim, nga organi apo enti i interesuar, përveç rasteve kur ato bien ndesh 
me legjislacionin në fuqi ose interesin publik. 

4. Në rast se nga organet e administratës publike nuk respektohet detyrimi për bashkëpunim, 
Avokatura e Shtetit njofton Kryeministrin dhe Ministrin e Drejtësisë. 

5. Mosrespektimi i afateve, kur nuk përligjet në mënyrën e duhur apo krijimi i qëllimshëm i 
pengesave për shkeljen e tyre, përbën shkak për marrjen e sanksioneve për personat përgjegjës.  

 
Neni 7 

Marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me organet e njësive të qeverisjes vendore 
 

1. Marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me organet e njësive te qeverisjes vendore rregullohen me 
anë të marrëveshjeve të posaçme, të cilat nënshkruhen nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe titullari i 
institucionit i cili kërkon asistencën juridike. 

2. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit harton një marrëveshje standard, e cila i propozohet organeve të 
njësive të qeverisjes vendore që kërkojnë asistencë juridike nga Avokatura e Shtetit. Marrëveshja përcakton 
kushtet dhe kriteret e  ofrimit të asistencës  juridike nga Avokatura e Shtetit. 

3. Në marrëdhëniet midis Avokaturës së Shtetit dhe organeve të njësive të qeverisjes vendore 
institucionet përfaqësohen nga titullarët e tyre. Të ardhurat eventuale të përfituara nga këto marrëveshje do të 
derdhen në buxhetin e Avokaturës së Shtetit. 

4. Afatet, detyrimet për komunikim dhe procedura e ofrimit të asistencës juridike për organet e 
njësive të qeverisjes vendore të cilat kanë lidhur marrëveshje me Avokaturën e Shtetit janë të njëjta me ato të 
përshkruara në këtë rregullore për institucionet shtetërorë dhe entet publike. 

5. Për çdo marrëveshje, sipas këtij neni, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit përcakton një avokat shteti 
koordinator, i cili do të përgjigjet për ndjekjen e saj. 

 
Neni 8 

Informimi dhe autorizimet paraprake 
 
1. Në përfundim të procedurës pranë çdo shkalle gjykimi, avokati i shtetit i ngarkuar me 

përfaqësimin, informon me shkrim Avokatin e Përgjithshëm të Shtetit dhe titullarin e institucionit shtetëror apo 
të entit publik të përfaqësuar. 

2. Ky informim përmban të dhëna mbi vendimin e gjykatës, pasojat juridike që burojnë nga vendimi, 
si edhe propozimin për ndërmarrjen ose jo të veprimeve procedurale aktive të mëtejshme. 

3. Institucioni shtetëror ose enti publik vendos lidhur me propozimin për ndërmarrjen ose jo të 
veprimeve procedurale aktive të mëtejshme.  Në rastet kur propozimi është bërë nga avokatët e shtetit i kërkon 
Avokaturës së Shtetit kryerjen e veprimeve procedurale përkatëse, sipas një procedure të njëjtë me atë të 
parashikuar në këtë rregullore për fillimin e procedurave administrative dhe/ose ligjore. 

 
Neni 9 

Nisma për fillimin e procedurave administrative dhe ligjore 
 
1. Avokatura e Shtetit ka të drejtë të fillojë procedurat për paraqitjen e ankimit administrativ, të 

kërkesëpadisë, të kundërpadisë, të kërkesës për rishikim vendimi gjyqësor të formës së prerë apo çdo veprimi 
procedural të ngjashëm vetëm me kërkesë me shkrim të motivuar të institucionit shtetëror ose entit publik të 
interesuar, me përjashtim të rasteve urgjente. 

2. Avokatura e Shtetit, sipas kërkesës së motivuar të organit të interesuar, ka të drejtë të fillojë 
procedurat për ngritjen e padisë me objekt pavlefshmërinë e veprimit juridik, që tjetërson ose disponon 
pasurinë shtetërore, në favor të të tretëve, ose për shpërblimin e dëmtit të shkaktuar interesave pasurorë të 
shtetit ose për pavlefshmëri të kontratave administrative, të lidhura me të tretë ose me çdo objekt tjetër për 
mbrojtjen e interesave pasurore të shtetit. 

3. Avokatura e Shtetit, përpara depozitimit të padisë në gjykatë, i paraqet organit të interesuar një 
raport të hollësishëm me shkrim për gjendjen e fakteve dhe të ligjit, kostot e pritshme të gjykimit, si dhe për 
çdo shpenzim të zakonshëm/të jashtëzakonshëm apo çdo dëmshpërblim pasuror/jopasuror, që pala tjetër mund 
të pretendojë ose të fitojë gjatë apo pas përfundimit të gjykimit për shpalljen e pavlefshme të kontratës ose të 
veprimit juridik.  Ky raport mbyllet me qëndrimin e shprehur të Avokaturës së Shtetit për ngritjen ose jo të 
padisë. 
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4. Në rastet urgjente, Avokatura e Shtetit njofton menjëherë institucionin e interesuar dhe brenda 30 
ditëve nga fillimi i procedurave administrative dhe/apo gjyqësore i paraqet raportin e hollësishëm sipas pikës 3 
të këtij neni.  Organi i interesuar, me marrjen e njoftimit dhe të raportit të hollësishëm, miraton ose jo 
veprimet e kryera dhe jep pëlqimin me shkrim për vazhdimin ose jo procedurës së filluar. 

5. Në rast se institucioni shtetëror apo enti publik fillon procedurat ankimuese administrative apo 
gjyqësore me nismën e vet, atëherë ai ka detyrimin për të njoftuar paraprakisht me shkrim Avokaturën e 
Përgjithshme të Shtetit. 

 
Neni 10 
Ankimet 

 
Avokatët e Shtetit apelojnë ose paraqesin rekurs për të gjitha ato vendime që dëmtojnë të drejtat ose 

interesat e institucioneve shtetërore dhe enteve publike të asistuar prej tyre, përveç rasteve kur organi i 
interesuar iu kërkon me shkrim të kundërtën. 

   
KREU  III 

KONTRAKTIMI I AVOKATËVE NË PROFESION TË LIRË NGA AVOKATURA E SHTETIT 
 

Neni 11 
Kontraktimi i avokatëve me profesion të lirë  

 
1. Në çështje të rëndësishme për interesat e shtetit ose kur natyra e çështjes kërkon juristë të 

specializuar në fusha të veçanta, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, me miratimin e Ministrit të Drejtësisë, 
kontrakton avokatë ose zyra  avokatie në profesion të lirë, vendase ose të huaja, që do të përfaqësojnë dhe 
mbrojnë interesat e shtetit shqiptar. 

 
Neni 12 

Kriteret dhe fillimi i procedurës së kontraktimit 
 
1. Kriteret për kontraktimin e avokatëve me profesion të lirë janë: 
a) çështja është me rëndësi të veçantë për interesat e shtetit; 
b) çështja ka një natyrë të veçantë dhe të ndërlikuar juridike dhe kërkon njohuri juridike të 

specializuara në një fushë të caktuar; 
c) nuk ka ekzistuar një praktikë juridike e mëparshme nga Avokatura e Shtetit; 
ç) çështja ka si objekt dëmshpërblimin për shuma më të mëdha se 10.000.000 (dhjetë milionë) lekë; 
d) në raste të tjera të veçanta të çmuara nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit. 
2. Në çdo rast, për fillimin e procedurës Avokati i Përgjithshëm i Shtetit duhet të argumentojë 

nevojën e kontraktimit të avokatëve ose zyrave të avokatisë vendase ose të huaja dhe të marrë paraprakisht 
mendimin e organit të administratës shtetërore apo entit publik, që është palë në gjykim, duke arsyetuar 
rëndësinë e çështjes  apo veçantinë e saj.   

3. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit i paraqet Ministrit të Drejtësisë kërkesën me shkrim, në të cilën 
motivon nevojën për kontraktimin e avokatëve me profesion të lirë për shkak të rëndësisë dhe natyrës së 
çështjes.  Ai i bashkëngjit kësaj kërkese edhe një kopje të mendimit paraprak të organit të administratës 
shtetërore  apo entit publik. 

4. Ministri i Drejtësisë shprehet lidhur me kërkesën brenda 5 ditëve nga marrja e saj.  Në rast se 
Ministri i Drejtësisë nuk përgjigjet brenda këtij afati, kërkesa konsiderohet e miratuar. 

 
Neni 13 

Procedura e kontraktimit 
 
1. Pas miratimit të kërkesës nga Ministri i Drejtësisë, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit nxjerr urdhër 

për fillimin e procedurave për kontraktimin e avokatëve apo zyrave të avokatisë, vendase ose të huaja, duke 
përcaktuar, për çdo rast, nevojën e kontraktimit, kushtet e veçanta që duhet të plotësohen nga avokatët apo 
zyrat e avokatisë, objektin e punës/llojet e shërbimeve të kërkuara, si dhe përbërjen e komisionit për ndjekjen 
e procedurave.  

2. Në varësi të çështjes për të cilën kërkohet mbrojtja apo përfaqësimi, kriteret e përgjithshme, për 
përzgjedhjen e avokatëve apo zyrave të avokatisë, janë: 
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a)  vendi i ushtrimit të aktivitetit duhet të jetë i njëjtë me atë të selisë së organit pranë të cilit kryhet 
përfaqësimi; 

b)  specialiteti i avokatit/ zyrës së avokatisë në fushën e objektit të çështjes për të cilën është vendosur 
fillimi i procedurës së kontraktimit; 

c)  numri i çështjeve të fituara në procedime të ngjashme; 
ç)  besueshmëria dhe reputacioni.  
 

Neni 14 
Detyrat e komisionit të procedurave 

 
1. Komisioni për ndjekjen e procedurave dhe hartimin e dokumentacionit përkatës përbëhet nga 3 

anëtarë, të cilët caktohen në urdhrin për fillimin e procedurave për kontraktimin.  
2. Komisioni, brenda 5 ditëve nga data e daljes së urdhrit, u shpërndan, me korrespondencë zyrtare, 

avokatëve apo zyrave të avokatisë, vendase apo të huaja, ftesën për negociata. Ftesa për negociata publikohet 
edhe në faqen zyrtare të Avokaturës së Shtetit. 

3. Ftesa për negociata duhet të përmbajë specifikimin e objektit dhe llojit të shërbimit të kërkuar, 
nevojën e kontraktimit të avokatëve apo zyrave të avokatisë, vendase apo të huaja, kriteret e përgjithshme e të 
veçanta që duhet të plotësohen nga avokatët apo zyrat e avokatisë, dhe datën përfundimtare të pranimit të 
kërkesës nga të interesuarit. 

4. Komisioni pret konfirmimin nga avokatët apo zyrat e avokatisë, për vazhdimësinë e negociatave, 
brenda afatit të fundit të paraqitur në ftesën për negociata. Konfirmimi për vazhdimësinë e negociatave 
shoqërohet me çmimin përkatës për kryerjen e shërbimeve të përfaqësimit apo mbrojtjes. Konfirmimet për 
vazhdimësinë e negociatave vijnë të mbyllura dhe hapen njëkohësisht, në prani të anëtarëve të komisionit në 
një ditë të vetme.  

5. Pas analizimit të ofertave të paraqitura nga avokatët apo zyrat e avokatisë, vendase apo të huaja, 
komisioni përzgjedh, në bazë të pikëve, avokatin apo zyrën e avokatisë, vendase apo të huaj, duke u bazuar në 
kriteret e përcaktuara në nenin 13 dhe në ftesën për negocim.  

6. Brenda 2 ditëve nga përfundimi i procedurës së përzgjedhjes, komisioni harton një raport të 
hollësishëm për të gjithë procedurën e ndjekur, avokatët/zyrat e avokatisë që kanë marrë pjesë dhe avokatin/ 
zyrën e avokatisë së përzgjedhur, të cilin ia paraqet Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit së bashku me 
klasifikimin përfundimtar të avokatëve/zyrave të avokatisë sipas pikëve. 

7. Avokati i Përgjithshëm, në bazë të rekomandimit të dhënë nga komisioni i vlerësimit, vendos, 
brenda 2 ditëve nga data e paraqitjes së rekomandimit dhe ia dërgon vendimin e tij për miratim Ministrit të 
Drejtësisë, duke njoftuar njëkohësisht avokatët/zyrat e avokatisë që kanë marrë pjesë, si dhe organin e 
përfaqësuar.   

8. Organi i përfaqësuar mund të paraqesë me shkrim brenda tri ditëve te Ministri i Drejtësisë 
kundërshtimet e veta në lidhje me çmimin e shërbimit.  Në rast se organi i përfaqësuar nuk paraqet 
kundërshtime me shkrim brenda këtij afati, çmimi i shërbimit konsiderohet i pranuar prej tij.   

 
Neni 15 

Miratimi i kontraktimit 
 

1. Avokatët apo zyrat e avokatisë të interesuara mund të ankohen lidhur me procedurën e kontraktimit 
brenda 5 ditëve nga vendimi i Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit.  Ankesat për procedurën e kontraktimit 
paraqiten në çdo rast me shkrim dhe i drejtohen Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë shprehet me 
vendim lidhur me ankesën, brenda 2 ditëve nga marrja e saj dhe njofton ankuesin dhe Avokatin e Përgjithshëm 
të Shtetit me shkrim. 

2. Në përfundim, Ministri i Drejtësisë brenda 7 ditëve nga paraqitja e vendimit nga Avokati i 
Përgjithshëm i Shtetit miraton kontraktimin e avokatit/zyrës së avokatisë.  Në rast se Ministri i Drejtësisë nuk 
përgjigjet brenda këtij afati, vendimi i kontraktimit konsiderohet i miratuar.  Në vijim, Avokati i Përgjithshëm 
i Shtetit lidh kontratën me avokatin apo zyrën e avokatisë, vendase apo të huaj, për kryerjen e shërbimit të 
përfaqësimit dhe të mbrojtjes. 

3. Avokati i Përgjithshëm përcakton një avokat shteti për ndjekjen e çështjes deri në përfundim të saj, 
i cili do të ketë kryesisht funksione mbikëqyrjeje, koordinimi dhe komunikimi me subjektin e përzgjedhur. Pas 
lidhjes së kontratës, sipas kësaj pike, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit merr masa për të pajisur avokatin/zyrën 
e avokatisë së përzgjedhur me autorizimin përkatës nga ana e titullarit të institucionit shtetëror ose entit publik 
të interesuar. 
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KREU IV 
KONTRAKTIMI I AVOKATËVE NË PROFESION TË LIRË KUR ASISTENCA JURIDIKE KËRKOHET 

NGA ORGANI I ADMINISTRATËS PUBLIKE APO ENTIT PUBLIK 
 

Neni 16 
Kontraktimi i avokatëve në profesion të lirë 

 
1. Organi i administratës publike apo entit publik, kur ka nevojë të asistohet në veprimtarinë juridike, 

veçanërisht në procesin e lidhjes së kontratave, kërkon mendim këshillimor me shkrim nga Avokatura e 
Shtetit. 

2. Kur Avokatura e Shtetit deklaron me shkrim se nuk është në gjendje që të ofrojë asistencë juridike 
për këtë rast, atëherë organi administrates shtetërore ose entit publik fillon procedurat e parashikuara në nenin 
17 për kontraktimin e avokatëve/zyrave të avokatisë në profesion të lirë. 

 
Neni 17 

Kushtet për fillimin e procedurës së kontraktimit të avokatëve në profesion të lirë 
 
1. Fillimi i procedurës së parashikuar në pikën 2 të nenit 16 bëhet kur: 
a) çështja është me rëndësi të veçantë për interesat e shtetit; 
b) çështja ka një natyrë të veçantë dhe të ndërlikuar juridike dhe kërkon njohuri juridike të 

specializuara në fushë të caktuar; 
c) çështja ka vlerë objekti shuma më të mëdha se 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë; 
ç) në raste të tjera të veçanta të çmuara nga organi i administratës publike apo entit publik. 
2. Për fillimin e procedurës, titullari i organit të administratës publike apo entit publik me kërkesë 

drejtuar Avokaturës së Shtetit duhet të argumentojë nevojën e kontraktimit të avokatëve/zyrave të avokatisë në 
profesion të lirë, vendase ose të huaja, duke arsyetuar rëndësinë e çështjes dhe veçantinë e saj. 

3. Avokatura e Shtetit pasi shqyrton rastin, i paraqet Ministrit të Drejtësisë kërkesën me shkrim, në të 
cilin motivon nevojën e kontraktimit të avokatëve/zyrave të avokatisë në profesion të lirë për shkak të 
rëndësisë dhe natyrës së çështjes. Kërkesës së Avokaturës së Shtetit i bashkëngjitet edhe kërkesa e titullarit të 
administratës publike apo entit publik. 

 
Neni 18 

Procedura e kontraktimit 
 
1. Pas miratimit të kërkesës, Ministri i Drejtësisë nxjerr urdhër për fillimin e procedurave për 

kontraktimin e avokatëve/zyrave të avokatisë në profesion të lirë, duke përcaktuar, për çdo rast, nevojën e 
kontraktimit, kushtet e veçanta që duhet të plotësohen nga avokatët apo zyrat e avokatisë, objektin e 
punës/llojet e shërbimeve të kërkuara, si dhe përbërjen e komisionit për ndjekjen e procedurave.  

2. Në varësi të çështjes për të cilën kërkohet këshillimi, kriteret e përgjithshme, për përzgjedhjen e 
avokatëve apo zyrave të avokatisë, janë: 

a)  specialiteti i avokatit/ zyrës së avokatisë në fushën ku kërkohet këshillimi juridik; 
b) përvoja në fushën e këshillimit; 
c) besueshmëria dhe reputacioni.  
 

Neni 19 
Detyrat e komisionit të procedurave 

 
1. Komisioni për ndjekjen e procedurave dhe hartimin e dokumentacionit përkatës përbëhet nga 3 

anëtarë të cilët caktohen në urdhrin për fillimin e procedurave për kontraktimin.  
2. Komisioni, brenda 5 ditëve nga data e daljes së urdhrit, u shpërndan, me korrespondencë zyrtare, 

avokatëve/zyrave të avokatisë në profesion të lirë ftesën për negociata. Ftesa për negociata publikohet edhe në 
faqen zyrtare të organit të admistratës publike apo entit publik. 

3. Ftesa për negociata duhet të përmbajë specifikimin e objektit dhe llojit të shërbimit të kërkuar, 
nevojën e kontraktimit të avokatëve/zyrave të avokatisë në profesion të lirë, kriteret e përgjithshme e të 
veçanta që duhet të plotësohen nga avokatët apo zyrat e avokatisë, dhe datën përfundimtare të pranimit të 
kërkesës nga të interesuarit. 
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4. Komisioni pret konfirmimin nga avokatët/zyrat e avokatisë në profesion të lirë, për vazhdimësinë e 
negociatave, brenda afatit të fundit të paraqitur në ftesën për negociata. Konfirmimi për vazhdimësinë e 
negociatave shoqërohet me çmimin përkatës për kryerjen e shërbimeve të këshillimit. Konfirmimet për 
vazhdimësinë e negociatave vijnë të mbyllura dhe hapen njëkohësisht, në prani të anëtarëve të komisionit në 
një ditë të vetme.  

5. Pas analizimit të ofertave, të paraqitura nga avokatët/zyrat e avokatisë, komisioni përzgjedh, në 
bazë të pikëve, avokatin apo zyrën e avokatisë, duke u bazuar në kriteret e përgjithshme dhe të veçanta, të 
përcaktuara në nenin 18 dhe në ftesën për negocim.  

6. Brenda 2 ditëve nga përfundimi i procedurës së përzgjedhjes, komisioni harton një raport të 
hollësishëm për të gjithë procedurën e ndjekur, avokatët/zyrat e avokatisë që kanë marrë pjesë dhe avokatin/ 
zyrën e avokatisë së përzgjedhur, të cilin ia paraqet Ministrit të Drejtësisë, së bashku me klasifikimin 
përfundimtar të avokatëve/zyrave të avokatisë sipas pikëve.  Ky raport i njoftohet njëkohësisht 
avokatëve/zyrave të avokatisë që kanë marrë pjesë, si dhe organit shtetëror që kërkon kontraktimin.   

 
Neni 20 

Miratimi i kontraktimit 
 
1. Avokatët/zyrat e avokatisë të interesuara apo organi shtetëror që kërkon kontraktimin mund të 

ankohen lidhur me procedurën e përzgjedhjes brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit.  Ankesat paraqiten në çdo 
rast me shkrim dhe i drejtohen Ministrit të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë shprehet me vendim lidhur me 
ankesën, brenda 2 ditëve nga marrja e saj, dhe njofton ankuesin dhe titullarin e organit të administratës publike 
apo entit publik me shkrim. 

2. Në përfundim, Ministri i Drejtësisë brenda 7 ditëve nga paraqitja e raportit prej komisionit 
vleftëson procedurën e përzgjedhjes dhe njofton organin e administratës shtetërore apo entin publik për 
kontraktimin e avokatit/zyrës së avokatisë.  Në rast se Ministri i Drejtësisë nuk përgjigjet brenda këtij afati, 
procedura e përzgjedhjes konsiderohet e vlefshme.  Në vijim, titullari i organit të administratës publike apo 
entit publik lidh kontratën me avokatin apo zyrën e avokatisë, për kryerjen e shërbimit të këshillimit. 

3. Titullari i organit të administratës publike apo entit publik përcakton një nëpunës të profilit jurist 
për ndjekjen e çështjes deri në përfundim të saj, i cili do të ketë kryesisht funksione mbikëqyrjeje, koordinimi 
dhe komunikimi me subjektin e përzgjedhur.  
 

KREU V 
PROCEDURAT E POSAÇME PËR USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË AVOKATËVE TË SHTETIT DHE 

ROLI I AVOKATËVE TË SHTETIT NË GJYKIM 
 

Neni 21 
Përfaqësimi 

 
1. Interesat pasurorë të shtetit shqiptar pranë gjykatave shqiptare, ndërkombëtare dhe të huaja, si dhe 

organeve të tjera në çështjet gjyqësore në të cilat një institucion shtetëror, ent publik ose Republika e 
Shqipërisë është palë përfaqësohen dhe mbrohen nga Avokatura e Shtetit. 

2. Zyra e përfaqësimit në gjykatat e huaja, ndërkombëtare dhe në arbitrazhin ndërkombëtar në nivelin 
qendror të Avokaturës së Shtetit përfaqëson dhe mbron interesat e shtetit shqiptar pranë gjykatave të huaja dhe 
organizmave ndërkombëtarë, me karakter gjyqësor apo mbikëqyrës. 

3. Zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare në nivelin qendror në Avokaturën e Shtetit 
përfaqëson dhe mbron interesat pasurore të shtetit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese. 

4. Avokatët e shtetit pranë ministrive përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e shtetit në gjykatat e 
shkallës së parë dhe të dytë në çështjet gjyqësore: 

a)  të cilat kanë për objekt mbrojtjen e interesave pasurore të ministrive, pranë të cilave janë emëruar; 
b) të cilat kanë për objekt mbrojtjen e interesave pasurore të instititucioneve në varësi të ministrive, 

pranë të cilave janë emëruar; 
c) të cilat kanë objekt të ngjashëm me fushën e ministrisë, pranë së cilës ushtron veprimtarinë.  Në 

këtë rast të fundit, avokati i shtetit caktohet për të përfaqësuar dhe mbrojtur organin e interesuar me urdhër të 
Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. 

5. Zyrat vendore të Avokaturës së Shtetit mbrojnë dhe përfaqësojnë interesat pasurore të shtetit në 
gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë në çështjet të cilat kanë objekt të ndryshëm nga ai i parashikuar, më 
sipër. 
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Neni 22 
Procedurat e zakonshme 

 
Avokatura e Shtetit ndjek procedurat e parashikuara ligjore në të gjitha rastet e dhënies së asistencës 

juridike për institucionet shtetërore. 
 

Neni 23 
Procedura e këshillimit 

 
1. Në të gjitha rastet e dhënies së asistencës juridike nëpërmjet këshillimit juridik, Avokatura e Shtetit 

ndjek procedurat e përcaktuara ligjore dhe ato në këtë rregullore. 
2. Përjashtimisht, mbi bazën e një akti administrativ të arsyetuar nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit 

me miratimin e Ministrit të Drejtësisë, Avokatura e Shtetit mund të ofrojë konsulencën juridike me procedurë 
të ndryshme sipas aktit të miratuar në përputhje me këtë nen. 

 
Neni 24 

Procedura e përfaqësimit 
 
1. Në rastet e përfaqësimit dhe/apo mbrojtjes së interesave të shtetit në gjykim, Avokatura e Shtetit 

zbaton legjislacionin në fuqi dhe rregullat e përcaktuara në këtë rregullore në çështjet gjyqësore, në të cilat një 
organ i administratës shtetërore ose Republika e Shqipërisë është palë.  Në këto raste, Avokatura e Shtetit 
respekton rregullat për marrjen e kërkesës së motivuar nga organi i interesuar për t’u përfaqësuar në gjykim, 
pa qenë e nevojshme marrja e një autorizimi të posaçëm të të përfaqësuarit. 

2. Avokatura e Shtetit mund të kryejë procedura të ndryshme nga ato të përcaktuara në këtë 
rregullore, kur është në interes të zgjidhjes së çështjes objekt gjykimi dhe me miratim të institucionit të 
interesuar, por gjithmonë duke respektuar dispozitat ligjore procedurale. 

3. Në çdo rast, Avokatura e Shtetit në përpilimin e akteve drejtuar organeve gjyqësore respekton 
kërkesat formale të legjislacionit procedural. 

 
Neni 25 

Mbrojtja e interesave të shtetit 
 
Avokatët e shtetit, gjatë përfaqësimit të institucioneve shtetërore, mbrojnë interesat e institucionit që 

përfaqësojnë gjatë të gjitha fazave procedurale që marrin pjesë. 
 

 
KREU VI 

RASTET DHE ÇËSHTJET E USHTRIMIT TË KËSHILLIMIT TË INSTITUCIONEVE 
 

Neni 26 
Rastet/ llojet e këshillimit 

 
1. Institucionet shtetërore dhe entet publike në përputhje me parashikimet ligjore, në rast se iu lind e 

nevojshme gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, mund të kërkojnë nga Avokatura e Shtetit mendim me shkrim 
për çështje të karakterit juridik, të cilat mund të prodhojnë pasoja ekonomiko-financiare për shtetin, 
veçanërisht për kontratat dhe veprimet juridike të cilat parashikojnë detyrime.  Të drejtën për këshillim, në 
këto raste, e ka ekskluzivisht Avokatura e Shtetit. 

2. Për hartimin dhe nënshkrimin e kontratave administrative, të parashikuara nga Kodi i Procedurave 
Administrative, këshillimi i organit përkatës të administratës publike me Avokaturën e Shtetit është i 
detyrueshëm.  

3. Nëse gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, avokatët e shtetit, marrin dijeni për akte apo veprime të 
institucioneve shtetërore ose enteve publike, të cilat bien ndesh me kriteret e vendosura nga Avokatura e 
Shtetit apo me praktikën gjyqësore të unifikuar, mund t’ia bëjnë të ditur atë në mënyrë të arsyetuar organit të 
interesuar, si dhe vetë Avokaturës së Përgjithshme.  Në këtë rast njoftimi me shkrim i drejtohet titullarit të 
institucionit të interesuar, Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, si dhe nënshkruhet nga titullari i zyrës përkatëse 
të Avokaturës së Shtetit.  
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Neni 27 
Kërkesa për këshillim 

 
1. Funksioni këshillimor në rastin e ministrive dhe institucioneve në varësi të tyre realizohet 

nëpërmjet avokatëve të shtetit pranë ministrisë përkatëse, të cilëve iu vihen në dispozicion të gjitha sqarimet, 
informacionet dhe dokumentet e nevojshme që lidhen me çështjen objekt këshillimi duke u krijuar gjithashtu 
edhe lehtësitë e nevojshme për ushtrimin e këtij funksioni.  

2. Entet publike, si dhe organet e njësive të qeverisjes vendore të cilat kanë marrëveshje të posaçme 
me Avokaturën e Shtetit, i drejtojnë kërkesë për këshillim Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit nëpërmjet 
titullarit të tyre.  

3. Kërkesa për këshillim, në çdo rast, duhet të jetë e arsyetuar dhe e shoqëruar me të gjitha sqarimet, 
informacionet dhe dokumentet e nevojshme që lidhen me çështjen objekt këshillimi. 

 
Neni 28 

Shërbimi këshillimor i Avokaturës së Shtetit 
 

1. Avokatura e Shtetit, në mbrojtje të të drejtave dhe të interesave të shtetit, bazuar vetëm në një 
analizë të mirëfilltë juridike të çështjes, objekt këshillimi dhe të pasojave juridike, që mund të vijnë prej saj, u 
jep mendim me shkrim organeve të administratës publike.  Në rastet e shërbimit këshillimor në procedurat e 
lidhjes së kontratave, mendimi i avokaturës konsiston veçanërisht në drejtim të ligjshmërisë së formës dhe të 
përmbajtjes së kontratës, në drejtim të zgjedhjes më oportune në rastin e disa zgjedhjeve, si dhe në drejtim të 
formulimeve konkrete të pjesëve të veçanta të kontratës. 

2. Mendimi i avokaturës konsiston, kryesisht për të vënë në lëvizje, për të kundërshtuar ose për të 
tërhequr një çështje në gjykim.  Ky mendim mund të jetë edhe sugjerim për procedimet administrative, me 
natyrë konfliktuale, të cilat mund të bëhen shkak për lindjen e konflikteve gjyqësore. Në asnjë rast, këshillimi 
nuk mund të jetë vlerësim mbi qëllimin e nxjerrjes së aktit juridik. 

3. Avokatura e Shtetit, gjatë ushtrimit të funksionit këshillues, mund të kërkojë plotësimin e 
informacionit apo dokumentacionit të paraqitur nga organet e administratës publike apo mund të kërkojë 
informacione apo dokumente shtesë, të cilat i gjykon të nevojshme.  Institucionet shtetërore ose entet publike 
detyrohen t’i japin Avokaturës së Shtetit çdo sqarim, informacion apo dokumentet e kërkuara, brenda 5 ditëve 
nga depozitimi i kërkesës prej kësaj të fundit. 
 

Neni 29 
Procedura e këshillimit 

 
1. Në rastet kur kërkohet këshillimi, titullari i institucionit të interesuar paraqet kërkesë me shkrim, 

për këtë qëllim,  Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit  ose avokatit të shtetit pranë ministrive. 
2. Kur kërkuese është një ministri, pranë të cilës është i emëruar një avokat shteti, kërkesa i drejtohet 

drejtpërdrejt këtij të fundit. Në rast të kundërt kërkesa i drejtohet Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit. 
3. Kërkesa shoqërohet me kopje të praktikës për të cilën kërkohet këshillimi, si edhe me çdo lloj 

dokumentacioni tjetër  ndihmës, i cili mund të shërbejë për njohjen e plotë të çështjes objekt këshillimi. Në 
kërkesë përcaktohet edhe një afat gjer në dhjetë ditë, brenda të cilit kërkohet mendimi këshillimor i 
Avokaturës së Shtetit. 

4. Avokatura e Shtetit/avokati i shtetit jep mendim brenda afatit të kërkuar, të specifikuar në kërkesë, 
me përjashtim të rasteve kur për shkak të kompleksitetit të çështjes është i nevojshëm një afat më i gjatë, i cili 
në çdo rast mund të zgjatet vetëm një herë gjer në 10 ditë përtej afatit fillestar të specifikuar në kërkesën për 
këshillim. Në këtë rast Avokatura e Shtetit njofton me shkrim, titullarin e institucionit, i cili kërkon 
këshillimin, si dhe Avokatin e Përgjithshëm të Shtetit, duke dhënë motivet për shtyrjen e afatit, si edhe afatin e 
ri të propozuar. 

5. Mendimi i Avokaturës së Shtetit/avokatit të shtetit pranë ministrisë, mbi praktikën këshillimore, 
jepet në çdo rast me shkrim, dhe bëhet pjesë e praktikës për të cilën kërkohet këshillimi. 

6. Funksionet këshillimore të kryera nga avokatët e shtetit pranë ministrive mbikëqyrën nga zyra e 
këshillimit dhe e koordinimit ndërministror në nivelin qendror të Avokaturës së Shtetit. 
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Neni 30 
Efektet e këshillimit 

 
1. Mendimi këshillimor i dhënë nga Avokatura e Shtetit, nuk ka karakter detyrues për organin e 

administratës publike, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe. 
2. Mendimi këshillimor i dhënë nga Avokatura e Shtetit i drejtohet ekskluzivisht organit të 

administratës publike apo entit publik, që e ka kërkuar dhe në asnjë rast nuk mund të përdoret si provë në 
gjykim. 

3. Në rastet kur mendimi këshillimor i dhënë nga avokati i shtetit pranë ministrisë dhe kërkuesi i 
këshillimit, që sipas rastit është ministria apo institucioni në varësi të saj, nuk është dakord me mendimin e 
dhënë dhe e vlerëson të nevojshme, i dërgon çështjen objekt këshillimi të shoqëruar me informacionin dhe 
dokumentacionin e nevojshëm Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit.  Avokati i Përgjithshëm i Shtetit merr 
opinionin e zyrës së këshillimit dhe të koordinimit ndërministror në nivelin qendror të Avokaturës së Shtetit 
dhe jep mendimin përfundimtar, me shkrim, duke respektuar parimin e unitetit të doktrinës. 

4. Avokatët e shtetit pranë ministrive, mendimi këshillimor  i të cilëve për çështje të njëjta ose të 
ngjashme nuk merret parasysh në disa raste, i drejtohen Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit për unifikimin e 
doktrinës lidhur me çështjen. 

5. Organi i administratës publike apo enti publik, pavarësisht karakterit jodetyrues të mendimit të 
Avokaturës së Shtetit duhet të motivojë në një akt të shkruar veprimin ndryshe nga mendimi këshillues i 
Avokaturës, i cili bëhet pjesë e praktikës përkatëse objekt këshillimi.  

6. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, me kërkesë të motivuar të avokatëve/ zyrave të avokaturës së 
shtetit ose kryesisht, në varësi të kompleksitetit dhe rëndësisë së çështjeve, vepron në bazë të praktikës së 
njehsuar juridike duke formuluar kritere të përgjithshme të asistencës juridike për Avokatët e Shtetit. 

 
KREU VII 

DELEGIMI I TË DREJTËS SË PËRFAQËSIMIT DHE TË MBROJTJES 
 

Neni 31 
Delegimi i përfaqësimit dhe i mbrojtjes 

 
1. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, kryesisht ose me propozim të avokatit të shtetit/zyrës së 

avokaturës së shtetit të caktuar për përfaqësimin e një çështjeje, mund ta delegojë të drejtën e përfaqësimit të 
interesave të shtetit në gjykim te organi i interesuar i administratës publike.  

2. Delegimi bëhet në çdo rast me shkrim dhe i motivuar. 
 

Neni 32 
Kriteret lëndore dhe sasiore për delegimin e të drejtës së përfaqësimit dhe të mbrojtjes  

 
Delegimi i të drejtës së përfaqësimit në gjykim, nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, bëhet bazuar në 

kriteret e mëposhtme: 
a) Kur avokati i shtetit pranë ministrive nuk ka dhënë mendim lidhur me aktin/ pasojat e aktit objekt 

gjykimi; 
b) Kur avokati i shtetit pranë ministrive ka dhënë mendim pjesërisht apo tërësisht të ndryshëm në 

lidhje me aktin/ pasojat e aktit objekt gjykimi; 
c) Kur delegimi i të drejtës së përfaqësimit vlerësohet i mundshëm në bazë të kritereve të njehsimit të 

praktikës të përpunuara nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit; 
ç) Kur vlera e objektit të padisë së çështjes objekt gjykimi është më e vogël se 2 000 000 (dy milionë) 

lekë; 
d) Kur objekt gjykimi janë marrëdhëniet e punës ndërmjet institucioneve dhe personave të tretë, 

pavarësisht pikës d të këtij neni; 
dh) Në rastet e mbrojtjes së interesave pasurore të shtetit në gjykimin penal kur vlera e dëmit material 

është me vogël se një milion lekë; 
e) Kur sipas statistikave ka një numër të konsiderueshëm çështjesh të ngjashme nga i njëjti institucion 

dhe praktika juridike është njehsuar. 
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Neni 33 
Detyrimi i pranimit të delegimit 

 
Organi i administratës publike apo enti publik, të cilit i delegohet e drejta e përfaqësimit të interesave 

të shtetit në gjykim, nuk mund ta refuzojë përfaqësimin, me përjashtim të rasteve të konfliktit të interesit. 
Konflikti i interesit për përfaqësim i njoftohet menjëherë me shkrim, Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit dhe 
titullarit të institucionit përkatës. 

 
KREU VIII 

SHPENZIMET E PROCESIT 
 

Neni 34 
Tarifat gjyqësore, depozitat, garancitë 

 
1. Për ushtrimin e funksioneve të saj Avokatura e Shtetit përjashtohet nga detyrimi për pagesën e 

tarifave gjyqësore dhe për veprimet e shërbimet që kryhen nga administrata gjyqësore, prokuroria dhe 
përmbaruesi gjyqësor sipas parashikimeve ligjore. 

2. Në rastet kur për efekte të mbrojtjes së interesave të shtetit në gjykim kërkohet krijimi i 
depozitave, garancive, dorëzanive apo pagesave të ngjashme, shpenzimet për këtë qëllim mbulohen nga 
buxheti i institucionit shtetëror të interesuar.   

 
Neni 35 

Pagesat për kontraktimin e shërbimeve të përfaqësimit dhe të konsulencës 
 
1. Në rastet e kontraktimit të avokatëve/zyrave të avokatëve në profesion të lirë sipas rregullave të 

parashikuara në këtë rregullore, pagesat në lidhje me shpenzimet procedurale në gjykim, në një gjykatë 
vendase ose të huaj, dhe arbitrazh ndërkombëtar, pagesat e arbitrave, avokatëve të huaj, ekspertëve, 
përkthimeve, duhet të kryhen nga ana e organit të interesuar të administratës ose institucionit publik brenda 
afatit të përcaktuar për këtë qëllim nga Avokatura e Shtetit në komunikimin zyrtar. 

2. Avokatura e Shtetit merr përsipër monitorimin e shpenzimeve procedurale të avokatëve/zyrave të 
avokatisë në profesion të lirë. Organi i interesuar i administratës ose institucioni publik i interesuar do të 
kryejë këto pagesa, pasi të jenë miratuar paraprakisht nga avokati i shtetit, i caktuar për ndjekjen e çështjes 
dhe nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit. 

3. Pagesa sipas parashikimeve të këtij neni kryhet në llogarinë bankare të avokatëve/zyrave të 
avokatisë, sipas përcaktimeve të specifikuara në kontratën e lidhur për këtë qëllim me Avokaturën e Shtetit, si 
edhe në llogarinë e të tretëve të cilët mund të kenë parapaguar pjesërisht ose tërësisht shpenzimet.  

 
Neni 36 

Efektet ekonomike të procesit 
 
1. Kur vendimi i gjykatës përcakton detyrimin në ngarkim të palës kundërshtare në një proces për të 

paguar shpenzimet gjyqësore, në rastet e çështjeve të ndjekura nga Avokatura e Shtetit, shuma në fjalë, pa 
prekur efektet ekonomike të procesit, do të transferohet në buxhetin e Avokaturës së Shtetit. 

2. Kur vendimi i gjykatës përcakton detyrimin në ngarkim të organit të administratës publike ose 
institucionit shtetëror për të paguar shpenzimet gjyqësore, ato do të mbulohen nga buxheti i organit të 
administratës ose institucionit shtetëror të interesuar në rast se nuk ka një marrëveshje të kundërt për këtë 
qëllim midis Avokaturës së Shtetit dhe organit të cilit i ofrohet asistenca juridike.  

3. Për përcaktimin e masës së shpenzimeve të procedurës, për rastet e mësipërme,  zbatohen kriteret 
e përgjithshme të legjislacionit procedural.   
 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 37 
Përfaqësimi për çështjet në gjykim deri në kohën e hyrjes në fuqi të rregullores 

 
1. Përfaqësimi i Avokaturës së Shtetit në të gjitha proceset gjyqësore të nisura para hyrjes në fuqi të 

ligjit funksional dhe kësaj rregulloreje trajtohen sipas dispozitave  të ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi në 
kohën e nisjes së tyre, por vetëm për gjykimin në atë shkallë në të cilën ndodhet çështja. 
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2. Çështjet gjyqësore në vijim, në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, në të cilat 
institucionet shtetërore dhe entet publike janë palë, të cilat për shkak të vlerës dhe/ose objektit nuk kanë 
parashikuar pjesëmarrjen në gjykim të Avokaturës së Shtetit, do të vazhdojnë të ndiqen nga përfaqësuesit e 
institucioneve të interesuara, por vetëm për gjykimin në atë shkallë në të cilën ndodhet çështja. 

 
 

LIGJ 
Nr.8454, date 4.2.1999 

 
PER AVOKATIN E POPULLIT 

(Ndryshuar me ligjin nr.8600, datë 10.4.2000) 
(Ndryshuar me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005) 

I përditësuar 
  
 Në mbështetje të neneve 60-63, 81 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 

 
 Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Avokatit të 
Popullit.  

 
Neni 2 

Detyrat e Avokatit të Popullit 
(Shtuar një paragraf në fund të nenit 2 me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 1) 

  
 Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose 
mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të të tretëve që veprojnë 
për llogari të saj. 
 Avokati i Popullit i udhëhequr nga parimet e paanësisë, konfidencialitetit, profesionalizmit dhe 
pavarësisë ushtron veprimtarinë në mbrojtje të të drejtave dhe të lirive të njeriut, të parashikuara në dispozita 
kushtetuese dhe në ligje. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për mbrojtjen e të drejtave të të huajve, të cilët 
janë ose jo rezidente të rregullt në Shqipëri, të refugjatëve, si dhe të personave pa shtetësi që ndodhen në 
territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas kushteve të parashikuara në ligj. 

Avokati i Popullit kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligje të veçanta. 
 

Neni 3 
Kushtet për t’u zgjedhur Avokat i Popullit 

 
 Avokat i Popullit mund të jetë çdo person që plotëson këto kushte: 

 a) të jetë shtetas shqiptar; 
 b) të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të ligjit; 
 c) të shquhet për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale; 
 ç) të mos jetë dënuar penalisht; 
 d) të mos jetë deputet në legjislaturën e Kuvendit që bën propozimin a zgjedhjen e tij. 
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KREU II 
ZGJEDHJA, HEQJA DHE TË DREJTAT E AVOKATIT  

TË POPULLIT 
 

Neni 4 
Mënyra e zgjedhjes së Avokatit të Popullit 

(Shtuar paragraf në fund të nenit 4 me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 2) 
 

 Avokati i Popullit zgjidhet nga tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit.  
Para marrjes ose rimarrjes së detyrës, Avokati i Popullit bën betimin para Kuvendit. Formula e 

betimit është:  
 "Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do të mbroj kurdoherë liritë dhe të drejtat themelore të 
njerëzve pa dallim, në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë. 

 
Neni 5 

Kohëzgjatja në detyrë 
 
 Avokati i Popullit zgjidhet në detyrë për një periudhë prej pesë vjetësh me të drejtë rizgjedhjeje.  
 

Neni 6 
Imuniteti dhe paga 

 
 Avokati i Popullit paraqet raport vjetor përpara Kuvendit. Avokati i Popullit raporton përpara Kuvendit 

kur i kërkohet prej këtij, si dhe mund t’i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për çështje që ai i çmon si të 
rëndësishme dhe jep llogari vetëm para Kuvendit. Avokati i Popullit gëzon imunitetin e gjyqtarit të Gjykatës së 
Lartë. Paga e tij barazohet me atë të Kryetarit të Gjykatës së Lartë. 

 
Neni 7 

Mbarimi i funksionit të Avokatit të Popullit 
 
 Funksioni i Avokatit të Popullit mbaron: 
 a) kur jep dorëheqjen; 
 b) kur mbaron afati 5-vjeçar i qëndrimit në këtë funksion; 
 c) me vdekjen e tij; 
 ç) kur shkarkohet. 
 

Neni 8 
Heqja nga funksioni i Avokatit të Popullit 

 
 Avokati i Popullit shkarkohet nga funksioni vetëm në rastet kur: 
 a) është dënuar me një vendim gjykate të formës së prerë; 
 b) është i paaftë mendërisht a fizikisht për të ushtruar funksionet e tij; 
 c) kryen veprimtari në kundërshtim me parashikimet e nenit 10 të këtij ligji; 
 ç) nuk paraqitet në detyrë për më shumë se 3 muaj. 
 Mocioni për shkarkimin e Avokatit të Popullit bëhet së paku me 1/3 e deputetëve të Kuvendit. 
 Vendimi për shkarkimin nga funksioni të Avokatit të Popullit merret me 3/5 e votave të deputetëve të 

Kuvendit. 
 

Neni 9 
Zgjedhja e Avokatit të ri të Popullit 

 
 Kuvendi zgjedh Avokatin e Popullit brenda një muaji nga mbarimi apo shkarkimi nga funksioni. Deri në 

zgjedhjen e Avokatit të ri të Popullit, si për rastet kur Avokati i Popullit është i pamundur të kryej detyrat, 
funksionin e tij do ta kryejë komisioneri më i vjetër në detyrë.  
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Neni 10 
Papajtueshmëritë me funksionin e Avokatit të Popullit 

 
 Avokati i Popullit ndalohet të bëjë pjesë në parti apo organizata politike, të kryejë veprimtari tjetër 

politike shtetërore e profesionale dhe të marrë pjesë në organizmat drejtues të organizatave shoqërore, 
ekonomike dhe tregtare. Ai mund të ushtrojë të drejtën si autor e mësimdhënës. 

 
Neni 11 

Sigurimi i punës së mëparshme të Avokatit të Popullit 
 
 Me mbarimin e funksionit sipas shkronjave “a” e “b” të nenit 7, Avokati i Popullit ka të drejtë të 

rimarre funksionin ose punën publike që kishte para zgjedhjes si Avokat i Popullit. Kur kjo nuk është e 
mundur, duhet t’i sigurohet një punë e barazvlefshme me atë që ai kishte përpara zgjedhjes në detyrën e 
Avokatit të Popullit. 

 
KREU III 

ANKESAT, RREGULLAT E SHQYRTIMIT TË ÇËSHTJEVE 
DHE KOMPETENCAT E AVOKATIT TË POPULLIT 

 
Neni 12 

E drejta për t’u ankuar 
 
 Çdo individ, grup individësh ose orgnizata joqeveritare, që pretendojnë se u janë shkelur të drejtat dhe 

liritë dhe interesat e tyre të ligjshme nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të 
administratës publike, kanë të drejtë të ankohen ose të njoftojnë Avokatin e Popullit dhe të kërkojnë 
ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës ose lirisë së shkelur. 

 Avokati i Popullit duhet të ruajë fshehtësinë nëse e sheh të arsyeshme, si dhe nëse kjo kërkohet nga 
personi që bën ankesën, kërkesën, apo njoftimin. 

 
Neni 13 

Fillimi i shqyrtimit të çështjes 
(Shtuar 2 paragrafë në fund të nenit 13 me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 3) 

 
 Avokati i Popullit fillon procedurën e shqyrtimit të çështjes kur vëren ose dyshon se ka ndodhur një 
shkelje e së drejtës, në bazë të ankesës apo të kërkesës së personit të interesuar ose të dëmtuar, si dhe me 
nismën e vet, për raste të veçanta të bëra publike, por me pëlqimin e të interesuarit ose të dëmtuarit. 

Në rastet kur Avokati i Popullit fillon procedurën e shqyrtimit të çështjes me nismën e vet dhe kur 
kujdestari ose përfaqësuesi i tij ligjor nuk vepron, nuk kërkohet pëlqimi i të dëmtuarit kur është i mitur ose i 
paaftë mendërisht apo me aftësi të kufizuara ose për mbrojtjen e të drejtave të një numri të madh të individëve. 

Në mbrojtje të interesave të një komuniteti të gjerë, të cilët mund të preken nga procedimi administrativ, 
Avokati i Popullit ka të drejtë të fillojë një procedim administrativ dhe të marrë pjesë në të, në përputhje me 
kërkesat e Kodit të Procedurës Administrative. 

 
Neni 14 

Kushtet e pranimit të ankesave, kërkesave apo njoftimeve 
(Shtuar fjalët me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 4) 

 
 Avokati i Popullit mund të mos fillojë ose ndërpret hetimin në qoftë se e njëjta çështje është vendosur 
ose është në shqyrtim nga prokuroria apo gjykata. Në këto raste ai ka të drejtë të kërkojë informacion pranë 
këtyre organeve të cilat duhet t'u përgjigjen kërkesave të tij sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 
30 ditë. 
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Neni 15 
Moskërkimi i formës për ankesat dhe njoftimet 

 
 Për ankesat, kërkesat dhe njoftimet drejtuar Avokatit të Popullit nuk kërkohet ndonjë formë e caktuar, 

por ato duhet të shprehin qartë objektin e ankimit ose të kërkesës. Avokati i Popullit nuk pranon ankesa ose 
kërkesa anonime. 

 
Neni 16 

Shërbim pa pagesë 
 
 Çdo shërbim që bëhet nga Avokati i Popullit lidhur me ankesat, kërkesat e njoftimet është pa pagesë. 
 

Neni 17 
Administrimi i ankesave ose njoftimeve nga Avokati i Popullit 

 
 Avokati i Popullit, pasi njihet me ankesën, kërkesën apo njoftimin për një shkelje, vendos: 
 a) ta pranojë ose jo çështjen për shqyrtim; 
 b) t’i kthejë përgjigje të interesuarit, duke i treguar të drejtat dhe rrugët nëpërmjet të cilave ai mund ta 

mbrojë këtë të drejtë; 
 c) t’ia kalojë çështjen organit kompetent. 
 Në të gjitha rastet e mësipërme, Avokati i Popullit njofton të interesuarit brenda 30 ditësh nga dita e 

marrjes së ankesës, kërkesës ose njoftimit. 
 

Neni 18 
Procedura pas pranimit të ankesës, kërkesës apo njoftimit 

për shqyrtim 
 
 Pas pranimit të ankesës, kërkesës apo njoftimit për shqyrtim, Avokati i Popullit kryen njërën nga 

veprimet e mëposhtme: 
 a) Ndërmerr vetë një proces hetimi; 
 b) kërkon shpjegime nga organet e administratës, si dhe prokuroria, në rastet e arrestimeve dhe 

ndalimeve; 
 c) i rekomandon Kontrollit të Lartë të Shtetit të ushtrojë funksionet e veta. 
 

Neni 19 
Procedura e hetimit 

(Shtuar fjalët në fund të shkronjës “a” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 5/1; 
shtuar fjalët në fund të shkronjës “c” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 5/2; 

shtuar fjalia në fund të nenit me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 5/3) 
 

 Në rastet kur vendos të kryejë hetime të pavarura, Avokati i Popullit ka të drejtë: 
 a) të kryejë hetime në vend përfshirë edhe hyrjen në çdo zyrë të institucioneve publike dhe këqyrjen në 

vend të akteve ose dokumenteve që kanë lidhje me çështjen që heton; 
 b) të kërkojë shpjegime nga çdo organ i administratës qendrore dhe vendore, si dhe të marrë çdo dosje 

apo material që ka lidhje me hetimin; 
 c) të marrë në pyetje çdo person, që, sipas tij, është i lidhur me çështjen nën hetim dhe të thërrasë në 

zyrën e tij të gjithë personat pa imunitet; 
 ç) të kryejë ose të kërkojë ekspertiza. 
Avokati i Popullit ka të drejtë të caktojë një afat për kryerjen e veprimeve të mësipërme. 
 

Neni 19/1 
(Shtuar neni me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 6) 

 
Avokati i Popullit ose personat e autorizuar prej tij kanë të drejtë të hyjnë në çdo kohë, pa kufizim e 

pa autorizim paraprak, por duke vënë në dijeni titullarin e institucionit, në të gjitha institucionet e 
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administratës publike, në burgje, në vende ku policia ose prokuroria mbajnë persona të shoqëruar, të ndaluar 
apo të arrestuar (të paraburgosurit), në reparte ose në institucione shtetërore, në spitale psikiatrike, në azile, në 
shtëpi fëmije,  si dhe në çdo vend tjetër kur ka të dhëna dhe çmon se ekziston mundësia e shkeljes së të 
drejtave dhe lirive të njeriut. 

Hyrja në të gjitha mjediset e mësipërme mund të bëhet si për të hetuar një ankesë, një kërkesë ose 
njoftim të caktuar, ashtu edhe me nismën e Avokatit të Popullit për qëllime inspektimi apo studimi. Avokati i 
Popullit në këto raste mund të marrë takim, të bisedojë në mënyrë konfidenciale e pa praninë e personave 
zyrtarë me cilindo person që ndodhet ose mbahet në këto mjedise. 

Çdo lloj korrespondence e këtyre personave me Avokatin e Popullit nuk duhet të pengohet ose të 
kontrollohet. 

 
Neni 20 

E drejta për të kërkuar informacione apo dokumente sekrete shtetërore 
 
 Avokati i Popullit ka të drejtë të kërkojë edhe informacione apo dokumente, që lidhen me çështjen në 

shqyrtim, të klasifikuara si sekret shtetëror. Në këto raste ai është i detyruar të respektojë kërkesat për ruajtjen 
e sekretit shtetëror. 

 
Neni 21 

Veprimet pas përfundimit të hetimit dhe kompetencat 
(Shtuar fjalia në fund të shkronjës “b” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 7/1; 
shtuar fjalia në fund të shkronjës “c” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 7/2; 
shtuar fjalia në fund të shkronjës “ç” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 7/3) 

 
 Pas përfundimit të hetimit, Avokati i Popullit kryen këto veprime: 

 a) I shpjegon ankuesit se të drejtat e tij nuk janë shkelur; 
 b) paraqet rekomandime për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi administrativ që, sipas tij, 

ka shkaktuar shkelje të të drejtave dhe lirive. Paraqitja e rekomandimit pezullon aktet ose veprimet e 
paligjshme apo të parregullta deri në shqyrtimin e këtij rekomandimi dhe dhënien e përgjigjes Avokatit të 
Popullit; 

 c) paraqet rekomendime për marrje masash për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi epror i 
organit që ka shkaktuar shkeljen. Mosshqyrtimi i rekomandimit brenda 30 ditëve pezullon aktet ose veprimet e 
paligjshme ose të parregullta; 

ç) i rekomandon prokurorisë të fillojë hetime në qoftë se vëren se është konsumuar figura e një vepre 
penale ose të rifillojë hetimet e pushuara ose të pezulluara. 
d) për shkelje të rënda, të vëna re, i propozon çdo organi, si dhe Kuvendit, shkarkimin e funksionarëve që 
janë kompetencë e tyre; 

 dh) për shkelje të të drejtave nga organet e pushtetit gjyqësor, pa ndërhyrë në procedurën që ato 
zbatojnë, Avokati i Popullit i bën të ditur shkeljet organit kompetent; 

 e) u rekomandon personave të dëmtuar të paraqesin padi në gjykatë. 
 Rastet e mësipërme nuk përjashtojnë njëri-tjetrin. 

 
Neni 22 

Detyrimi i organeve të administratës për t’iu përgjigjur rekomandimeve të Avokatit të Popullit 
(Shtuar paragraf në fund të nenit me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 8) 

 
 Organet, të cilave Avokati i Popullit u ka drejtuar një rekomandim, kërkesë apo propozim për shkarkim, 
duhet ta shqyrtojnë rekomandimin, kërkesën apo propozimin për shkarkim dhe të kthejnë përgjigje brenda 30 
ditësh nga data e dërgimit të rekomandimit, kërkesës apo propozimit për shkarkim. Përgjigjja duhet të 
përmbajë shpjegime të arsyetuara për çështjen në fjalë, si dhe çfarë veprimesh, mosveprimesh apo masash ka 
ndërmarrë ai organ. 

Avokati i Popullit duhet të njoftohet dhe ka të drejtë të marrë pjesë e të flasë në mbledhjet e organeve 
kolegjiale të administratës publike, ku merret në shqyrtim rekomandimi, kërkesa apo propozimi i tij. 
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Neni 22/1 
Sanksionet për mosbashkëpunimin me Avokatin e Popullit 

(Shtuar neni me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 9) 
 

Refuzimi për të bashkëpunuar me Avokatin e Popullit nga nëpunësi civil, funksionari ose autoriteti 
publik përbën shkak që Avokati i Popullit të kërkojë nga autoriteti kompetent fillimin e procedurës 
administrative dhe marrjen e masave disiplinore deri në largimin nga puna ose nga shërbimi civil. 

 
Neni 23 

Ndjekja e metejshme e çështjes nga Avokati i Popullit 
 
 Në rast se Avokati i Popullit nuk i quan të mjaftueshme përgjigjet ose masat e ndërmarra nga organi, ai 

ka të drejtë ta ndjekë çështjen tek organi më i lartë në hierarki. Në rastet e përsëritura, si dhe kur organi 
përkatës nuk reagon ndaj rekomandimeve të Avokatit të Popullit, ky i fundit mund t’i drejtohet edhe Kuvendit 
me një raport, duke propozuar edhe masa konkrete për vënien në vend të së drejtës së shkelur. 

 
Neni 24 

E drejta e Avokatit të Popullit për rekomandime legjislative 
(Ndryshuar pikat “b”dhe “c” me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 10) 

 Kur Avokati i Popullit vëren se është vetë përmbajtja e ligjit ose e akteve të tjera normative dhe jo 
zbatimi i tyre shkaku që krijon premisa për shkelje të të drejtave të njeriut, të njohura nga Kushtetuta ose ligjet 
e tjera, ka të drejtë: 

a) t’u rekomandojë organeve që kanë të drejtën ligjvënëse të bëjnë propozime për ndryshimin dhe 
përmirësimin e ligjeve; 

b) t'u propozojë organeve të administratës ndryshimin ose përmirësimin e akteve nënligjore; 
mosshqyrtimi i propozimit brenda 30 ditëve sjell si pasojë pezullimin e fuqisë së akteve nënligjore që 
shkaktojnë shkelje të të drejtave dhe lirive. 
 c) të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese me kërkesën për shfuqizimin e akteve të tilla. 
 

Neni 25 
Personat dhe aktet jashtë juridiksionit të Avokatit të Popullit 

(Hequr pikat “a”dhe “c”në paragrafin e dytë me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 11/1; 
ndryshuar paragrafi i fundit me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 11/2) 

 
 Janë jashtë juridiksionit të Avokatit të Popullit personat dhe aktet e mëposhtme: 

 a) Presidenti i Republikës 
 b) Kryetari i Këshillit të Ministrave 
 Gjithashtu, janë jashtë juridiksionit të Avokatit të Popullit: 
 a) hequr 
 b) urdhrat me karakter ushtarak të Forcave te Armatosura 
 c) hequr 
 Avokati i Popullit pranon ankesa, kërkesa ose njoftime për shkelje të të drejtave të njeriut, që rrjedhin 

nga administrata e pushtetit gjyqësor, vendimet e formës së prerë dhe procedurat gjyqësore. Hetimi dhe 
kërkesa e Avokatit të Popullit nuk prekin pavarësinë e gjykatës në marrjen e vendimit. 
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KREU IV 
MARRËDHËNIET E AVOKATIT TË POPULLIT ME KUVENDIN,INSTITUCIONET E TJERA 

SHTETËRORE DHE ME ORGANIZATAT JOQEVERITARE 
 

Neni 26 
Raportimi në Kuvend 

(Shtuar paragraf në fund me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 12) 
 

 Avokati i Popullit paraqet në Kuvend një raport vjetor, i cili diskutohet në seancë plenare. Një kopje e 
këtij raporti i dërgohet Presidentit të Republikës dhe Kryetarit të Këshillit të Ministrave. 
 Raporti vjetor për vitin pasardhës duhet të paraqitet jo më vonë se 30 prilli i vitit në vazhdim. 

 
Neni 27 

Raportimet e veçanta në Kuvend 
 
  Përveç raportimit në kushtet e nenit 26, Avokati i Popullit mund të raportojë para Kuvendit me 

nismën e tij ose me kërkesën me shkrim të Kryetarit të Kuvendit ose të një grupi deputetësh. Kryetari i 
Kuvendit vlerëson nëse ky raportim do të bëhet: 

  a) në seancë plenare; 
  b) me shpërndarje të raportit; 
  c) në komisionet e përhershme të Kuvendit. 
  Edhe në këto raste, kopje të këtij raporti, i dërgohen Presidentit të Republikës, Kryetarit të 

Këshillit të Ministrave, si dhe organit më të lartë epror, vartësit e të cilëve janë përmendur në raport. 
 

Neni 28 
Publikimi i raporteve 

 
  Raporti vjetor dhe raportet e veçanta bëhen publike dhe botohen jo më vonë se një muaj nga data 

e diskutimit në Kuvend. 
  Botimi bëhet nga Kuvendi. 

Neni 29 
Përgatitja e raporteve për të drejtat e njeriut 

 
  Avokati i Popullit mund të ndihmojë dhe të japë mendime e rekomandime në përgatitjen e 

raporteve dhe të dokumenteve të tjera, të hartuara nga shteti shqiptar, për të drejtat e liritë e njeriut në 
Republikën e Shqipërisë. 

 
Neni 30 

Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare 
 

 Në kryerjen e funksioneve të veta, Avokati i Popullit bashkëpunon ngushtë me organizatat joqeveritare, 
duke marrë, periodikisht, mendimet e tyre për gjendjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut. 
 Avokati i Popullit, në bashkëpunim me organizatat joqeveritare, organizon, të paktën një herë në vit, 
veprimtari kombëtare për gjendjen e të drejtave dhe të lirive të njeriut në Republikën e Shqipërisë. 

 
KREU V 

KOMISIONERËT, ZYRA E AVOKATIT TË POPULLIT DHE BUXHETI 
 

Neni 31 
Struktura 

 
 Zyra e Avokatit të Popullit ndahet në 3 seksone të specializuara, në krye të të cilave vendosën 
komisionerët. 
 Këto seksione janë: 
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 1. Seksioni për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të të tretëve, që veprojnë për 
llogari të tyre. 

 2. Seksioni për policinë, shërbimin sekret, burgjet, Forcat e Armatosura dhe pushtetin gjyqësor. 
 3. Seksioni i përgjithshëm për trajtimin e çështjeve jashtë fushave të mësipërme, për bashkëpunimin me 

organizatat joqeveritare dhe për studimet e veprimtarisë në fushën e të drejtave dhe të lirive të njeriut. 
 

Neni 32 
Emërimi i një përfaqësuesi vendor 

 
 Në rastet kur Avokati i Popullit e sheh të arsyeshme, ai mund të emërojë një përfaqësues të tij vendor 

për një çështje dhe kohë të caktuar. Organet e pushtetit vendor kanë për detyrë ta pajisin këtë përfaqësues me 
zyrë, si dhe t’i krijojnë kushtet e nevojshme të punës, për zbatimin e gjithë kërkesave të këtij ligji. Ky 
përfaqësues paguhet nga buxheti i Avokatit të Popullit. 

 
Neni 33 

Zgjedhja e komisionerëve dhe paga e tyre 
 

 Komisionerët zgjidhen ndër juristët më të shquar, për një mandat 3-vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje. 
 Zgjedhja e tyre bëhet nga Kuvendi me propozimin e Avokatit të Popullit. Për zgjedhjen e komisionerëve 

zbatohen kushtet e parashikuara në nenin 3 dhe në nenin 10 të këtij ligji. Paga e komisionerëve është sa dy të 
tretat e pagës së Avokatit të Popullit. 

 
Neni 34 

Mbarimi i funksionit dhe heqja e komisionerëve 
(Shtuar paragraf në fund me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 13) 

 
 Rregullat e përmendura në këtë ligj për mbarimin e funksionit dhe heqjen e Avokatit të Popullit 
zbatohen edhe për komisionerët. 

 Në rastin e largimit të komisionerëve, me mbarimin e afatit 3-vjeçar dhe në rastet e përcaktuara në 
shkronjat “a”, “c” dhe “ç” të nenit 7 dhe në rastet e parashikuara nga neni 8 i këtij ligji, Avokati i Popullit 
brenda një muaji i propozon Kuvendit zgjedhjen e një komisioneri të ri. 

Këta mund të shkarkohen edhe me kërkesën e Avokatit të Popullit para mbarimit të afatit 3-vjeçar për 
shkelje në detyrë apo sjellje dhe akte që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tyre. 

 
Neni 35 

Personeli i zyrës së Avokatit të Popullit 
(Shtuar paragrafi II  me ligjin nr.8600, datë 10.4.2000, neni 1) 

(Shtuar paragraf në fund me ligjin nr.9398, datë 12.5.2005, neni 14) 
 

 Personeli i zyrës së Avokatit të Popullit bën pjesë në shërbimin civil të Republikës së Shqipërisë. 
 Struktura dhe organika e zyrës së Avokatit të Popullit caktohet nga Avokati i Popullit. 
Avokati i Popullit dhe tre komisionerët përfitojnë falas Fletoren Zyrtare. 

 
Neni 36 

Buxheti i Avokatit të Popullit 
 
 Mjetet financiare të Avokatit të Popullit përballohen nga buxheti i shtetit, ku Avokati i Popullit ka një 

kre të veçantë. 
 Projektbuxheti propozohet nga Avokati i Popullit në Komisionin e Perhershëm të Ekonomisë, Financave 

dhe Privatizimit, i cili e paraqet për miratim në Kuvend, në përputhje me ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për 
hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit”. 

  Avokati i Popullit duhet të përgatisë për çdo vit llogaritë e veta, në përputhje me ligjin nr.8379, datë 
29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit”. Llogaritë financiare të institucionit të Avokatit të 
Popullit kontrollohen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 
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Neni 37 
Donacionet që mund t’i jepen Avokatit të Popullit 

 
 Avokati i Popullit mund të përfitojë nga donacione të ndryshme financiare ose materiale. Donacionet 

duhet të jenë pa kushte që mund të kompromentojnë pavarësinë, paanësinë dhe kushtetushmërinë e 
veprimtarisë së Avokatit të Popullit. Donacionet duhet të deklarohen dhe të shënohen në një regjistër që zyra e 
Avokatit të Popullit mban për këtë qëllim. Në fund të vitit, Avokati i Popullit detyrohet të çojë një kopje të 
regjistrit me hyrjet dhe daljet në Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe një kopje në Komisionin e Përhershëm të 
Ekonomisë, Financave dhe Privatizimit. Regjistri duhet të përmbajë llojin e ndihmës, masën, kohën, subjektin 
që jep donacionin dhe mënyrën e livrimit të donacionit. Regjistri duhet të përmbajë edhe identitetin dhe 
nënshkrimin e dhuruesit. 

 
KREU VI 

DISPOZITA TRANSITORE 
 

Neni 38 
Dispozita transitore 

 
 Brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji Kuvendi zgjedh Avokatin e Popullit. 

 Avokati i Popullit jo më vonë se një muaj nga zgjedhja e tij i bën propozimin Kuvendit për zgjedhjen e 
komisionerëve. 

 
Neni 39 

Rregullorja e brendshme 
 
 Brenda 3 muajve nga zgjedhja e tij Avokati i Popullit, në bashkëpunim me komisionerët, harton 

rregulloren e brendshme të punës. 
 

Neni 40 
  
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Ligji nr.8454, date 4.2.1999 shpallur me dekretin nr.2314, datë 11.2.1999 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.5, faqe 152 
 

 Ligji nr.8600, datë 10.4.2000 shpallur me dekretin nr.2598, datë 17.4.2000 të Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, Rexhep Meidani. 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 423  
 
Ligji nr.9398, datë 12.5.2005 shpallur me dekretin nr.4603, datë 1.6.2005 të Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë, Alfred Moisiu 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.45, faqe 1614  
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VENDIM 
Nr. 428, datë 16.02.2000 

 
PËR ZGJEDHJEN E AVOKATIT TË POPULLIT 

 
Në mbështetje të nenit 63, pika 1 të Kushtetutës dhe të nenit 92 të Rregullores së Kuvendit, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
I. Zoti Ermir Dobjani zgjidhet në detyrën e Avokatit të Popullit. 
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETARI 
Skënder Gjinushi 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 415 
 

 
VENDIM 

Nr.500, datë 18.7.2003 
 

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË 
AVOKATIT TË POPULLIT 

(Ndryshuar me vendim të KM nr.358, datë 14.6.2006) 
(Ndryshuar me vendim të KM nr.443, datë 13.7.2007) 
(Ndryshuar me vendim të KM nr.999, datë 2.7.2008) 
(Ndryshuar me vendim të KM nr.445, datë 27.4.2009) 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 18 e 29 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 
“Statusi i nëpunësit civil” dhe të neneve 2 e 5 të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për kompetencat për caktimin 
e pagave të punës”, i ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shtetit pranë Kryeministrit, Këshilli i 
Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

1. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë në zyrën e Avokatit të Popullit të jenë sipas 
lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2. Paga e grupit (kolona 1) e lidhjes 1 – Diplomë e shkollës së lartë është 12 000 (dymbëdhjetë mijë) 
lekë.  

3. Shtesa për vjetërsi pune (kolona 2) jepet në masën 2 për qind pas çdo viti pune deri në 25 vjet dhe 
llogaritet mbi pagën e grupit. 

4. Shtesa për kualifikim, (kolona nr.3), e lidhjes nr.1, përcaktohet, si më poshtë vijon: 
Nëpunësit civilë/nëpunësit, dhe funksionarët e kabinetit, në institucionin e Avokatit të Popullit, 

përfitojnë shtesë për kualifikim, gradë apo titull shkencor, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi 
dhe është pjesë përbërëse e tij. 

Kriteret e përfitimit të shtesës janë: 
a) Për nëpunësit civilë/nëpunësit, kjo shtesë jepet në kushtet e përputhjes së fushës së kualifikimit, 

gradës, apo titullit shkencor, me përshkrimin e pozicionit të punës, pas miratimit, rast pas rasti, nga njësia e 
personelit. 

b) Kur funksionari a nëpunësi civil/nëpunësi kanë kualifikim, gradë apo titull shkencor më të lartë, se 
ai i përcaktuar për pozicionin e punës, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet vendimit, përfitojnë vetëm shtesën 
e përcaktuar për këtë pozicion. 

c) Kur funksionari a nëpunësi civil/nëpunësi kanë kualifikim, gradë apo titull shkencor më të ulët se 
ai i përcaktuar për pozicionin e punës, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet vendimit, e përfitojnë shtesën, në 
përputhje me kualifikimin, gradën apo titullin. 

Në çdo rast si më sipër, pavarësisht nga kualifikimi, grada apo titulli shkencor, funksionari a 
nëpunësi civil/nëpunësi përfiton shtesën vetëm për gradën apo titullin shkencor më të lartë, që ka. 
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Avokati i Popullit, për aplikimin e shtesës për kualifikim, duhet të zbatojë rregullat e udhëzimit nr.1, 
datë 18.4.2008, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Financave dhe Departamentit të 
Administratës Publike. 

5. Shtesa për pozicion të jetë sipas kolonës 4 të lidhjes nr.1. 
5/1. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët e drejtorive”, të cilët janë në pozicione, 

që lidhen me procesin e informatizimit të veprimtarisë së administratës publike dhe që kërkojnë, në mënyrë të 
detyrueshme, punonjës me arsim të lartë, në degët “Inxhinieri elektronike” a “Informatikë”, përfitojnë një 
shtesë, për kushte pune, prej 15 000 mijë lekësh mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse, pas miratimit rast 
pas rasti, nga njësia e personelit. 

6. Nivelet e pagave, sipas vendimit nr.711, datë 27.12.2001 të Këshillit të Ministrave “Për strukturat 
dhe nivelet e pagave të nëpunësve civilë në institucionet e administratës qendrore, administratës së Presidentit 
dhe të Kuvendit dhe disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave 
“Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore”, i ndryshuar, për emërtesat e mëposhtme të jenë: 

- “shef kabineti i Avokatit të Popullit” barazohet në pagë me “këshilltarin e Kryeministrit”; 
- “këshilltari i Avokatit të Popullit” barazohet në pagë me “ndihmësin e Kryeministrit”; 
- “sekretari i Avokatit të Popullit” barazohet në pagë me “sekretarin e Presidentit, Kryetarit të 

Kuvendit,Kryeministrit, Zëvendëskryeministrit, nënkryetarit të Kuvendit”; 
- “sekretari në zyrën e Avokatit të Popullit” barazohet në pagë me “sekretar ministri”. 
7. Për punonjësit e tjerë të zyrës së Avokatit të Popullit të zbatohet lidhja II/4 “Nivelet e pagës sipas 

funksioneve në Këshillin e Ministrave”, që i bashkëlidhet vendimit nr.726, datë 21.12.2000 të Këshillit të 
Ministrave “Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore”, i ndryshuar. 

8. Të gjitha dispozitat që bien në kundërshtim me këtë vendim shfuqizohen. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Fatos Nano 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.62, faqe 2789 
Vendimi i KM nr.358, datë 14.6.2006 botuar në Fletoren Zyrtare nr.64, faqe 1758 
Vendimi i KM nr.443, datë 13.7.2007 botuar në Fletoren Zyrtare nr.101, faqe 2884 
Vendimi i KM nr.999, datë 2.7.2008 botuar në Fletoren Zyrtare nr.117, faqe 5152 
Vendimi i KM nr.445, datë 27.4.2009 botuar në Fletoren Zyrtare nr.77, faqe 3400 
 
 

Lidhja nr.1 
(Ndryshuar lidhja nr.1 me vendim të KM nr.358, datë 14.6.2006, pika 1/a) 
(Ndryshuar lidhja nr.1 me vendim të KM nr.443, datë 13.7.2007, pika 1) 
(Ndryshuar lidhja nr.1 me vendim të KM nr.999, datë 2.7.2008, pika 1) 
(Ndryshuar lidhja nr.1 me vendim të KM nr.445, datë 27.4.2009, pika 1) 

 
 
Lidhja nr.1 
 

  Paga mujore 
Klasa Emërtimi Paga individuale  

(paga bazë) 
Shtesa e 

pozicionit 
  1 2 3 4 
  Paga e grupit 

(PG) 
Shtesa vjetore 
për vjetërsi 

(SHK) 

Shtesa për 
kualifikim (SHP) 

Shtesa për 
pozicion (SHP) 

lekë 
I-a Sekretar i Përgjithshëm 12 000 2%  126 000 
II-a Ndihmëskomisioner, 

kategoria e parë 
12 000 2%  105 000 

II-b Ndihmëskomisioner, 
kategoria e dytë 
Drejtor drejtorie 

12 000 2%  88 000 

III-a Përgjegjës sektori 12 000 2%  69 000 
IV-b Specialist 12 000 2%  31 000 
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VENDIM 
Nr. 171, datë 17.2.2005 

 
PËR ZGJEDHJEN E AVOKATIT TË POPULLIT 

 
Në mbështetje të nenit 61 të Kushtetutës dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin 

e një grupi deputetësh,  
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
 VENDOSI: 

 
I. Zoti Ermir Dobjani zgjidhet në detyrën e Avokatit të Popullit. 
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETARI 
Servet Pëllumbi 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.9, faqe 383 
 

 
VENDIM 

Nr.408, datë 21.6.2006 
 

PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI AVOKATIT TË POPULLIT, TË DISA 
MJEDISEVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË KËTIJ INSTITUCIONI 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13, 15 e 16 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 

“Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të 

Avokati i Popullit të zyrave të katit të parë dhe të dytë, në ndërtesën e ish-Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, 
sipas planimetrisë, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Avokati i Popullit dhe 
kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në  Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.68, faqe 1937 
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VENDIM 
Nr.142 datë 5.11.2007 

 
PËR ZGJEDHJEN E KOMISIONERËVE TË AVOKATIT TË POPULLIT 

  
Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës, të nenit 33 të ligjit nr.8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e 

Popullit” dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e Avokatit të Popullit, 
 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
 I. Zgjidhen në detyrën e komisionerit të Avokatit të Popullit: 
1. Zonja Florina Tegu (Nuni) 
2. Zoti Skënder Haluci 
3. Zoti Riza Poda 
II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

KRYETARE 
Jozefina Topalli (Çoba) 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.149, faqe 4373 
 
 

LIGJ 
Nr.9109, datë 17.7.2003 

 
PËR PROFESIONIN E AVOKATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

(Ndryshuar me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007) 
(Ndryshuar ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008) 

(Ndryshuar me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 12.3.2010) 
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 

PJESA E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 
Avokatia në Republikën e Shqipërisë është  profesion i lirë, i pavarur, i vetërregulluar dhe i vetëdrejtuar. 
 

Neni 2 
 
Avokati jep ndihmë juridike nëpërmjet: 
a) këshillimit ligjor për çështje të ndryshme; 
b) përgatitjes së kërkesëpadive ose të kërkesave gjatë procedimit penal, si dhe të kërkesave ankimore, 

rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të prokurorisë, arbitrazhit ose të organeve të 
administratës publike; 

c) përgatitjes së kërkesave drejtuar Gjykatës së Apelit, Gjykatës Kushtetuese, gjykatave ndërkombëtare 
dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë;  
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ç) përgatitjes së ankesave dhe kërkesave të personave fizikë ose juridikë; 
d) përpilimit të akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale; 
dh) hartimit të kontratave e të marrëveshjeve, si dhe të çdo dokumenti tjetër që sjell ose synon të sjellë 

pasoja juridike; 
e) pranisë si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë procesit të hetimit, shqyrtimit 

gjyqësor të personave në çështjet penale; 
ë) përfaqësimit të personave fizikë ose juridikë në çështjet civile dhe administrative, në gjykatë, në 

arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike; 
f) veprimeve të tjera të ndihmës juridike që parashikohen në ligj. 
 

Neni 3 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007, neni 1) 

 
1. Avokati ushtron profesionin e tij individualisht ose në bashkëpunim me avokatë të tjerë, pasi është 

pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit dhe është regjistruar në organet tatimore. 
Avokatët mund të organizohen në zyra avokatie, të cilat regjistrohen në organet tatimore.2. Avokati nuk 

mund të jetë anëtar i më shumë se një zyre avokatie. 
 

Neni 4 
 
Avokati, gjatë ushtrimit të profesionit të tij, nuk mund të jetë, njëkohësisht, gjyqtar, prokuror, noter, 

nëpunës civil ose punonjës i administratës publike. 
 

Neni 5 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007, neni 1; 

shtuar paragraf në fund të pikës 1 me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007, neni 2) 
 

 1. Avokati mund ta ushtrojë profesionin e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe 
përpara çdo gjykate, prokurorie ose organi të administratës publike. 

Në çdo rast, avokati, në ushtrimin e profesionit, identifikohet me numrin e lejes së ushtrimit të 
profesionit, si dhe kodin fiskal të tij apo të zyrës së avokatisë ku bën pjesë. 

2. Avokati mund ta ushtrojë profesionin e tij edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në 
përputhje me ligjin e shtetit ku jepet ndihma juridike. 

 
KREU II 

TË DREJTAT DHE DETYRAT E AVOKATIT 
 

Neni 6 
 
1. Avokati, në funksion të ushtrimit të profesionit të tij, ka të drejtë të  kërkojë nga institucionet e 

administratës publike, në përputhje me ligjin, shpjegime, të dhëna dhe dokumente, që kanë lidhje me çështjen 
ose personin që përfaqësohet ose mbrohet prej tij. 

2. Institucionet e administratës publike, sipas kompetencës dhe procedurave ligjore që rregullojnë 
veprimtarinë e tyre, janë të detyruara të përmbushin kërkesat e avokatit. 

3. Në rast të mospërmbushjes së detyrimit të institucioneve të administratës publike ose nga entet e tjera 
jopublike, avokati ka të drejtë të paraqesë brenda 5 ditëve në gjykatë kërkesën për realizimin e detyrimit 
nëpërmjet një vendimi gjyqësor. 

 
Neni 7 

 
1. Avokati ka të drejtë të  takojë personin e mbrojtur prej tij, në mënyrë private dhe pa kufizim kohor, 

në çdo gjendje të kufizimit të lirisë personale. Organet kompetente kanë të drejtë të  mbikëqyrin takimin 
ndërmjet avokatit dhe personit të mbrojtur, por, në çdo rast, u ndalohet të dëgjojnë bashkëbisedimin ndërmjet 
tyre. 
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2. Organi i prokurorisë, gjykata, administrata e burgjeve dhe Policia e Shtetit janë të detyruara të 
sigurojnë praninë e avokatit, kur këtë e kërkon personi i mbrojtur prej tij, i ndaluar, i arrestuar ose që është 
duke vuajtur dënimin. Në të gjitha rastet, prania e avokatit duhet të sigurohet menjëherë. 

3. Avokati nuk ka të drejtë t’i kërkojë dhe t’i ofrojë ndihmë juridike një personi të ndaluar ose të 
arrestuar, pa kërkesën e këtij të fundit. 

 
Neni 8 

 
Avokati ka të drejtë, në përputhje me procedurat hetimore, të marrë pjesë në proces, të pyesë personin e 

mbrojtur prej tij, dëshmitarët dhe ekspertët, të lexojë dhe të njohë në përfundim të hetimit të gjitha aktet e 
dokumentet, që janë të lidhura me çështjen dhe t’ i nënshkruajë ato. 

 
Neni 9 

 
1. Avokati ka për detyrë ta ushtrojë profesionin e vet me ndershmëri dhe dinjitet, të respektojë rregullat 

e etikës profesionale dhe të përdorë të gjitha mjetet e ligjshme për mbrojtjen me besnikëri të të  drejtave dhe të 
interesave të personave që mbrohen ose përfaqësohen prej tij. 

2. Avokati duhet të sigurojë që asnjë konflikt interesash nuk ekziston ndërmjet tij dhe personit që mbron 
ose përfaqëson. 

3. Avokatit i ndalohet të bëjë publike të dhënat, që i ka mësuar nëpërmjet personit të mbrojtur ose të 
përfaqësuar prej tij ose nga dokumentet që ky i fundit i ka vënë në dispozicion, në funksion të mbrojtjes së 
kërkuar, me përjashtim të  rastit kur ai ka dhënë miratimin e tij me shkrim. 

4. Avokatit i ndalohet të bëjë kallëzim në organin e ndjekjes penale dhe nuk mund të pyetet si dëshmitar 
për personin, të cilit i ka kryer shërbime dhe ndihmë juridike, si dhe për rrethana që ai i ka mësuar gjatë 
ushtrimit të profesionit të avokatit. 

5. Avokatit i ndalohet të marrë pjesë në një çështje, kur ai ka qenë i ngarkuar më parë në të si gjykatës, 
prokuror, oficer i Policisë Gjyqësore ose si dëshmitar. 

6. Avokati nuk lejohet të japë ndihmë ligjore ose të përfaqësojë një person, kur ka këshilluar ose ka 
përfaqësuar më parë  palën kundërshtare në të njëjtën çështje, ose kur avokati ka lidhje gjaku apo ka interes të 
njëjtë me palën kundërshtare. 

7. Avokatët, që shërbejnë në të njëjtën zyrë avokatie, nuk lejohen të përfaqësojnë palët kundërshtare në 
të njëjtën çështje. 

8. Avokatët, që ushtrojnë profesionin e tyre pranë së njëjtës zyrë avokatie, prezumohet se janë në dijeni 
dhe zotërojnë dokumentet për këdo që është mbrojtur apo përfaqësuar nga zyra e tyre. 

9. Përveç rasteve të parashikuara më sipër në këtë nen, avokati është i detyruar të sigurohet se nuk 
vepron në konflikt me interesat e personit që mbrohet ose përfaqësohet prej tij. Kur avokati dyshon se është 
duke vepruar në konflikt interesash, ai duhet të marrë miratimin me shkrim nga palët, të cilat mendohet se 
preken nga ky konflikt interesash. 

 
Neni 10 

 
Avokatët, në përputhje me dokumentacionin standard, të miratuar nga Këshilli Drejtues i Dhomës 

Kombëtare të Avokatisë, duhet të mbajnë një libër shënimesh ku shënohen të gjitha shërbimet ligjore të dhëna, 
kontratat, me shkrim, duke përdorur sistemin numerik, emrin e tij, si dhe emrin e zyrës së avokatisë. 

 
Neni 11 

 
1. Shpërblimi i avokatit për punën e kryer caktohet në një nga mënyrat e mëposhtme: 
a) me marrëveshje ndërmjet tij dhe palës së mbrojtjur ose të përfaqësuar prej tij; 
b) nga gjykata ose prokuroria, kur ai është caktuar kryesisht ose kur personi i mbrojtur ose i përfaqësuar 

nuk ka mundësi financiare dhe ndihma ligjore për të është falas. 
Masa e shpërblimit për këto raste përcaktohet me vendim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe 

Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
c) me ligj. 
2. Në të gjitha rastet, avokatit nuk i lejohet të marrë shpërblim tjetër. 
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Neni 12 
 
1. Avokati nuk mund të kërkojë nga personi që mbron ose përfaqëson, që të shpërblehet prej tij me 

përqindje gjatë procesit të gjykimit. 
2. Shpërblimi me përqindje, i parallogaritur ose jo, mund të paguhet vetëm kur është parashikuar në 

marrëveshjen ndërmjet avokatit dhe personit që ai mbron ose përfaqëson, për rastin mbrojtjes apo përfaqësimit 
të suksesshëm të çështjes. 

3. Avokatit i lejohet të paguhet me komision në rastet kur siguron kthimin e huasë për personin që 
mbrohet ose përfaqësohet prej tij jogjyqësisht. 

 
Neni 13 

 
1. Nëse avokati vendos të heqë dorë nga përfaqësimi ose mbrojtja e mëtejshme e një personi, është i 

detyruar ta njoftojë atë 15 ditë përpara mbarimit të shërbimit nga ana e tij. 
2. Avokati është i detyruar t’i shërbejë klientit të tij gjatë periudhës 15-ditore para mbarimit të shërbimit 

dhe t’ï njoftojë atij çdo të dhënë për çdo shumë  parash, prona apo kompensim që avokati mban për klientin. 
3. Brenda 15 ditëve nga dhënia e njoftimit, avokati duhet t’i kthejë klientit të gjitha dokumentet e lidhura 

me çështjen ose t’i dërgojë ato në adresën e treguar nga avokati i ngarkuar rishtas. Gjithashtu, avokati është i 
detyruar t’i kthejë klientit parapagimin që ka marrë prej tij, përveç kur, bashkërisht, merren vesh ndryshe. 

 
Neni 14 

 
Nëse personi, që përfiton ndihmën juridike nga avokati, vendos të zgjidhë kontratën përpara përfundimit 

të çështjes ose shërbimit, avokati ka të drejtën të kërkojë shpërblimin për punën e kryer. 
 

Neni 15 
 
Avokati ka të drejtë të  transferohet nga një dhomë në një dhomë tjetër avokatie, për sa kohë që paguan 

kontributet përkatëse të anëtarësisë. Në këtë rast ai duhet të marrë një miratim, si nga dhoma që largohet, 
ashtu edhe nga dhoma ku ai dëshiron të bëhet anëtar. 

 
Neni 16 

 
1. Avokati, kryesisht apo për shkak të ligjit, duhet të heqë dorë përkohësisht nga ushtrimi i profesionit të 

tij, për aq kohë sa është në marrëdhënie pune me administratën publike. 
2. Për të gjitha rastet e treguara në pikën 1 të këtij neni, avokati duhet të njoftojë me shkrim dhomën e 

avokatëve ku bën pjesë. 
3. Në rast të ndërprerjes së ushtrimit të profesionit të avokatit për arsye të moshës ose shëndetit, nëse 

nuk ushtron një veprimtari tjetër, avokati ka të drejtë të  jetë anëtar i dhomës së avokatisë, si dhe të marrë 
pjesë në veprimtaritë që organizohen prej saj. 

 
KREU III 

ORGANET DREJTUESE DHE KOMPETENCAT E DHOMËS KOMBËTARE TË AVOKATISË DHE TË 
DHOMAVE TË AVOKATISË 

 
Neni 17 

 
1. Dhoma Kombëtare e Avokatisë është person juridik, që ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të 

pavarur nga shteti. 
2. Dhoma Kombëtare e Avokatisë përgjigjet për rregullimin dhe kontrollin e ushtrimit të profesionit të 

avokatit në Republikën e Shqipërisë. 
3. Rregullat e hollësishme të organizimit dhe funksionimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë 

parashikohen në statutin e saj. 
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4. Dhoma Kombëtare e Avokatisë është përgjegjëse për themelimin e dhomave të avokatisë. Numri 
minimal i avokatëve, që mund të formojnë një dhomë avokatie, caktohet në Statutin e Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë. 

5. Çdo avokat mund të jetë anëtar vetëm i një dhome avokatie. Çdo dhomë është e përbërë nga avokatë, 
të cilët janë anëtarë të saj dhe që praktikojnë ose kanë praktikuar për herë të fundit profesionin e avokatit në 
juridiksionin e saj. 

6. Çdo dhomë avokatie ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur, duke respektuar rregullat e 
parashikuara në ligj dhe në statutin e vendimet e tjera, të miratuara nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. 

 
Neni 18 

 
Organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe të dhomave të avokatisë janë, përkatësisht, 

Këshilli i Përgjithshëm dhe Këshilli Drejtues. 
 

Neni 19 
 
1. Organi më i lartë i përfaqësimit dhe vendimmarrjes së Dhomës Kombëtare të Avokatisë është Këshilli 

i Përgjithshëm. 
2. Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë përbëhet nga jo më pak se një përfaqësues i 

zgjedhur për këtë qëllim nga çdo dhomë avokatie, sipas statutit. 
3. Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë ushtron këto kompetenca: 
a) miraton Statutin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
b) miraton “Kodin e etikës së avokatit”; 
c) përcakton, duke u bazuar në kriterin e vjetërsisë në profesionin e avokatit, të aftësive profesionale të 

treguara dhe në edukimin profesional e akademik të posaçëm dhe pas konsultimeve me Ministrin e Drejtësisë, 
listën e avokatëve që mund të ushtrojnë profesionin e tyre përpara gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, si 
dhe në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese. Kriteret më të hollësishme për këtë përzgjedhje 
përcaktohen në Statutin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 

ç) zgjedh jo më pak se 5 anëtarë të saj në Këshillin Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
d) cakton kontributin që derdhin dhomat e avokatisë në Dhomën Kombëtare të Avokatisë; 
dh) shqyrton dhe miraton llogaritë vjetore dhe buxhetin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
e) analizon veprimtarinë e dhomave të avokatisë, nëse ajo është në përputhje me këtë ligj dhe me Statutin 

e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
ë) ndihmon e bashkërendon veprimtaritë e dhomave të avokatisë, në mënyrë që të garantojë mbrojtjen e 

të drejtave dhe interesave të avokatëve, si dhe të dhomave të avokatisë; 
f) miraton rregullat e përgjithshme për zhvillimin e provimit të kualifikimit për ushtrimin e profesionit të 

avokatit; 
g) miraton rregullat dhe kushtet që duhet të përmbushen nga asistentët në periudhën e stazhit për avokat, 

si dhe për trajnimin profesional të tyre. 
4. Vendimet e Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, për miratimin e akteve të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “c” të pikës 3 të këtij neni, quhen të miratuara kur për to kanë votuar 
jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij. 

 
Neni 20 

 
1. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në mbledhjen e tij të parë, zgjedh me shumicën e 

votave të të gjithë anëtarëve Kryetarin, Zëvendëskryetarin dhe Sekretarin e Përgjithshëm të tij. 
2. Rregulla më të hollësishme për organizmin dhe funksionimin e administratës mbështetëse të Këshillit 

Drejtues, caktohen në statut. 
3. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë ushtron këto kompetenca: 
a) thërret Këshillin e Përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
b) përgatit Statutin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
c) përgatit “Kodin e etikës së avokatit”; 
ç) përfaqëson Dhomën Kombëtare të Avokatisë në marrëdhënie më të tretët, sipas rregullave të caktuara 

në statut; 
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d) përgatit llogaritë vjetore për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë; 

dh) shqyrton dhe miraton kërkesat për lejimin e ushtrimit të profesionit të avokatisë; 
e) revokon me ose pa afat, ose heq lejen për ushtrimin e profesionit të avokatit, në përputhje me ligjin 

dhe Statutin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
ë) merr masa për ndjekjen e vazhdueshme të zbatimit të vendimeve të marra nga Këshilli i Përgjithshëm i 

Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 
 

Neni 21 
 
Këshilli i përgjithshëm i çdo dhome avokatie ka këto kompetenca: 
a) zgjedh përfaqësues të saj në Këshillin e Përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në përputhje 

me numrin maksimal të pjesëmarrjes, të vendosur nga kjo e fundit; 
b) zgjedh anëtarët e Këshillit Drejtues, kryetarin dhe sekretarin e dhomës; 
c) shqyrton dhe analizon ecurinë në punë dhe trajnimin profesional të avokatëve dhe të asistentëve, që 

bëjnë pjesë në dhomën e avokatisë; 
ç) promovon tek anëtarët e saj mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore, 

të ligjit, statutit dhe “Kodit të etikës së avokatit”; 
d) përfaqëson dhe mbron interesat e anëtarëve të saj; 
dh) shqyrton dhe nëse çmon, miraton vendimet e marra nga Këshilli Drejtues i  dhomës së avokatisë; 
e) mban regjistrin e anëtarëve, që ushtrojnë apo kanë ushtruar profesionin e avokatit në atë juridiksion, si 

dhe njofton Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe Ministrinë e Drejtësisë për çdo ndryshim në përbërjen e saj. 
 

Neni 22 
 
Këshilli Drejtues i dhomës së avokatisë ushtron këto kompetenca: 
a) thërret mbledhjen e përgjithshme të dhomës së avokatisë; 
b) përgatit çdo vit llogaritë vjetore, për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli i Përgjithshëm; 
c) trajton çdo kërkesë për anëtarësi dhe, nëse çmon, i rekomandon Dhomës Kombëtare të Avokatisë 

dhënien e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit; 
ç) shqyrton dhe miraton statutin e zyrave të avokatisë, që vendosen në juridiksionin e saj, kur çmon 

përputhshmërinë e tij me ligjin dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë; 

d) cakton, me pëlqimin e tyre, avokatin apo zyrën e avokatisë, ku stazhieri do të përmbushë detyrimet e 
tij; 

dh) cakton avokat për të ndjekur çështjet gjyqësore, kur i kërkohet nga gjykata; 
e) cakton një avokat, që të marrë përsipër çështje, të cilat janë braktisur nga një avokat i mëparshëm dhe 

klienti nuk ka mundur të gjejë një tjetër; 
ë) shqyrton ankesat kundër asistentëve të avokatëve, që ushtrojnë profesionin në juridiksionin e vet, si 

dhe merr masa disiplinore që i çmon të përshtatshme, në përputhje me ligjin, “Kodin e etikës së avokatit” dhe 
të statutit të vetë dhomës së avokatisë; 

f) përmbush detyra të tjera të parashikuara në statutin e dhomës së avokatisë apo i që i caktohen nga 
Këshilli i Përgjithshëm i saj. 

 
Neni 23 

 
1. Dhoma mund të hapë llogari bankare në një bankë, që është e licencuar të ushtrojë biznes bankar në 

Republikën e Shqipërisë, për të mbajtur paratë e klientëve të ndryshëm të avokatëve anëtarë të dhomës, si 
garanci bankare për çështje që parashikojnë pagesa të mëdha.  

2. Tërheqja e shumave nga ajo llogari duhet të kryhet me dy firma, njëra nga të cilat duhet të jetë nga 
kryetari, zëvendëskryetari ose sekretari i përgjithshëm i dhomës dhe firma tjetër duhet të jetë nga klienti 
përkatës. Interesi bankar i përfituar nga ky operacion duhet t’i kalojë dhomës. 
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KREU IV 
ZYRA E AVOKATISË 

 
Neni 24 

(Shtuar pika 2/1 në fund të pikës 2 me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007, neni 3) 
(Zëvendësuar fjala në pikën 1 me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 1/a; 

shfuqizuar pika 3 me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 1/b) 
 

 1. Kur një ose më shumë avokatë dëshirojnë të themelojnë një zyrë avokatie, ata, fillimisht, duhet të 
dërgojnë aktin e themelimit dhe statutin e saj për shqyrtim dhe miratim në Këshillin Drejtues të Dhomës 
Kombëtare të Avokatisë. 

2. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë duhet të miratojë statutin e zyrës së avokatisë 
brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës. Nëse ai nuk është dakord me statutin e paraqitur, ajo duhet t’ia kthejë 
të interesuarit modelin e paraqitur së bashku me kërkesën e saj për ndryshimet, që dhoma mendon se i duhen 
bërë statutit. Aplikanti duhet të kthejë projektin e ndryshuar brenda 15 ditëve. 

2/1 Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë miraton hapjen e zyrës së avokatisë, pas 
regjistrimit të saj në organet e regjistrimit të biznesit, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. 

3. shfuqizuar 
 

KREU V 
KUSHTET PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT TË AVOKATIT 

 
Neni 25 

(Shtuar shkronja “ë” me ligjin nr.9795, datë 23.7.2007, neni 4) 
 
Profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë mund ta ushtrojë çdo shtetas shqiptar që plotëson 

kushtet e mëposhtme: 
a) të ketë kryer arsimin e lartë juridik brenda vendit ose jashtë vendit, por të njësuar me të; 
b) të jetë regjistruar në një dhomë avokatie dhe në Ministrinë e Drejtësisë si asistent pranë një avokati, të 

ketë përfunduar periudhën njëvjeçare të stazhit dhe të ketë marrë mendimin pozitiv të avokatit; 
c) të ketë marrë më shumë se 50 për qind të pikëve në provimin e kualifikimit për ushtrimin e profesionit 

të avokatisë; 
ç) të gëzojë integritet moral dhe qytetar, për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, si dhe të 

plotësojë kërkesat e etikës për ushtrimin e profesionit të avokatit; 
d) të mos jetë dënuar për vepra penale të kryera me dashje, sipas parashikimeve të “Kodit të etikës së 

avokatit”; 
dh) të mos jetë pjesëmarrës në marrëdhënie apo veprimtari publike ose private, të  cilat, sipas ligjit, 

Statutit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe “Kodit të etikës së avokatit”, janë të papajtueshme ose të 
papërshtatshme me figurën dhe ushtrimin e profesionit të avokatit; 

e) të jetë anëtar i dhomës së avokatisë në juridiksionin e së cilës ndodhet zyra e tij e punës. 
ë) të jetë pajisur me lejen e ushtrimit të profesionit të avokatit dhe të jetë regjistruar në organet tatimore. 
 

Neni 26 
 
1. Provimi i kualifikimit për ushtrimin e profesionit të avokatit zhvillohet përpara një komisioni me këtë 

përbërje: 
a) tre anëtarë të caktuar nga Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
b) një anëtar i caktuar nga Ministri i Drejtësisë; 
c) një anëtar i caktuar ndërmjet punonjësve akademikë të Shkollës së Magjistraturës. 
2. Rregullat e funksionimit, numri i kandidatëve për avokat, si dhe mënyra se si do të zhvillohet 

provimi, vendosen rast pas rasti nga Këshilli Drejtues i Dhomës së Avokatisë. 
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Neni 27 
 
1. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, kryesisht ose mbi kërkesën e personit që kërkon 

të ushtrojë profesionin e avokatit, ka të drejtë që ta përjashtojë nga detyrimi i pjesëmarrjes në provimin e 
kualifikimit, nëse për këtë vendoset me shumicën e votave të fshehta të të  gjithë anëtarëve të saj. 

2. Përjashtimi nga detyrimi i pjesëmarrjes në provimin e kualifikimit për ushtrimin e profesionit të 
avokatit mbështetet në kohëzgjatjen e tyre në ushtrimin e profesionit të juristit, aftësitë profesionale të treguara 
dhe edukimin e posaçëm profesional e akademik. Rregulla të hollësishme për kushtet dhe kriteret e 
përjashtimit nga provimi i kualifikimit caktohen nga Statuti i Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 

3. Vendimi për përjashtimin nga detyrimi, për dhënien e provimit të kualifikimit për ushtrimin e 
profesionit të avokatit, miratohet nga Ministri i Drejtësisë. 

 
Neni 28 

 
Personat që kanë punuar jo më pak se 2 vjet si gjyqtarë, prokurorë, noterë, si dhe jo më pak se 3 vjet në 

pozicionin e drejtuesit, këshilltarit apo specialistit të strukturave juridiko-profesionale të Presidencës, 
Kuvendit, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, aparatit të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë, 
avokatët e strukturave të Avokaturës së Shtetit, si dhe në atë të  punonjësit akademik të brendshëm të lëndëve 
juridike në shkollat e larta, përjashtohen nga përmbushja e detyrimit të parashikuar në shkronjën “b” pika 1 të 
nenit 25 të këtij ligji. 

 
Neni 29 

 
1. Avokati ka të drejtë të  ketë një ose më shumë asistentë. 
2. Asistentët zgjidhen nga vetë avokati ndërmjet personave të diplomuar juristë, që nuk kanë marrë lejen 

për ushtrimin e profesionit të avokatit. 
3. Avokati ka për detyrë që, brenda 15 ditëve nga ajo e lidhjes së marrëdhënieve të punës me asistentin, 

të depozitojë dokumentacionin e tij për regjistrim në dhomën e avokatisë ku është anëtar, në Dhomën 
Kombëtare të Avokatisë, si dhe në Ministrinë e Drejtësisë. 

4. Me autorizimin me shkrim të avokatit dhe, kurdoherë, me pëlqimin me shkrim të klientit, asistenti 
përfaqëson ose mbron të interesuarit në periudhën hetimore, në gjykimin e kundërvajtjeve penale dhe në 
seancat përgatitore për çështjet civile. 

 
Neni 30 

 
1. Kërkesa për ushtrimin e profesionit të avokatit i drejtohet, si rregull, dhomës së avokatisë ku kërkuesi 

ka vendbanimin e tij. 
2. Dhoma e avokatisë, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës për ushtrimin e profesionit të avokatit, 

duhet të marrë në shqyrtim kërkesën dhe, së bashku me mendimin e saj, e përcjell për shqyrtim në Këshillin 
Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 

3. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës, duhet të 
njoftojë kërkuesin, nëse ai i plotëson kushtet për të marrë pjesë në provimin e kualifikimit, si dhe për ditën e 
caktuar për zhvillimin e tij. 

 
Neni 31 

 
1. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë shpall datat e zhvillimit të provimeve të 

kualifikimit, për ushtrimin e profesionit të avokatit, për atë vit kalendarik. 
2. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, brenda muajit janar të çdo viti, miraton edhe 

përfaqësuesit e tij në komisionin e provimit të kualifikimit për ushtrimin e profesionit të avokatit. 
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Neni 32 
 
Në qoftë se kandidati për avokat nuk arrin të grumbullojë minimumin e pikëve të nevojshme kualifikuese 

për ushtrimin e profesionit të avokatit, ai mund të marrë pjesë përsëri në provimin kualifikues, me kusht që të 
kryejë edhe gjashtë muaj të tjerë periudhë stazhi si asistent pranë një avokati. 

 
Neni 33 

(Shfuqizuar pikat 5 dhe 8 me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 2) 
 

 1. Komiteti Disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, kryesisht ose me propozimin e dhomës së 
avokatëve, organeve gjyqësore, të prokurorisë, Ministrit të Drejtësisë apo të personave të interesuar, është 
organi kompetent për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit. 

Komiteti Disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë përgjigjet dhe kontrollohet nga Këshilli Drejtues i 
Dhomës Kombëtare të Avokatisë, sipas rregullave të përcaktuara në statut ose nga vetë ai. 

2. Rregulla të hollësishme për përbërjen dhe funksionimin e Komitetit Disiplinor dhe të komisioneve të 
posaçme disiplinore të Dhomës Kombëtare të Avokatisë caktohen në statut. 

3. Leja për ushtrimin e profesionit të avokatit hiqet, kur vërtetohet një nga rastet e mëposhtme: 
a) është lëshuar në kundërshtim me kushtet e parashikuara në nenin 25 të këtij ligji; 
b) vërtetohet se avokati ka përdorur dokumente të  falsifikuara për të marrë lejen e ushtrimit të 

profesionit të avokatit; 
c) vuan nga një sëmundje, sëmundje mendore ose dëmtime fizike, të cilat bëjnë të pamundur ushtrimin 

normal të profesionit; 
ç) është deklaruar i falimentuar; 
d) nuk ka paguar kontributin e anëtarësisë; 
dh) ka shkelur rëndë ose në mënyrë të përsëritur rregullat për ushtrimin e profesionit të avokatit; 
e) është dënuar nga gjykata për kryerjen e veprave penale, me dashje, që janë parashikuar në “Kodin e 

etikës së avokatit”. 
4. Për avokatët e huaj, përveç rasteve të parashikuara më sipër në këtë nen, heqja e lejes së posaçme për 

ushtrimin e profesionit të avokatit në Republikën e Shqipërisë, bëhet edhe në rastin kur atij i është hequr leja e 
ushtrimit të profesionit të avokatit në shtetin e tij. 

5. shfuqizuar 
6. Avokati i proceduar disiplinarisht ka të drejtë të  marrë pjesë dhe të dëgjohet nga komisioni disiplinor, 

personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të caktuar prej tij, ndërmjet avokatëve. 
7. Avokati përfaqësues duhet të jetë i pranishëm gjatë gjithë periudhës së shqyrtimit të çështjes. 
8. shfuqizuar 

 
KREU VI 

REGJISTRAT E DHOMËS KOMBËTARE TË AVOKATISË 
 

Neni 34 
(Shtuar shkronja “f” në pikën 2 me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 3) 

 
1. Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe Ministria e Drejtësisë mbajnë pranë tyre regjistrin e të gjithë 

avokatëve, si dhe administrojnë dokumentacionin përkatës, që lidhet me të drejtën e ushtrimit të profesionit të 
avokatit. 

2. Regjistri i avokatëve, për secilin prej tyre, përmban të dhënat e mëposhtme: 
a) identitetin; 
b) datëlindjen; 
c) shkollën e lartë ku avokati është diplomuar si jurist; 
ç) titujt dhe gradat shkencore; 
d) nivelin e njohurive në gjuhë të huaja; 
dh) dhomën e avokatisë ku është anëtar, në juridiksionin e së cilës, si rregull, avokati ushtron profesionin 

e tij; 
e) adresën e zyrës së tij ose adresën dhe emrin e zyrës së avokatisë, nëse avokati është anëtar i saj; 
ë) të dhëna mbi thyerjen e disiplinës. 
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f) kopje të vulës së avokatit ose zyrës së avokatisë. Vula duhet të jetë unike dhe duhet të përmbaje titullin 
“Avokat” dhe identitetin e avokatit ose të zyrës së avokatisë. Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë përcakton formën, përmbajtjen, procedurën e përgatitjes dhe të shpërndarjes së tyre. 

3. Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë ka në kompetencë të vendosë që, përveç të 
dhënave të treguara në pikën 2 të këtij neni, në regjistrin e avokatëve të pasqyrohen edhe të dhëna të tjera. 

4. Dhoma e avokatisë, për juridiksionin e saj, mban regjistrin e avokatëve dhe dokumentacionin 
përkatës, sipas listës së të dhënave të treguara në këtë nen. 

 
Neni 35 

 
1. Dhoma Kombëtare e Avokatisë, dhomat e avokatisë për juridiksionin e saj, si dhe Ministria e 

Drejtësisë, mbajnë regjistrin e asistentëve, si dhe administrojnë dokumentacionin përkatës për ushtrimin e 
veprimtarisë së tyre. 

2. Regjistri i asistentëve, për secilin prej tyre, përmban të dhënat e mëposhtme: 
a) adresën e zyrës së tij ose adresën dhe emrin e zyrës së avokatisë, nëse avokati është anëtar i saj; 
b)  identitetin;  
c) datëlindjen;  
ç) shkollën e lartë ku asistenti është diplomuar si jurist;  
d) titujt dhe gradat shkencore, nëse ka të tilla; 
dh) nivelin e njohurive në gjuhë të huaja; 
e) datën e fillimit dhe të përfundimit të periudhës së stazhit, të nevojshme për pranimin e pjesëmarrjes së 

tij në provimin e kualifikimit, për ushtrimin e profesionit të avokatit; 
ë) datat e provimit të kualifikimit, në rast se nuk është kualifikuar; 
f) emrin dhe adresën e avokatit, pranë të cilit ushtron veprimtarinë e tij si asistent. 
2. Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë ka në kompetencë të vendosë që, përveç të 

dhënave të treguara në pikën 2 të këtij neni, në regjistrin e asistentëve të pasqyrohen edhe të dhëna të tjera. 
 

KREU VII 
AVOKATI I HUAJ 

 
Neni 36 

 
1. Shtetasi i huaj mund të ushtrojë profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë nëse plotëson 

kushtet e parashikuara në këtë ligj për shtetasit shqiptarë dhe pas dhënies së provimit të kualifikimit në gjuhën 
shqipe. 

2. Rregullat për dhënien e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit të huaj përcaktohen nga Dhoma 
Kombëtare e Avokatisë.  

 
KREU VIII 

ANKIMET DHE PROCEDURAT DISIPLINORE  
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 4) 

 
Neni 37 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 5) 
 
1. Ankesat/kërkesat ndaj çdo sjelljeje ose veprimi të avokatit i drejtohen kryetarit të dhomës së 

avokatisë. Kryetari i dhomës së avokatisë ia përcjell ankesën/kërkesën komisionit të verifikimit të ankimit të 
Dhomës Kombëtare të Avokatisë brenda 5 ditëve kalendarike nga data e dorëzimit. 

2. Ankesat/kërkesat kundër avokatit mund të paraqiten nga: 
a) çdo person që mbrohet, përfaqësohet ose ndihmohet juridikisht prej tij; 
b) çdo person i tretë, që pretendon se është dëmtuar nga sjellja apo veprimet e avokatit; 
c) organet drejtuese të dhomave të avokatisë;  
ç) gjyqtarët dhe prokurorët; 
d) Ministri i Drejtësisë; 

dh) çdo organ tjetër shtetëror, i parashikuar me ligj. 
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Neni 38 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 6) 

 
Avokati i nënshtrohet procedimit disiplinor kur: 
a) ka vepruar në kundërshtim me parashikimet e dispozitave ligjore, që rregullojnë veprimtarinë e 

avokatit dhe me legjislacionin tatimor; 
 ka vepruar në kundërshtim me rregullat e parashikuara në Kodin e Etikës së Avokatit dhe me rregullat e 
tjera të përcaktuara nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe dhomat e avokatisë. 

 
Neni 39 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 7) 
 
1. Për shqyrtimin e kërkesave/ankesave për procedim disiplinor ndaj avokatëve krijohet komisioni i 

verifikimit të ankimit i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, me avokatë të zgjedhur me short nga lista e 
përfaqësuesve, me këtë përbërje: 

a) 3 përfaqësues nga Dhoma e Avokatisë, Tiranë; 
b) 1 përfaqësues, secila, nga dhomat e tjera të avokatisë. 
2. Për shqyrtimin e ankesës/kërkesës për procedim disiplinor ndaj një avokati të caktuar, komisioni i 

verifikimit të ankimit i Dhomës Kombëtare të Avokatisë zgjedh nënkomisionin e verifikimit të ankimit, i cili 
ka në përbërje: 

a) kryetarin e komisionit të verifikimit të ankimit, në cilësinë e kryetarit të këtij nënkomisioni; 
b) dy avokatë të zgjedhur me short nga anëtarët e komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës 

Kombëtare të Avokatisë dhe një avokat, që përfaqëson dhomën e avokatisë nga ka ardhur ankimi, në cilësinë e 
anëtarëve. 

Kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit zgjidhet nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. 
 Rregullat e hollësishme për procedurën e zgjedhjes dhe të funksionimit të komisionit të verifikimit të 
ankimit e për zgjedhjen e kryetarit të këtij komisioni përcaktohen në rregulloren e zgjedhjes dhe të 
funksionimit të komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 

Neni 40 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 8) 

 
1. Procedimi disiplinor përbëhet nga fazat e verifikimit, të refuzimit apo të kalimit në gjykim të 

kërkesës/ankesës dhe të gjykimit. 
Procedimi disiplinor fillon me paraqitjen e kërkesës/ankesës nga subjektet e përcaktuara në nenin 37 

të këtij ligji. 
2. Kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit, brenda 15 ditëve nga data e depozitimit të 

kërkesës/ankesës, cakton përbërjen e nënkomisionit të verifikimit të ankimit. 
3. Avokati, ndaj të cilit është paraqitur ankesa/kërkesa, duhet të paraqesë, me shkrim, pretendimet e 

tij për ankesën/kërkesën brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit. 
Mosparaqitja e pretendimeve nga avokati para nënkomisionit të verifikimit të ankimit nuk përbën 

shkak për mosvazhdimin e procedimit disiplinor. 
4. Afatet procedurale të verifikimit të ankesës/kërkesës fillojnë nga data e mbërritjes së saj në 

komisionin e verifikimit të ankimit. Ky komision merr vendim brenda 60 ditëve nga data e marrjes së 
ankesës/kërkesës. 
 Për çështje, të cilat kërkojnë hetime të posaçme e të specializuara, ky afat mund të zgjatet edhe 30 ditë 
të tjera. 
 

Neni 40/1 
(Shtuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 9) 

 

1. Nënkomisioni i verifikimit të ankimit, pasi bën verifikimet e nevojshme, dëgjon pretendimet e 
palëve dhe, sipas rastit, vendos fillimin e procedimit disiplinor kundër avokatit, ose refuzimin e fillimit të 
procedimit. 

2. Vendimi i nënkomisionit të verifikimit të ankimit për refuzimin e ankimit mund të ankimohet në 
komitetin disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë brenda 10 ditëve nga subjekti që ka paraqitur 
ankesën/kërkesën. Vendimi i komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë është i paankimueshëm 
nga subjekti që paraqet ankesën/kërkesën. 
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3. Kur nënkomisioni i verifikimit të ankimit e kalon çështjen për gjykim, vendimi është i 
pakundërshtueshëm, nga pikëpamja procedurale, në komitetin disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 
Kur çështja kalon për gjykim, kryetari i komisionit të verifikimit të ankimit të Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë e përfaqëson çështjen përpara komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në cilësinë e 
palës. 

 
Neni 40/2 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 9) 
 
1. Nënkomisioni i verifikimit të ankimit merr vendim për rrëzimin e kërkesës/ankesës ose kalimin e 

saj për gjykim para komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe e shpall atë brenda 10 ditëve. 
2. Nënkomisioni i verifikimit të ankimit, për marrjen e vendimeve, vendos me shumicë votash. Në 

rastet kur rezultati i votimit është i barabartë, çështja kalon për gjykim. 
3. Nënkomisioni i verifikimit të ankimit duhet t'u dërgojë palëve kopje të vendimit të shpallur prej tij. 
 

Neni 41 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 10) 

 
1. Masat disiplinore jepen sipas një procedure, e cila garanton të drejtën për t'u informuar, për të 

kërkuar sqarime rreth fakteve, për t'u dëgjuar dhe për t'u mbrojtur. 
2. Palët në procedimin disiplinor kanë të drejtë të paraqiten dhe të japin shpjegime në seancë, vetë ose 

nëpërmjet mbrojtjes e përfaqësimit me avokat. Nëse njëra ose të dyja palët nuk paraqiten në seancë, pa motive 
të arsyeshme, komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë shqyrton çështjen dhe merr vendim në 
mungesë të tyre. 

3. Gjatë procedurës ankimore, komisioni disiplinor mund të dëgjojë shpjegime nga palët dhe 
dëshmitarët e tyre. 

4. Shpjegimet e palëve dhe dëshmitë në seancë mund të jepen me gojë ose me shkrim. 
5. Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë pranon dëshmitë dhe dokumentet e 

paraqitura para tij, me cilësinë e provës dhe i çmon ato sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në 
tërësi. 
 6. Masat disiplinore jepen brenda 3 muajve nga data e konstatimit të shkeljes, por jo më vonë se 5 vjet 
nga çasti i kryerjes së saj. 

 
Neni 42 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 11) 
 

Neni 43 
(Zëvendësuar fjalët në fjalinë e parë me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 12/a; 

hequr fjalët në shkronjën “ç” me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 12/b) 
 

Për shkelje të dispozitave që rregullojnë ushtrimin e profesionit të avokatit, komisioni disiplinor i 
Dhomës Kombëtare të Avokatisë mund të japë një nga masat disiplionore të mëposhtme: 

a) vërejtje me shkrim; 
b) gjobë nga 5 000 (pesë mijë) deri në 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë; 
c) pezullimin e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet; 
ç) heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të avokatit. 
 

Neni 44 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 13) 

 
1. Kur komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në përfundim të shqyrtimit të 

ankesës/kërkesës, e deklaron avokatin fajtor, përveç masave të parashikuara në nenin 43 të këtij ligji, mund t'i 
kërkojë avokatit që: 

a) të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zgjidhjen e problemit në fjalë; 
b) t'i kompensojë dëmin e shkaktuar kërkuesit/ankuesit apo palëve të tjera të dëmtuara nga veprimet e 

tij, në masën që çmohet e drejtë nga rrethanat, që rezultojnë nga shqyrtimi i ankesës/kërkesës. 
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 2. Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë urdhëron avokatin e deklaruar fajtor të paguajë 
shpenzimet e palëve dhe të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, për përballimin e çështjes disiplinore në fjalë. 

 
Neni 45 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 14) 
 

1. Komiteti disiplinor i Dhomës Kombëtare të Avokatisë gjykon çështjen brenda 30 ditëve nga data e 
regjistrimit të materialit për ankim. Ky komitet, me kërkesë të njërës prej palëve, mund të shtyjë, për shkaqe 
të përligjura, afatin e gjykimit, por jo më shumë se 30 ditë nga data e caktimit të gjykimit. Vendimi i këtij 
komiteti duhet të jetë i arsyetuar dhe u njoftohet palëve brenda 3 ditëve nga përfundimi i gjykimit. 

2. Vendimi i komitetit disiplinor të Dhomës Kombëtare të Avokatisë mund të ankimohet nga pala 
ankuese/kërkuese ose avokati në gjykatën që ka kompetencë shqyrtimin e mosmarrëveshjes brenda 15 ditëve 
nga data e njoftimit. Ankimi bëhet edhe në rast se vendimi nuk merret brenda afatit të parashikuar në pikën 1 
të këtij neni. 

 
Neni 45/1 

(Shtuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 15) 
 
1. Për veprimtarinë e mësipërme, Dhoma Kombëtare e Avokatisë miraton tarifat e shpërblimit. 

2. Rregulla të hollësishme për shpenzimet përkatëse përcaktohen në rregulloren e komitetit disiplinor të 
Dhomës Kombëtare të Avokatisë. 

 
Neni 46 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 16) 
 
 Dhoma Kombëtare e Avokatisë regjistron vendimet disiplinore dhe njofton Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Prokurorin e Përgjithshëm për këto vendime. 
 

Neni 47 
(Shfuqizuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 18) 

 
KREU IX 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT  
 

 
Neni 48 

(Shtuar pika 4 me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 17) 
(Shfuqizuar pika 4 me vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 12.3.2010) 

 
 1. Ministria e Drejtësisë kujdeset që veprimtaria e avokatisë të ushtrohet normalisht dhe në përputhje me 
ligjin. 

2. Rregullat e hollësishme për ushtrimin e profesionit të avokatit, në përputhje me këtë ligj, caktohen në 
statutin dhe në “Kodin e etikës së avokatit”, të miratuara nga Këshilli i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të 
Avokatisë. 

3. Ministri i Drejtësisë dhe Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, pasi marrin mendimin e 
Ministrisë së Financave, caktojnë tarifat e shpërblimit të avokatëve për dhënien e ndihmës juridike. 

4. shfuqizuar 
 

Neni 49 
(Shfuqizuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 18) 

 
Neni 50 

(Shfuqizuar neni me ligjin nr.10 047, datë 24.12.2008, neni 18) 
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Neni 51 
 
Ligji nr.7827, datë 31.5.1994 “Për avokatinë në Republikën e Shqipërisë”, shfuqizohet. 
 

Neni 52 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekret nr.3923,  datë 30.7.2003 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 

Moisiu 
 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.66, faqe 2940 
 
Ligji nr.9795, datë 23.7.2007 shpallur me dekretin nr.5450, datë 31.7.2007 të Presidentit të Republikës 

së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.104, faqe 3022 
 
Ligji nr.10 047, datë 24.12.2008 shpallur me dekretin nr.6004, datë 13.1.2009 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.202, faqe 10942 

 
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 12.3.2010  
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.28, faqe 882 

 
 

LIGJ 
Nr.8136, datë 31.7.1996 

 
PËR SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË 

(Ndryshuar me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005) 
                  I përditësuar 

  
Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me 

propozimin e Presidentit të Republikës, 
 

KUVENDI POPULLOR 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
VENDOSI: 

 
KREU I 

QËLLIMI DHE DETYRAT E SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS 
 

Neni 1 
 
 Krijohet Shkolla e Magjistraturës, e cila është institucion publik buxhetor dhe gëzon cilësinë e personit 

juridik. 
 Shkolla e Magjistraturës gëzon autonomi administrative, akademike dhe financiare për realizimin e 

qëllimeve dhe të detyrave të caktura në këtë ligj. 
 Qendra e Shkollës së Magjistraturës është në Tiranë. 
  

Neni 2 
(Ndryshuar neni me ligjin  nr.9414, datë 20.5.2005, neni 1) 

 
Shkolla e Magjistraturës siguron formimin profesional të magjistratëve (gjyqtarë, prokurorë).  
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Formimi profesional përfshin programin e formimit fillestar të kandidatëve për magjistratë dhe të 
formimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë.  
 Shkolla  e Magjistraturës, në përputhje me ligjin ose me kërkesë të institucioneve të interesuara, në 
varësi të kapaciteteve të lira, që i krijohen nga veprimtaria për formimin fillestar dhe atë vazhdues të 
magjistratëve, si dhe të fondeve përkatëse, që i vihen në dispozicion nga institucionet përgjegjëse apo 
donatorët, realizon edhe veprimtari të formimit profesional të punonjësve të administratës gjyqësore, si dhe të 
profesioneve të tjera juridike, që lidhen me sistemin e drejtësisë. 

 

Neni 3 
(Ndryshuar neni me ligjin  nr. 9414, datë 20.5.2005, neni 2) 

 
Shkolla e Magjistraturës ka buxhetin e vet zë të veçantë në Buxhetin e Shtetit.  
Për ushtrimin e veprimtarive dhe në funksion të misionit të saj, Shkolla e Magjistraturës ka të drejtë 

të përfitojë e të përdorë të ardhura të tjera, të realizuara nga: 
a) financime ose dhurime, të siguruara sipas ligjit, nga institucione apo persona juridikë a fizikë, 

vendas apo të huaj; 
b) shitja e botimeve dhe e publikimeve të saj; 
c) pagesa të të tretëve për veprimtari formimi, të organizuara nga ajo, apo shërbime të tjera 

profesionale, të ofruara prej saj; 
ç) pasuritë e luajtshme ose të paluajtshme që ka në administrim;  

 d) burime të tjera të ligjshme. 
Neni 4 

(Zëvendësuar fjalët në shkronjën “b” me ligjin  nr. 9414, datë 20.5.2005, neni 3) 
 
 Fondet, të ardhurat dhe pasuria e Shkollës së Magjistraturës i shërbejnë kryerjes së veprimtarisë dhe 
funksionimit të saj. Këtu përfshihen: 

 a) pagat e personelit mësimdhënës, të specialistëve, përgjegjësve të stazheve dhe të personelit 
administrativ; 

 b) shpërblimet e kandidatëve për magjistratë; 
 c) kryerja e punimeve apo shërbimeve, si dhe blerja e objekteve për qëllime të veprimtarisë së shkollës; 
 ç) veprimtari të tjera të miratura nga bordi në kuadrin e qëllimit të Shkollës. 
 

KREU II 
DREJTIMI DHE ORGANIZIMI I SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS 

 
Neni 5 

(Ndryshuar shkronjat “a” dhe “d” me ligjin  nr. 9414, datë 20.5.2005, neni 4) 
 
 Organet drejtuese janë: 
 a) Këshilli Drejtues; 
 b) Drejtori i Shkollës 

 c) Këshilli pedagogjik; 
 d) Komisioni disiplinor. 
 

Neni 6 
(Ndryshuar pika 1 me ligjin  nr.9414, datë 20.5.2005, neni 5/1; 
ndryshuar pika 2 me ligjin  nr.9414, datë 20.5.2005, neni 5/2; 

ndryshuar paragrafi i parë i pikës 3 me ligjin  nr.9414, datë 20.5.2005, neni 5/3; 
shfuqizuar pika 4 me ligjin  nr.9414, datë 20.5.2005, neni 5/4) 

 

1. Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës ka këtë përbërje: 
a) Kryetari i Gjykatës së Lartë, i cili kryen njëkohësisht funksionin e Kryetarit të Këshillit Drejtues; 
b) Prokurori i Përgjithshëm, i cili kryen njëkohësisht funksionin e Zëvendëskryetarit të Këshillit 

Drejtues; 
c) Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë; 
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ç) dy gjyqtarë dhe dy prokurorë me përvojë, që caktohen përkatësisht nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë 
dhe nga Prokurori i Përgjithshëm; 

d) dy përfaqësues të caktuar nga Ministri i Drejtësisë;  
dh) Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë; 
e) Dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës;  
ë) Drejtori i Shkollës së Magjistraturës; 
f) përgjegjësit e trajnimit fillestar dhe vazhdues; 
g) dy studentë të zgjedhur me votim të fshehtë nga Asambleja e kandidatëve për magjistratë që 

ndjekin formimin fillestar.  
 Anëtarët e Këshillit Drejtues, sipas shkronjave "ç" dhe "d" qëndrojnë në këtë detyrë për një afat 
katërvjeçar, përveç rasteve kur ata japin dorëheqjen, nuk ushtrojnë më funksionin apo detyrën, që motivon 
caktimin e tyre si anëtarë të Këshillit, ose lirohen nga kjo detyrë me vendim të organit që i ka caktuar.   

2. Këshilli Drejtues ka këto detyra: 
a) ndjek zbatimin e kritereve për pranimin e kandidatëve, që do të ndjekin programin e formimit 

fillestar dhe shpall listën përfundimtare të tyre; 
b) vendos kriteret dhe rregullat e përzgjedhjes së trupës mësimdhënëse, si dhe bën emërimin dhe 

largimin e tyre nga detyra, me propozimin e Drejtorit të Shkollës; 
c) përcakton brenda buxhetit strukturën organizative dhe kriteret e emërimit të personelit 

administrativ; 
ç) miraton dhe ndjek zbatimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës dhe të programit vjetor të 

veprimtarive të saj; 
d) përcakton, me propozimin e Drejtorit, planin mësimor, rregullon raportet ndërmjet lëndëve për 

përgatitjen e përbashkët dhe të veçantë të kandidatëve, sipas profileve, gjyqtarë dhe prokurorë;  
dh) propozon projektbuxhetin dhe shqyrton raportet e Drejtorit për realizimin e buxhetit dhe 

shpenzimet e të ardhurave; 
e) paraqet raporte vjetore përpara Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Prokurorit të Përgjithshëm, për rezultatet 
e arritura dhe drejtimet e punës për të ardhmen.   
 3. Këshilli Drejtues mblidhet së paku një herë në tre muaj. Koha, vendi dhe çështjet e rendit të ditës së 
mbledhjes caktohen nga Kryetari. Të drejtën për të kërkuar mbledhjen e Këshillit Drejtues dhe përfshirjen e 
çështjeve në rendin e ditës e kanë edhe jo më pak se tre anëtarë të Këshillit ose Drejtori i Shkollës. Këshilli 
mblidhet jo më vonë se 15 ditë nga paraqitja e kërkesës me shkrim. 
 Mbledhjet janë të vlefshme kur në to marrin pjesë jo më pak se gjysma e anëtarëve. 
 Vendimet merren me shumicë votash dhe, kur votat janë të barabarta, përcaktuese është vota e kryetarit. 

 4. shfuqizuar 
 

Neni 7 
(Ndryshuar paragrafi i parë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 6/1; 
ndryshuar paragrafi i i dytë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 6/2; 

ndryshuar pikat 2 e 7 në paragrafin e tretë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 6/3; 
ndryshuar paragrafi i parafundit dhe i fundit me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 6/4) 

 
Drejtori i Shkollës së Magjistraturës emërohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me propozimin e 

Këshillit Drejtues, nga radhët e gjyqtarëve dhe të prokurorëve me vjetërsi pune jo më pak se 10 vjet ose nga 
radhët e juristëve të shquar, që e kanë ushtruar profesionin e juristit jo më pak se 15 vjet.  

Emërimi bëhet për një periudhë 4-vjeçare, me të drejtë riemërimi edhe vetëm për një mandat tjetër 4-
vjeçar.   

Drejtori i Shkollës së Magjistraturës mund të shkarkohet nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë për kryerjen e 
një krimi, për paaftësi mendore a fizike, për akte e sjellje, që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tij, ose 
për pamjaftueshmëri profesionale. 

 Drejtori i Shkollës së Magjistraturës ka këto detyra: 
 1. përfaqëson Shkollën e Magjistraturës përpara organeve publike dhe private; 
 2. harton dhe propozon projektin e Rregullores së Brendshme të Shkollës, projektprogramin vjetor të 
veprimtarive të saj, si dhe ndryshimin e tyre;  
 3. zbaton detyrat që burojnë nga ligjet, nga vendimet e bordit të drejtimit dhe rekomandimet e Këshillit 
të Lartë të Drejtësisë; 
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 4. kërkon fonde nga shteti, donacione nga shoqata dhe individë dhe administron në mënyrë të pavarur të 
ardhurat, sipas drejtimeve kryesore të përcaktuara nga Këshilli Drejtues sipas kushteve të përcaktuara në nenin 
4; 

 5. merr masa për publikimin e literaturës dhe të teksteve; 
 6. drejton trupin pedagogjik, bashkërendon punën me ta, kërkon dhe miraton programet mësimore të 

çdo lënde dhe kontrollon zbatimin e tyre dhe cilësinë e mësimdhënies, i propozon bordit kandidatët për 
pedagogë; 

 7. Propozon emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të personelit mësimdhënës, si dhe emëron dhe 
largon punonjësit e personelit administrativ të Shkollës. 

Veprimtaria financiaro-administrative e institucionit realizohet nga Kancelari i Shkollës, nën autoritetin e 
Drejtorit. Emërimi, shkarkimi dhe përshkrimi i punës bëhen nga Këshilli Drejtues.  

Marrëdhëniet e punës së punonjësve të personelit administrativ rregullohen sipas dispozitave të Kodit të 
Punës. 

 
Neni 8 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 7) 
 
1. Në funksionet e Drejtorit dhe të pedagogut të brendshëm të Shkollës së Magjistraturës mund të 

pranohen dhe shërbejnë edhe gjyqtarët dhe prokurorët.  
2. Pranimi dhe emërimi i gjyqtarëve a prokurorëve bëhen pa konkurrim, pasi të jetë dhënë pëlqimi, 

përkatësisht, nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë ose Prokurori i Përgjithshëm, sipas kërkesës dhe propozimeve të 
Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.  

3. Periudha e ushtrimit të funksioneve të përmendura në pikën 1 të këtij neni njihet si periudhë 
vjetërsie në punë, si gjyqtar a prokuror, për efekt të kërkesave të karrierës profesionale, të parashikuara në 
dispozitat ligjore për organizimin e pushtetit gjyqësor, Gjykatën e Lartë, Gjykatën Kushtetuese dhe 
prokurorinë.  

4. Gjyqtarët a prokurorët, që shërbejnë në funksionet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, me 
kërkesë të tyre, riemërohen gjyqtarë a prokurorë pa konkurs.  

5. Drejtori i Shkollës, për efekt të pagës, barazohet me gjyqtarin e Gjykatës së Lartë; pedagogët e 
brendshëm barazohen me gjyqtarin e Gjykatës së Apelit të Tiranës; Kancelari barazohet me Kancelarin e 
Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë. 

 
Neni 9 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 8) 
 
1. Këshilli pedagogjik kryesohet nga Drejtori i Shkollës dhe ka në përbërje: 
a) personelin mësimdhënës të brendshëm dhe titullarët e lëndëve kryesore, me karakter formues e 

profesional, të përcaktuar nga Këshilli Drejtues; 
b) një gjyqtar dhe një prokuror, të caktuar nga Këshilli Drejtues  ndërmjet anëtarëve të këtij Këshilli.  

 2. Detyrat dhe rregullat për funksionimin e këshillit pedagogjik caktohen në Rregulloren e Brendshme të 
Shkollës së Magjistraturës. 

 
Neni 10 

 
 Këshilli pedagogjik mblidhet me kërkesën e drejtorit të Shkollës. 
 Mbledhjet e këshillit pedagogjik zhvillohen kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e anëtarëve dhe 

vendimet merren me shumicë votash. Kur votat janë të barabarta, përcaktuese është vota e kryetarit. 
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KREU III 
DISIPLINA 

 
Neni 11 

(Ndryshuar paragrafi i parë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 9/1; 
ndryshuar paragrafi i fundit i pikës 2 me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 9/2; 

zëvendësuar fjalët me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 23) 
 

Komisioni disiplinor kryesohet nga Drejtori i Shkollës dhe ka në përbërje: 
a) një gjyqtar dhe një prokuror, të caktuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës, që nuk janë anëtarë të 

këshillit pedagogjik; 
b) dy pedagogë efektivë të shkollës, të caktuar nga këshilli pedagogjik; 

 c) dy prej kandidatëve për magjistratë, të zgjedhur çdo vit, me votim të fshehtë, nga Asambleja e 
kandidatëve për magjistratë.   

2. Komisioni disiplinor ka kompetencë të ushtrojë funksionet e një organi disiplinor, duke marrë masa 
disiplinore me shkrim ndaj kandidatëve për magjistratë, që shkelin rregullat e disiplinës të përcaktuar në këtë 
ligj dhe në rregulloren përkatëse.   
 Komisioni disiplinor mblidhet me kërkesën e drejtorit të shkollës ose me paraqitjen e një kërkese me 
shkrim nga personat e interesuar. 
 Mbledhjet e komisionit disiplinor zhvillohen kur në to marrin pjesë jo më pak se gjysma e anëtarëve. 

 
Neni 12 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 10) 
 

1. Shkeljet disiplinore, që mund të kryhen nga kandidatët për magjistratë, përcaktohen në rregulloren 
e shkollës. Masat disiplinore, që jepen për këto shkelje, janë: 

a) vërejtje; 
b) vërejtje me shkrim; 
c) vërejtje me paralajmërim; 
ç) transferim nga vendi i stazhit; 
d) ulje në pagë deri në masën 30 për qind, për një periudhë nga 3 deri në 6 muaj; 
dh) përjashtim nga shkolla.  
2. Masat disiplinore të parashikuara në shkronjat "a", "b" dhe "c" jepen nga Drejtori i Shkollës, 

kurse ato të parashikuara në shkronjat "ç", "d" dhe "dh" jepen nga komisioni disiplinor, me propozimin e 
Drejtorit të Shkollës ose të jo më pak se 3 prej anëtarëve të komisionit disiplinor.  

3. Asnjë masë disiplinore nuk mund të jepet pa u dëgjuar më parë personi që procedohet.  
4. Masat disiplinore, të dhëna nga Drejtori i Shkollës, mund të ankimohen 
në komisionin disiplinor, kurse ato të dhëna nga ky i fundit mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit 

të Tiranës brenda 10 ditëve nga data e komunikimit. Ankimi i bërë nuk e pezullon zbatimin e masës 
disiplinore për vitin e parë dhe të dytë.  

5. Masa disiplinore nuk mund të jepet kur ka kaluar 1 vit nga kryerja e shkeljes.  
6. Masat disiplinore, të dhëna sipas shkronjave "a" dhe "b" të pikës 1 të këtij neni, shlyhen pas një 

viti nga data e dhënies së tyre.  
7. Rregullat e hollësishme për procedimin disiplinor caktohen nga Këshilli Drejtues i Shkollës.  

     8. Procedurat dhe vendimet e marra për procedimin disiplinor të kandidatëve për magjistratë 
pasqyrohen në dosjen e tyre personale. 

 
KREU IV 

FUNKSIONIMI I SHKOLLËS SË MAGJISTRATURES 
 

Neni 13 
(Zëvendësuar fjalët në paragrafin e parë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 11) 

  
 Viti shkollor hapet të hënën e parë të muajit tetor dhe mbaron me 30 qershor të vitit pasardhës. 
 Procedurat e konkursit zhvillohen gjatë muajit shtator. 
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Neni 14 
(Ndryshuar shkronja “b” me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 12) 

 
 Formimi fillestar i kandidatëve përfshin një periudhë tre vjeçare që përbëhet nga: 

a) Një vit programi teorik me lëndë të ndryshme të së drejtës; 
b) një vit praktikë nën kujdesin e një pedagogu të shkollës dhe nën drejtimin e një gjyqtari apo prokurori 

me kualifikim të lartë; 
 c) një vit praktik aktiv me ndjekjen e çështjeve më pak të komplikuara nën drejtimin e një gjyqtari ose 

prokurori (periudha e stazhit profesional). 
 Programi teorik sipas gërmës a) të nenit 14 është i përbashkët për të gjithë kandidatët, ndërsa viti 

praktik dhe viti i stazhit profesional zhvillohen sipas profileve që ka zgjedhur kandidati si gjyqtar ose 
prokuror. 

 Drejtori i shkollës afishon listën e gjykatave dhe prokurorive, ku do të zhvillohet stazhi, magjistratët 
përgjegjës dhe emrat e kandidatëve për secilën gjykatë dhe prokurori. 

 
Neni 15 

(Zëvendësuar fjala në paragrafin e parë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 13/1; 
shfuqizuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 13/2) 

 
 Pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm emërohen nga bordi me propozim të drejtorit sipas kritereve të 

përcaktuara nga ky bord. 
Për lëndët e përgjithshme mund të aktivizohen pedagogë të jashtëm që kanë ushtruar për një kohë të gjatë 

detyra si gjyqtar, prokuror, avokat dhe pedagog. Për lëndët specifike aktivizohen specialistë të atyre fushave. 
 Pedagogët për lëndët që zhvillojnë vetë, përgatiten, si dhe ndihmohen nëpërmjet kurseve, seminarëve 

apo kolokiumeve që zhvillohen periodikisht. 
 

Neni 16 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 14) 

 
Për pranimin e kandidatëve veprohet në këtë mënyrë: 

 Drejtori i Shkollës, në përputhje me numrin e vendeve vakante, të përcaktuara nga Këshilli i Lartë i 
Drejtësisë për kandidatët për gjyqtarë dhe nga Prokurori i Përgjithshëm për kandidatët për prokurorë, shpall 
njoftimin për paraqitjen e kërkesave të kandidatëve, duke bërë të njohur dokumentet që duhet të shoqërojnë 
këtë kërkesë, datën e mbarimit të afatit për paraqitjen e tyre dhe listën e lëndëve, që do të shërbejnë si bazë 
për testimin e kandidatëve.  
 

Neni 17 
(Hequr fjalët në paragrafin e parë me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 15) 

 
 Kandidatët i nështrohen konkursit, i cili zhvillohet me shkrim dhe para një jurie të përbërë prej pesë 

vetash të caktuar nga Këshilli Drejtues. 
 Në përfundim të konkurimit nxirret lista e fituesve, e cila miratohet nga Këshilli Drejtues. Kandidatët e 

pranuar janë të detyruar të frekuentojnë rregullisht programin dhe të respektojnë rregulloren e Shkollës. 
 

Neni 18 
 
 Kandidatët gjatë periudhës së ndjekjes së programit marrin një shpërblim të barabartë me 50% të pagës 

së gjyqtarit të gjykatës së rrethit për dy vitet e para të programit. 
 Kandidati që përjashtohet ose largohet nga Shkolla në mënyrë të pajustifikuar detyrohet të kthejë 

shpërblimin e marrë gjatë periudhës së ndjekjes së programit teorik dhe të stazhit paraprofesional. 
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Neni 19 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 16) 

 
 Në përfundim të periudhës së parashikuar në shkronjën "b" të nenit 14 të këtij ligji, sipas vlerësimit të 
bërë nga këshilli pedagogjik i shkollës, kandidatët për magjistratë, sipas profileve të caktuara, caktohen 
përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtarë dhe prokurorë nga Presidenti i Republikës, me 
propozimin, përkatësisht, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm.  

 
Neni 19/ 1 

(Shtuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 17) 
 

Vlerësimi i këshillit pedagogjik bëhet me 5 shkallë: 
a) shkëlqyeshëm;  
b) shumë mirë;  
c) mirë; 
ç) mjaftueshëm;  
d) pamjaftueshëm.  

Rregullat dhe procedurat e vlerësimit përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 
 

Neni 20 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 18) 

 
Vlerësimi përfundimtar i kandidatëve bëhet nga këshilli pedagogjik, në bazë të rezultateve teorike dhe 

praktike të stazhit.  
Me kërkesë të Drejtorit të Shkollës, kryetari i gjykatës ose drejtuesi i prokurorisë, ku zhvillohet 

stazhi, caktojnë gjyqtarë ose prokurorë, të cilët, pasi kontrollojnë punën e stazhierit, paraqesin raporte 
vlerësimi për të.  

Drejtoria e shkollës i dërgon Presidentit të Republikës të dhënat e procesit të vlerësimit për të bërë 
emërimin përfundimtar të tyre në vendet vakante, në përputhje me shkallën e vlerësimit të tyre nga shkolla, 
pas propozimeve të bëra, përkatësisht, nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë për gjyqtarët dhe nga Prokurori i 
Përgjithshëm për prokurorët.  

Kur këto vende mungojnë, ata që janë në pritje të emërimit përfitojnë pagën dhe të drejtat e tjera, 
përkatësisht, të gjyqtarit ose të prokurorit.  

Kandidati për gjyqtar ose prokuror, në mungesë të vendeve të lira, me pëlqimin e tij, mund të punojë në 
administratën gjyqësore, në atë të prokurorisë, në Ministrinë e Drejtësisë ose si ndihmës ligjor në Gjykatën e 
Lartë deri në hapjen e vendit për gjyqtar ose prokuror. 

 
Neni 21 

 
  Gjatë periudhës së stazhit profesional kandidatët gëzojnë të drejta dhe kanë detyrime njëlloj si 

magjistratët. 
 

Neni 22 
(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 19) 

 

Magjistratët e emëruar që, pa shkaqe të përligjura, nuk paraqiten në detyrë, heqin dorë apo kërkojnë 
largimin nga detyra, pa kaluar 5 vjet nga emërimi i tyre, detyrohen t'i kthejnë Shkollës së Magjistraturës 
shpërblimin që kanë marrë gjatë periudhës së parashikuar në shkronjat "a" dhe "b" të nenit 14 të këtij ligji, në 
proporcion me kohën e mospërmbushjes së detyrimit.  

Kthimi i shpërblimit, sipas paragrafit të dytë të nenit 18 dhe paragrafit të parë të këtij neni, bëhet me 
urdhër të Drejtorit të Shkollës, që përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga zyra e përmbarimit. 

 
Neni 23 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 20) 
 

Gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatave e të prokurorive të shkallës së parë dhe të gjykatave të apeleve i 
nënshtrohen formimit vazhdues.  
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Periudha e formimit vazhdues nuk duhet të kalojë më shumë se 20 ditë në vit dhe jo më shumë se 60 
ditë gjatë pesë vjetëve.  

Programi i formimit vazhdues hartohet nga Drejtori i Shkollës pasi të jetë marrë, paraprakisht, 
mendimi i Kryetarit të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë dhe Këshillit Pedagogjik të Shkollës. Programi i formimit vazhdues miratohet nga Këshilli 
Drejtues i Shkollës.  

Pjesëmarrja në këto trajnime është e detyrueshme.  
 Shpenzimet e udhëtimit dhe të qëndrimit në këto veprimtari mbulohen me fonde buxhetore, të 
parashikuara për këtë qëllim, përkatësisht nga fondet e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, të 
Prokurorisë së Përgjithshme dhe nga burime të tjera të ligjshme, të paracaktuara për këto veprimtari. 

 
Neni 24 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 21) 
 

Propozimet për pjesëmarrjen e secilit gjyqtar dhe prokuror në veprimtaritë konkrete të formimit 
vazhdues i bëhen Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës, përkatësisht, nga kryetari i gjykatës së shkallës së 
parë ose gjykatës së apelit dhe nga drejtuesi i prokurorive pranë këtyre gjykatave.  

Me propozim të Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës, Këshilli i Lartë i Drejtësisë për gjyqtarët dhe 
Prokurori i Përgjithshëm për prokurorët, miratojnë listat me emrat e personave, që do të marrin pjesë në 
trajnimin vazhdues, për një periudhë të paktën 1-vjeçare, sipas veprimtarive përkatëse, të përcaktuara në 
programin e formimit vazhdues. 

 
Neni 25 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9414, datë 20.5.2005, neni 22) 
 

 Gjyqtarët dhe prokurorët, që marrin pjesë në formimin vazhdues, pajisen me certifikatë, të lëshuar nga 
Drejtori i Shkollës. Një kopje e certifikatës vendoset në dosjen personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

 
Neni 26 

 
 Çdo ligj dhe akt nënligjor që është në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohet. 
 

Neni 27 
 
 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit të Fletores Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.1581, datë 14.8.1996 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha 
 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.21, faqe 755  

 
 Ligji nr.9414, datë 20.5.2005 shpallur me dekretin nr.4620, datë 6.6.2005 të Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, Alfred Moisiu 

 Botuar në Fletoren Zyrtare nr.45, faqe 1627 
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LIGJ 
Nr.9917, datë 19.5.2008 

 
PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT  

TË TERRORIZMIT  
 
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 
PARIME TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim të parandalojë pastrimin e parave dhe të produkteve që burojnë nga veprat 

penale, si dhe parandalimin e financimit të terrorizmit. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

 
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Autoritet përgjegjës” është Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila i 

raporton drejtpërdrejt Ministrit të Financave dhe shërben si Njësi e Inteligjencës Financiare të Shqipërisë.  
 2. “Bankë guaskë” është një bankë, e cila nuk ka prani fizike, përfshirë mungesën e administrimit e 

drejtimit, si dhe nuk është e përfshirë në një grup të rregulluar financiar. 
 3. “Bankë korrespondente” është banka që ofron shërbime bankare për llogari të një banke tjetër 

(banka iniciuese) ose klientëve të saj, te një bankë e tretë (banka pritëse), në bazë të një marrëveshjeje ose 
marrëdhënieje kontraktuale të lidhur ndërmjet tyre. 

4. “Financim i terrorizmit” ka të njëjtin kuptim si në nenet 230/a deri në 230/d të Kodit Penal. 
5. “Instrumente të negociueshme të mbajtësit” janë urdhra të pakushtëzuar ose premtime për të 

paguar një shumë parash, lehtësisht të transferueshme, nga një person tek tjetri, që përmbushin disa kritere, të 
tilla si të jenë të nënshkruar nga bërësi ose mbajtësi i tyre, të jenë premtime të garantuara pagese ose urdhra 
pagese të pakushtëzuara, të jenë të pagueshëm mbajtësit apo sipas urdhrit, me t’u kërkuar apo pas një afati të 
caktuar kohor. Këtu përfshihen, por nuk kufizohen, vetëm në çeqet, notat e premtimit, kambialet, kartat e 
kreditit dhe çeqet e udhëtarëve. 

6. “Klient” është çdo person, i cili është ose kërkon të jetë palë e një marrëdhënieje biznesi me një 
subjekt të referuar në nenin 3 të këtij ligji. 

7. “Marrëdhënie biznesi” është çdo marrëdhënie profesionale ose tregtare, e cila lidhet me 
veprimtaritë e ushtruara nga subjektet e këtij ligji dhe klientët e tyre, që, në çastin e vendosjes së saj, 
vlerësohet të jetë një marrëdhënie e vazhdueshme. 

8. “Para fizike” janë monedhat (kartëmonedhat dhe monedhat metalike, kombëtare dhe të huaja) në 
qarkullim. 

9. “Pastrim i produkteve të veprës penale” ka të njëjtin kuptim si në nenin 287 të Kodit Penal. 
10. “Personat e ekspozuar politikisht” janë personat, të cilët janë të detyruar të bëjnë deklarimin e 

pasurive të tyre, në përputhje me ligjin nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë.” 

11. “Produkt i veprës penale” ka të njëjtin kuptim si në nenin 36 pika 1 shkronja “b” të Kodit Penal. 
12. “Pronar përfitues” është personi fizik ose juridik, që zotëron ose kontrollon i fundit një klient 

dhe/ose personi, për llogari të të cilit kryhet një transaksion. Këtu përfshihen edhe ata persona, të cilët 
ushtrojnë kontrollin e fundit efektiv ndaj një personi juridik. Kontroll i fundit efektiv është marrëdhënia, në të 
cilën një person: 
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a) zotëron në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë shumicën e aksioneve ose të votave të një 
personi juridik; 

b) i vetëm zotëron shumicën e votave të një personi juridik në bazë të një marrëveshjeje me ortakët 
ose me aksionarët e tjerë; 

c) përcakton de facto vendimet e marra nga personi juridik; 
ç) kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së administratorëve të 

personit juridik. 
13. “Pronësi” janë të drejta apo interesa pasurorë të çdo lloji mbi një aset, qoftë ky i luajtshëm ose i 

paluajtshëm, i trupëzuar ose i patrupëzuar, material ose jomaterial, përfshirë dhe ato të evidentuara në formë 
elektronike apo numerike (dixhitale), duke përfshirë, por pa u kufizuar në instrumente të tilla si kreditë, çeqet 
e udhëtimit, çeqet bankare, urdhërpagesat, të gjitha llojet e titujve, mandatpagesat dhe letrat e kreditit, si dhe 
çdo interes, dividend, e ardhur apo vlerë tjetër që buron prej tyre. 

14. “Subjekt” është personi fizik ose juridik që vendos marrëdhënie biznesi me klientë, gjatë 
veprimtarisë së tij normale apo si pjesë e veprimtarisë tregtare ose profesionale të tij. 

15. “Shërbim i transfertës së parasë ose vlerës” është kryerja e biznesit për të pranuar para fizike ose 
mjete apo instrumente të tjera të tregut të parasë dhe/ose të pagesave (çeqe, dëftesa, certifikata të depozitave, 
kartat e debitit ose të kreditit, kartat elektronike të pagesave etj.), titujt, si dhe çdo dokument tjetër që vërteton 
ekzistencën e një detyrimi monetar ose një vlere tjetër të depozituar dhe për t’i paguar përfituesit një shumë 
korresponduese në para fizike, ose në një formë tjetër, me anë të komunikimit, mesazhit, transferimit ose 
përmes sistemit të kleringut apo të shlyerjes, të cilit i përket shërbimi i transfertës së parasë ose vlerës. 

16. “Transaksion” është një marrëdhënie biznesi apo një shkëmbim që përfshin dy ose më shumë 
palë. 

17. “Transaksione të lidhura me njëri-tjetrin” janë dy ose më shumë transaksione (duke përfshirë 
transfertat e drejtpërdrejta), ku secila prej tyre është më i vogël se sa shuma e përcaktuar si prag, në bazë të 
nenit 4 të këtij ligji dhe kur këto transaksione në shumë totale barazojnë ose tejkalojnë shumën e pragut të 
zbatueshëm. 

18. “Transfertë e drejtpërdrejtë elektronike” është çdo transaksion i kryer në emër të një personi të 
parë mandatues (fizik ose juridik) përmes një institucioni financiar, nëpërmjet mjeteve elektronike apo 
telegrafike, për vënien në dispozicion të një shume të caktuar parash ose instrumentesh të tjera të tregut të 
parasë ose pagesave, për një person përfitues në një institucion tjetër financiar. Mandatuesi e përfituesi mund 
të jenë i njëjti person. 

19. “Trust” është një marrëveshje mirëbesimi, ku pronësia mbahet nga i mirëbesuari për llogari të 
përfituesit. 

20. “Vigjilencë e zgjeruar ndaj klientit” është një proces më i thellë kontrolli, përtej procedurave 
“Njihe klientin tënd”, që synon të krijojë sigurinë e mjaftueshme për të verifikuar dhe vlerësuar identitetin e 
klientit; për të kuptuar dhe testuar profilin e klientit, të biznesit dhe veprimtarisë së llogarive të tij bankare; 
për të identifikuar informacionet me rëndësi dhe për të vlerësuar rrezikun e mundshëm për pastrim 
parash/financim terrorizmi, në mbështetje të vendimeve që synojnë mbrojtjen nga rreziqet financiare, 
rregullatore apo reputacionale, si dhe përshtatjen ndaj kërkesave ligjore. 

21. “Procedura njihe klientin tënd” nënkupton një sërë rregullash, të përdoruara nga institucionet 
financiare, që kanë të bëjnë me politikat e pranimit e të identifikimit të klientit dhe administrimit të riskut të 
tyre. 

   
Neni 3 

Subjektet që i nënshtrohen këtij ligji 
 
Subjekte të këtij ligji janë: 
a) bankat tregtare; 
b) institucionet financiare jobankare;  
c) zyrat e këmbimeve valutore;  
ç) shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre; 
d)  shërbimet postare që kryejnë shërbime pagesash;  
dh) çdo person tjetër fizik ose juridik, që emeton apo menaxhon mjetet e pagesës ose të parasë, ose 

kryen transferimin e vlerës (karta debiti dhe krediti, çeqe, çeqe udhëtari, urdhra pagese dhe urdhërpagesa 
bankare, para elektronike ose instrumente të tjera të ngjashme); 

e)  bursat dhe çdo subjekt tjetër (agjent, broker, shtëpi brokerimi etj.), që ushtron veprimtari për 
emetimin, këshillimin, ndërmjetësimin, financimin dhe çdo shërbim tjetër që ka lidhje me tregtimin e titujve; 
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ë) shoqëritë që merren me sigurimin e jetës ose risigurimin, agjentët apo ndërmjetësit e tyre, si dhe 
fondet e pensionit; 

f) Autoriteti Shtetëror Përgjegjës për Administrimin dhe Shitjen e Pronës Publike dhe çdo person 
tjetër juridik publik që kryen veprime juridike lidhur me tjetërsimin dhe dhënien në përdorim të pronës 
shtetërore, ose që kryen evidentimin, transferimin apo tjetërsimin e pronës shtetërore;  

g)  lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të çfarëdo forme; 
gj) avokatët, noterët dhe përfaqësues të tjerë ligjorë, kur përgatisin ose kryejnë transaksione për 

klientët e tyre për veprimtaritë e mëposhtme: 
i) kalimin e pronësisë së pasurive të paluajtshme, administrimin e parave, të letrave me vlerë ose të 

aseteve të tjera; 
ii) administrimin e llogarive bankare; 
iii) administrimin e pjesëve të kapitalit që do të përdoren për themelimin, funksionimin ose 

administrimin e shoqërive tregtare; 
iv) krijimin, funksionimin ose administrimin e personave juridikë; 
v) marrëveshjet ligjore, shitblerjen e aksioneve ose të pjesëve të kapitalit të shoqërive aksionare dhe 

transferimin e veprimtarive tregtare; 
h) agjentët e pasurive të paluajtshme dhe ekspertët e vlerësimit të pasurive të paluajtshme; 
i) ekspertët kontabël të autorizuar të pavarur, kontabilistët e miratuar të pavarur dhe zyrat e 

konsulencës financiare; 
j) Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale; 
k) çdo person fizik ose juridik, përveç atyre të specifikuar më sipër, të cilët merren me: 
i) administrimin e aseteve të të tretëve/drejtimin e veprimtarive të lidhura me to; 
ii) qiratë financiare; 
iii) ndërtimet; 
iv) biznesin e metaleve dhe të gurëve të çmuar; 
v) huatë financiare; 
vi) marrëveshjet dhe garancitë financiare; 
vii) shitblerjen e veprave të artit apo shitblerjen me ankand të sendeve me vlerë   1 500 000 lekë ose 

më shumë;  
viii) sigurimin dhe administrimin e parasë fizike ose të letrave me vlerë lehtësisht të konvertueshme, 

në emër të personave të tretë; 
ix) këmbimin e parasë fizike; 
x) tregtimin e mjeteve motorike; 
xi) veprimtaritë e spedicionit dhe të transportit; 
xii) agjencitë e udhëtimit. 
 

KREU II 
VIGJILENCA E DUHUR 

 
Neni 4 

Identifikimi i klientëve 
 
1. Subjektet duhet të identifikojnë klientët dhe të verifikojnë identitetin e tyre me anë të dokumenteve 

të identifikimit: 
a)  para se të vendosin një marrëdhënie biznesi; 
b)  kur klienti, në raste të ndryshe nga ato të përcaktuara në shkronjën “a” të kësaj pike, kryen ose 

kërkon të kryejë:  
- një transfertë të drejtpërdrejtë brenda ose jashtë vendit; 
- një transaksion me një shumë të barabartë me: 
i) jo më pak se 200 000 (dyqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të tjera të huaja për 

blerjen/shitjen e fishave të lojërave të fatit, apo kundërvlerën e tyre elektronike, në rastin e lojërave të fatit, 
kazinove dhe hipodromeve të çfarëdo lloj forme; 

ii) jo më pak se 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të 
tjera të huaja, kryer në një transaksion të vetëm, ose në disa transaksione të lidhura me njëri-tjetrin. Nëse 
shuma e transaksioneve nuk dihet në kohën e veprimit, identifikimi duhet të kryhet sapo të bëhet e ditur shuma 
dhe të arrihet pragu i mësipërm; 

c) kur ka dyshime për vërtetësinë e të dhënave të identifikimit të marra më parë; 
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ç) në të gjitha rastet kur ka të dhëna ose dyshime të mjaftueshme për pastrim parash ose financim të 
terrorizmit. 

2. Subjektet duhet të identifikojnë pronarin përfitues.  
 

Neni 5 
Dokumentacioni i kërkuar për identifikimin e klientit 

 
1. Për identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientit, subjektet duhet të regjistrojnë e të mbajnë 

të dhënat si më poshtë: 
a)  për personat fizikë: emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e 

përkohshëm dhe të përhershëm, punësimin, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka 
lëshuar, si dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar; 

 b) për personat fizikë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, mbiemrin, datën e vendimit të 
regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dokumentin që vërteton objektin e veprimtarisë, NIPT-in, 
adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar; 

 c) për personat juridikë privatë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, datën e vendimit të 
regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dokumentin që vërteton objektin e veprimtarisë, NIPT-in, 
adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar; 

ç) për personat juridikë privatë që nuk zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, numrin dhe datën e 
vendimit të gjykatës për regjistrimin si person juridik, statutin dhe aktin e themelimit, numrin dhe datën e lejes 
së ushtrimit të veprimtarisë nga organet tatimore, selinë e përhershme dhe natyrën e veprimtarisë; 

d) për përfaqësuesit ligjorë të klientit: emrin, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e 
përkohshëm dhe të përhershëm, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar dhe 
kopjen e aktit të përfaqësimit. 

2. Subjektet pranojnë nga klienti për të marrë të dhëna për të, sipas përcaktimeve të këtij neni, vetëm 
dokumente origjinale ose fotokopje të noterizuara. Për qëllime të këtij ligji, subjekti mban në dosjen e klientit 
kopje të vulosura me vulën e subjektit, të dokumenteve të paraqitura nga klienti në formën e mësipërme, 
brenda afatit të vlefshmërisë së tyre. 

3. Subjektet, kur e gjykojnë të nevojshme, duhet të kërkojnë paraqitjen nga klienti të dokumenteve të 
tjera identifikuese për verifikimin e të dhënave të paraqitura prej këtij të fundit. 

 
Neni 6 

Monitorimi i marrëdhënies së biznesit me klientët 
 
1. Subjektet duhet të kryejnë monitorime të vazhdueshme të marrëdhënieve të biznesit me klientët e 

tyre, për t’u siguruar se ato janë në përputhje me njohuritë e subjektit për klientin, objektin e veprimtarisë dhe 
kategorizimin e tij, sipas shkallës së rrezikut që paraqet. 

2. Subjektet duhet të rifreskojnë të dhënat për klientin në mënyrë të vazhdueshme, në përputhje me 
pikën 1 të këtij neni, si dhe menjëherë, kur kanë arsye për të dyshuar se kushtet dhe gjendja faktike e klientit 
kanë ndryshuar. 

 
KREU III 

VIGJILENCA E ZGJERUAR NDAJ KLIENTIT 
 

Neni 7 
Vigjilenca e zgjeruar ndaj klientit 

 
1. Për zvogëlimin e rrezikut të pastrimit të parave, krahas kategorive të përcaktuara në nenet 8 dhe 9 

të këtij ligji, subjektet përcaktojnë kategori të tjera klientësh dhe transaksionesh, ndaj të cilave zbatohen masat 
e vigjilencës së zgjeruar.  

2. Për zbatimin e vigjilencës së zgjeruar ndaj klientëve, subjektet duhet të kërkojnë praninë fizike të 
klientëve dhe përfaqësuesve të tyre:  

a) para se të vendosin një marrëdhënie biznesi; 
b) para së të kryejnë transaksione në emër dhe për llogari të tyre. 
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Neni 8 
Kategoritë e klientëve, ndaj të cilëve zbatohet vigjilenca e zgjeruar 

 
1. Subjektet duhet të verifikojnë, sipas listës së përcaktuar në nenin 28 pika 2 të këtij ligji, nëse një 

klient ose një pronar përfitues është person i ekspozuar politikisht dhe nëse po: 
a) të marrin miratimin nga instancat më të larta të administrimit ose drejtimit, përpara se të vendosin 

një marrëdhënie biznesi me të; 
b) të marrin deklaratën për burimin e pasurisë së tij, e cila i përket këtij veprimi financiar; 
c) të kryejnë një monitorim në rritje dhe të vazhdueshëm të marrëdhënieve të biznesit. 
2. Kur një klient bëhet më pas një person i ekspozuar politikisht, duhet të zbatohen masat e 

parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 
3. Për klientët, të cilët janë organizata jofitimprurëse, subjektet duhet:  
a)  të mbledhin informacione të mjaftueshme për to, për të kuptuar plotësisht burimet e financimit, 

natyrën e veprimtarisë dhe mënyrën e administrimit dhe drejtimit të tyre; 
b) të përcaktojnë nëpërmjet informacionit publik ose me mjete të tjera reputacionin e tyre; 
c) të marrin miratimin nga instancat më të larta të administrimit/drejtimit përpara vendosjes së një 

marrëdhënieje biznesi me ta; 
ç) të ofrojnë monitorim të zgjeruar të marrëdhënies së biznesit. 
 

Neni 9 
Kategoritë e transaksioneve, ndaj të cilave zbatohet vigjilenca e zgjeruar 

 
1. Për shërbimet bankare korrespondente ndërkufitare, të ofruara nga bankat subjekte të këtij ligji, 

përpara se të vendosin një marrëdhënie biznesi, ato duhet: 
a) të grumbullojnë informacion të mjaftueshëm rreth institucionit pritës, për të kuptuar plotësisht 

natyrën e biznesit; 
b) të përcaktojnë nëpërmjet informacionit publik, reputacionin e institucionit pritës dhe cilësinë e 

mbikëqyrjes së tij; 
c) të vlerësojnë se procedurat e kontrollit të brendshëm të institucionit pritës kundër pastrimit të 

parave dhe financimit të terrorizmit janë të mjaftueshme dhe efektive; 
ç) të marrin miratimin e instancave më të larta të administrimit/drejtimit dhe të dokumentojnë 

përgjegjësitë përkatëse të çdo institucioni; 
d) të hartojnë procedura të veçanta për monitorimin e vazhdueshëm të transaksioneve të drejtpërdrejta 

elektronike. 
2. Subjektet nuk duhet të kryejnë shërbime bankare korrespondente me banka, llogaritë e të cilave 

përdoren nga bankat guaskë. Subjektet duhet të ndërpresin marrëdhëniet e biznesit dhe t’i raportojnë autoritetit 
përgjegjës kur vlerësojnë se llogaritë e bankës korrespondente përdoren nga bankat guaskë. 

3. Subjektet duhet të ekzaminojnë me vigjilencë të zgjeruar të gjitha transaksionet komplekse dhe të 
gjitha llojet e pazakonta dhe të dyshimta të transaksioneve, që nuk kanë qëllim ekonomik ose ligjor.  

4. Subjektet duhet t’u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe transaksioneve 
me klientët jorezidentë.  

5. Subjektet duhet të verifikojnë dhe t’u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe 
transaksioneve me klientë, të cilët banojnë ose e ushtrojnë veprimtarinë në vende që nuk zbatojnë ose që 
zbatojnë pjesërisht standardet përkatëse ndërkombëtare, për të parandaluar e luftuar pastrimin e parave dhe 
financimin e terrorizmit.  

6. Subjektet duhet t’u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe transaksioneve 
me klientë, siç janë trustet dhe shoqëritë anonime.  

7. Subjektet duhet t’u kushtojnë vigjilencë të zgjeruar marrëdhënieve të biznesit dhe transaksioneve të 
kryera nga klientët në emër të palëve të treta, përfshirë aktin e përfaqësimit, nëpërmjet të cilit transaksionet 
janë të autorizuara nga palët e treta. 

8. Subjektet duhet të zbatojnë politika ose të marrin masat e duhura, sipas rastit, për të parandaluar 
keqpërdorimin e produkteve dhe të zhvillimeve të reja teknologjike, për pastrim të parave ose financim të 
terrorizmit. 

9. Nëse një subjekt nuk mund të përmbushë detyrimin e vigjilencës së zgjeruar të përshkruar në këtë 
nen, atëherë ai: 

a) nuk duhet të vendosë ose të mbajë marrëdhënie biznesi me klientin; 
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b) duhet të raportojë tek autoriteti përgjegjës për paaftësinë për përmbushjen e detyrimit të tij të 
vigjilencës së zgjeruar, duke paraqitur edhe arsyet.  

 
Neni 10 

Detyrime për shërbimin e transferimit të parave ose të vlerave 
 
1. Subjektet, veprimtaritë e të cilave përfshijnë transferta parash ose vlerash, duhet të marrin dhe të 

identifikojnë emrin, mbiemrin, vendbanimin e vendqëndrimin, numrin e dokumentit të identifikimit dhe 
numrin e llogarisë nëse ka, të dërguesit, përfshirë emrin e institucionit financiar nga ku niset transferta. 
Informacioni duhet të përfshihet në formularin e mesazhit ose të pagesës që shoqëron transfertën. Në rast se 
nuk ka një numër llogarie, transferta shoqërohet nga një numër unik reference. 

2. Subjektet e transmetojnë informacionin së bashku me pagesën, përfshirë edhe rastin kur ata 
veprojnë si ndërmjetës në një zinxhir pagesash. 

3. Nëse subjekti i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni merr transferta parash ose vlerash, përfshirë dhe 
ato të drejtpërdrejta elektronike, që nuk përmbajnë informacionin e plotë për urdhëruesin, ai duhet ta kërkojë 
informacionin që mungon nga institucioni dërgues ose nga përfituesi. Nëse nuk arrin ta regjistrojë 
informacionin që mungon, ai duhet të refuzojë pranimin e transfertës dhe t’ia raportojë atë autoritetit 
përgjegjës.  

 
Neni 11 

Masat parandaluese të ndërmarra nga subjektet 
 
1. Në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, subjektet kanë detyrimet e 

mëposhtme: 
 a) të hartojnë dhe të zbatojnë rregulloret dhe udhëzimet e brendshme, të cilat marrin parasysh 

rrezikun e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, që mund të lindë nga klientë ose biznese, duke 
përfshirë por jo duke u kufizuar në: 

i) një politikë për pranimin e klientit; 
ii) një politikë për zbatimin e procedurave për vigjilencën e zgjeruar në rastin e klientëve dhe 

transaksioneve të kategorive që paraqesin rrezik të lartë; 
b) të emërojnë një person përgjegjës dhe një zëvendëspërgjegjës për parandalimin e pastrimit të 

parave në nivele administrimi/drejtimi në zyrën qendrore dhe në çdo zyrë përfaqësimi, filial, degë ose agjenci, 
tek të cilat të gjithë punonjësit raportojnë çdo fakt që mund të përbëjë dyshim për pastrim parash ose financim 
terrorizmi;  

c) të krijojnë një sistem të centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave; 
ç) të zbatojnë procedurat përzgjedhëse për punonjës të rinj, për t’u siguruar për integritetin e tyre; 
d) të trajnojnë punonjësit për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit 

përmes organizimit periodik të programeve të kualifikimit; 
dh) të ngarkojnë kontrollin e brendshëm për të kontrolluar përputhshmërinë me detyrimet e këtij ligji 

dhe të akteve përkatëse nënligjore; 
e) ë sigurohen se filialet, degët dhe nëndegët, si dhe agjencitë e tyre, brenda ose jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë, veprojnë në përputhje me këtë ligj. Nëse ligjet e vendit, ku janë vendosur filialet, 
degët ose agjencitë, parashikojnë pengesa për zbatimin e detyrimeve, subjekti duhet të raportojë për këto 
pengesa tek autoriteti përgjegjës dhe, sipas rastit, tek autoriteti mbikëqyrës; 

ë) të paraqesin informacion, të dhëna dhe dokumente shtesë, autoritetit përgjegjës, në përputhje me 
kërkesat dhe afatet kohore për rastet e parashikuara në këtë ligj. Autoriteti përgjegjës mund ta zgjasë këtë afat, 
me kërkesë të subjektit, për një periudhë jo më shumë se 15 ditë. 

2. Subjekteve u ndalohet të hapin ose të mbajnë marrëdhënie biznesi me klientë anonimë apo që 
përdorin emra fiktivë. Subjekteve nuk u lejohet të hapin ose të mbajnë llogari, të cilat janë të identifikueshme 
vetëm me numrin e llogarisë. 

3. Në rast se numri i punonjësve të subjekteve të përcaktuara në këtë ligj është më pak se 3 persona, 
detyrimet e këtij neni përmbushen nga administratori ose nga një punonjës i autorizuar i subjektit. 
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KREU IV 
DETYRIMI PËR RAPORTIM 

 
Neni 12 

Raportimi tek autoriteti përgjegjës 
 
1. Subjektet, që dyshojnë se prona është produkt i veprës penale ose ka për qëllim të përdoret për 

financimin e terrorizmit, menjëherë, brenda periudhës së përcaktuar në aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, 
i paraqesin një raport autoritetit përgjegjës, ku parashtrojnë dyshimet që kanë. 

2. Kur subjektit, të cilit i kërkohet nga klienti të kryejë një transaksion, ka dyshime se transaksioni 
mund të përfshijë pastrim parash ose financim terrorizmi, ai duhet t’ia raportojë menjëherë çështjen autoritetit 
përgjegjës dhe të kërkojë udhëzime nëse duhet ta kryejë apo jo transaksionin. Autoriteti përgjegjës është i 
detyruar të kthejë përgjigje brenda 48 orëve. 

Subjekteve u kërkohet t’i raportojnë autoritetit përgjegjës, sipas afateve të përcaktuara në aktet 
nënligjore në zbatim të këtij ligji: 

a) të gjitha transaksionet në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 500 000 (një 
milion e pesëqind mijë) lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja;  

b) të gjitha transaksionet jo në para fizike, në një shumë të barabartë në vlerë me ose më të madhe se 
6 000 000 (gjashtë milionë) lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja, të kryera si një transaksion i 
vetëm ose si transaksione të lidhura me njëri-tjetrin. 

 
Neni 13 

Përjashtimi nga raportimi 
 
Raportimi tek autoriteti përgjegjës nuk kërkohet për transaksionet: 
a) ndërmjet bankave, me përjashtim të transaksioneve ndërbankare në emër të klientëve të tyre; 
b) ndërmjet subjekteve të këtij ligji dhe Bankës së Shqipërisë; 
c) e institucioneve dhe të enteve publike që kryhen për llogari të tyre. 
 

Neni 14 
Përjashtimi nga përgjegjësia ligjore për raportim  

pranë autoritetit përgjegjës 
 
Subjektet ose autoritetet mbikëqyrëse, drejtuesit, zyrtarët ose punonjësit e tyre, të cilët në mirëbesim 

raportojnë ose japin informacion, në përputhje me dispozitat e këtij ligji pranë autoritetit përgjegjës, janë të 
përjashtuar nga përgjegjësia penale, civile ose administrative për nxjerrjen e sekretit profesional ose bankar. 

 
Neni 15 

Kërkesat për mosdeklarim 
 
Punonjësve të subjektit u ndalohet të informojnë klientin ose çdo person tjetër, në lidhje me 

procedurat e verifikimit të rasteve të dyshimta, si dhe për çdo raportim tek autoriteti përgjegjës. 
 

Neni 16 
Detyrimet për ruajtjen e të dhënave 

 
1. Subjektet duhet të ruajnë dokumentacionin e paraqitur për identifikimin e klientit dhe të pronarit 

përfitues të klientit për 5 vjet, nga data e përfundimit të marrëdhënies së biznesit ndërmjet klientit dhe 
subjektit. Me kërkesën e autoritetit përgjegjës, informacioni ruhet më shumë se 5 vjet. 

  
2. Subjektet duhet të mbajnë regjistra për të dhënat, raportimet dhe dokumentacionin për 

transaksionet financiare, kombëtare dhe ndërkombëtare, pavarësisht nëse transaksioni është kryer në emër të 
klientit ose në emër të palëve të treta, së bashku me të gjithë dokumentacionin mbështetës, përfshirë dosjet e 
llogarive dhe korrespondencën e biznesit, për 5 vjet që nga data e kryerjes së transaksionit financiar. Me 
kërkesë të autoritetit përgjegjës, informacioni ruhet për më shumë se 5 vjet, edhe nëse llogaria ose 
marrëdhënia e biznesit ka përfunduar. 
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3. Subjektet duhet të ruajnë të dhëna për transaksionet, përfshirë edhe ato të përcaktuara në nenin 10 
të këtij ligji, me të gjitha hollësitë e duhura për të lejuar rindërtimin e ciklit të plotë të transaksioneve, me 
qëllim sigurimin e informacionit për autoritetin përgjegjës, në bazë të këtij ligji e të akteve nënligjore të 
nxjerra në zbatim të tij. Ky informacion ruhet për 5 vjet nga data e kryerjes së transaksionit të fundit financiar. 
Me kërkesë të autoritetit përgjegjës, informacioni ruhet për më shumë se 5 vjet, edhe nëse llogaria ose 
marrëdhënia e biznesit ka përfunduar. 

4. Subjektet duhet të sigurohen që të gjitha të dhënat për klientin dhe transaksionin dhe informacioni i 
kërkuar për t’u mbajtur, sipas kësaj dispozite, të vihen menjëherë në dispozicion me kërkesën e autoritetit 
përgjegjës.  

 
Neni 17 

Raportimi i organeve doganore 
 
1. Çdo person, shqiptar ose i huaj, i cili hyn/largohet në/nga territori i Republikës së Shqipërisë është 

i detyruar të deklarojë shumat në të holla, çdo lloj instrumenti të negociueshëm, metalet ose gurët e çmuar, 
sendet me vlerë dhe objektet antike, duke filluar nga shuma 1 000 000 (një milion) lekë ose kundërvlera e saj 
në monedha të tjera të huaja, si dhe qëllimin e mbartjes së tyre, për të cilat duhet të paraqesë dokumente 
justifikuese. Autoritetet doganore duhet të dërgojnë tek autoriteti përgjegjës kopje të formularëve të 
deklarimeve të mësipërme dhe të dokumenteve justifikuese të paraqitura. 

Autoritetet doganore duhet t’i raportojnë menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë autoritetit përgjegjës 
çdo dyshim, informacion ose të dhënë, që kanë lidhje me pastrim parash ose financim terrorizmi, për 
veprimtaritë nën juridiksionin e tyre. 

2. Organet doganore zbatojnë kërkesat e nenit 11 të këtij ligji. 
 

Neni 18 
Raportimi i organeve tatimore  

 
1. Organet tatimore identifikojnë subjektet e tyre, sipas procedurave të parashikuara në nenin 4 të 

këtij ligji dhe i raportojnë autoritetit përgjegjës menjëherë dhe në çdo rast, jo më vonë se 72 orë pas 
regjistrimit të veprimit, për çdo dyshim, sinjalizim, njoftim ose të dhënë, që ka të bëjë me pastrimin e parave 
dhe financimin e terrorizmit. 

2. Organet tatimore zbatojnë kërkesat e nenit 11 të këtij ligji. 
 

Neni 19 
Raportimi i Zyrës Qendrore të Regjistrimit  

të Pasurive të Paluajtshme 
 
1. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme raporton brenda 72 orëve regjistrimin e 

kontratës së tjetërsimit të pronës me një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 000 000 (gjashtë milionë) lekë 
ose kundërvlerën e saj në monedha të tjera të huaja.  

2. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme raporton menjëherë dhe jo më vonë se 72 
orë pranë autoritetit përgjegjës çdo dyshim, informacion ose të dhëna për pastrim parash apo financim 
terrorizmi për veprimtaritë nën juridiksionin e vet. 

3. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme zbaton kërkesat e neneve 5 dhe 11 të këtij 
ligji. 

 
Neni 20 

Organizatat jofitimprurëse 
 
Çdo autoritet që regjistron, licencon dhe mbikëqyr veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse duhet 

të raportojë menjëherë tek autoriteti përgjegjës çdo dyshim, informacion ose të dhëna, lidhur me pastrim 
parash ose financim terrorizmi. 
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KREU V 
STRUKTURAT PËRGJEGJËSE DHE MBIKËQYRËSE  

PËR ZBATIMIN E LIGJIT 
 

Neni 21 
Organizimi i autoritetit përgjegjës 

 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ushtron funksionet e autoritetit 

përgjegjës, sipas këtij ligji, si një institucion në varësi të Ministrit të Financave. Kjo drejtori, brenda fushës së 
veprimtarisë së vet, ka të drejtë të vendosë për mënyrën e ndjekjes dhe të zgjidhjes së çështjeve të trajtuara për 
pastrimin e mundshëm të parave dhe financimin e veprimtarive të mundshme terroriste.  

2. Në zbatim të këtij ligji, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave shërben si 
njësi e specializuar financiare për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. Gjithashtu, kjo drejtori funksionon si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe 
shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave për veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit. 

3. Marrëdhëniet e punës të punonjësve të kësaj drejtorie rregullohen me ligjin nr.8549, datë 
11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil” dhe me Kodin e Punës për personelin mbështetës. 

4. Mënyra e organizimit dhe e funksionimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 

Neni 22 
Detyrat dhe funksionet e autoritetit përgjegjës 

 
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, si njësi e inteligjencës financiare në 

zbatim të këtij ligji ka këto detyra dhe funksione: 
 a) mbledh, administron e analizon raporte dhe informacione nga subjektet dhe institucionet e tjera, në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji; 
 b) ka akses në bazën e të dhënave dhe në çdo informacion të administruar nga institucionet 

shtetërore, si dhe në çdo lloj regjistri publik brenda kompetencave të këtij ligji; 
 c) në zbatim të detyrave të tij, u kërkon informacion financiar subjekteve për transaksionet e kryera 

për qëllime të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit; 
ç) mbikëqyr zbatimin e detyrimeve për raportim nga subjektet, sipas kërkesave të këtij ligji, duke 

përfshirë inspektimet në vend vetëm ose në bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse përkatëse; 
d) hkëmben informacion me çdo agjenci të huaj homologe, në varësi të detyrimeve të ngjashme të 

konfidencialitetit. Informacioni i ofruar duhet të përdoret vetëm për qëllime të parandalimit dhe luftës kundër 
pastrimit të parave e financimit të terrorizmit. Informacioni mund të shpërndahet vetëm me pëlqimin paraprak 
të palëve;  

dh) mund të hyjë në marrëveshje me çdo agjenci homologe të huaj, që kryen funksione dhe u 
nënshtrohet detyrimeve të ngjashme të konfidencialitetit; 

e) shkëmben informacion me Ministrinë e Brendshme, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe autoritetet 
e tjera kompetente të zbatimit të ligjit, në lidhje me një person fizik ose juridik, nëse ka arsye për të dyshuar 
se ka kryer pastrim parash ose financim terrorizmi; 

ë) për procedimet penale të regjistruara për pastrim parash dhe financim terrorizmi, në bashkëpunim 
me prokurorinë, njofton autoritetin përgjegjës për mënyrën e përfundimit të tyre; 

f) mund të nxjerrë një listë të vendeve në përputhje pikën 5 të nenit 9 të këtij ligji, për kufizimin 
dhe/ose kontrollin e transaksioneve apo marrëdhënieve të biznesit të subjekteve me këto vende; 

g) urdhëron, kur ka arsye të bazuara në fakte dhe rrethana konkrete për pastrim parash dhe financim 
terrorizmi, bllokimin ose ngrirjen e përkohshme të transaksionit ose të veprimit financiar, për një periudhë jo 
më shumë se 72 orë. Brenda këtij afati, në qoftë se vëren elemente të veprës penale, autoriteti përgjegjës bën 
kallëzim në prokurori, duke dorëzuar edhe një kopje të urdhrit pezullimin e përkohshëm të transaksionit, ose 
për ngrirjen e llogarisë, sipas kësaj dispozite, si dhe të gjithë dokumentacionin përkatës; 

gj) mban dhe administron të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin tjetër ligjor për 10 vjet nga data e 
marrjes së informacionit për transaksionin e fundit; 

h) paraqet reagimet për raportimet që subjektet i bëjnë këtij autoriteti; 
i) organizon dhe merr pjesë, së bashku me institucionet publike dhe private, në veprimtaritë trajnuese, 

për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, si dhe organizon ose merr pjesë në 
programe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut; 
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j) njofton autoritetin përkatës mbikëqyrës, kur vëren se një subjekt nuk i përmbush detyrimet e 
përcaktuara në këtë ligj; 

 k) publikon brenda tremujorit të parë të çdo viti, raportin publik vjetor për vitin pararendës për 
veprimtarinë e autoritetit përgjegjës. Raporti duhet të përfshijë edhe statistika të hollësishme për origjinën e 
raporteve të marra dhe rezultatet e rasteve të parashtruara në prokurori. 

 
Neni 23 

Komiteti i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave 
 
1. Komiteti i Bashkërendimit të Luftës Kundër Pastrimit të Parave është përgjegjës për përcaktimin e 

drejtimeve të politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e parandalimit dhe luftës kundër pastrimit të 
parave e financimit të terrorizmit. 

2. Komiteti drejtohet nga Kryeministri dhe në përbërje ka Ministrin e Financave, Ministrin e Punëve 
të Jashtme, Ministrin e Mbrojtjes, Ministrin e Brendshëm, Ministrin e Drejtësisë, Prokurorin e Përgjithshëm, 
Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Drejtorin e SHISH-it dhe Inspektorin e Përgjithshëm të ILDKP-së. 

3. Komiteti mblidhet të paktën 1 herë në vit për të shqyrtuar dhe analizuar raportet për veprimtaritë e 
kryera nga autoriteti përgjegjës, si dhe raportet për dokumentet e përgatitura nga institucionet dhe organizmat 
ndërkombëtarë, të cilat ushtrojnë veprimtaritë e tyre në fushën e luftës kundër pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. Drejtori i përgjithshëm i autoritetit përgjegjës i ofron komitetit, sipas kërkesës së tij 
dhe vepron si këshilltar në mbledhjet e këtij komiteti. 

4. Në mbledhjet e komitetit mund të ftohen për të marrë pjesë ministra, deputetë, drejtues ose 
përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë në fushën e parandalimit dhe luftës kundër pastrimit të parave e 
financimit të terrorizmit. 

5. Komiteti mund të krijojë grupe pune teknike dhe/ose operacionale për të ndihmuar në kryerjen e 
funksioneve që ka, si dhe për studimin e tipologjive e të teknikave të pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. 

6. Rregullat e funksionimit të komitetit përcaktohen në rregulloren e brendshme, të miratuar nga ky 
komitet. 

 
Neni 24 

Funksionet e autoriteteve mbikëqyrëse 
 
1. Autoritete mbikëqyrëse janë: 
a) Banka e Shqipërisë, për subjektet e përcaktuara, shkronjat nga “a”, “b”, “c’’, “ç” dhe “d” të nenit 

3 të këtij ligji;  
b) Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për subjektet e përcaktuara në shkronjat “dh’’, “e’’ dhe “ë’’ 

të nenit 3 të këtij ligji; 
c) ministritë përkatëse, për mbikëqyrjen e subjekteve të përcaktuara në shkronjat “f’’ dhe “g’’ të nenit 

3 të këtij ligji; 
ç) Dhoma Kombëtare e Avokatisë për avokatët; 
 d) Ministria e Drejtësisë për noterët;  
dh) autoritetet përkatëse për mbikëqyrjen e subjekteve të përcaktuara në shkronjat “h’’, “i’’, “j’’dhe 

“k’’ të nenit 3 të këtij ligji.  
2. Autoritetet mbikëqyrëse mbikëqyrin, nëpërmjet inspektimeve, përputhshmërinë e veprimtarisë së 

subjekteve me detyrimet e parashtruara në nenet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 të këtij ligji. 
3. Autoritetet mbikëqyrëse i raportojnë menjëherë autoritetit përgjegjës çdo dyshim, informacion ose 

të dhënë, që lidhet me pastrim parash ose financim terrorizmi, për veprimtaritë nën juridiksionin e tyre. 
4. Autoritetet mbikëqyrëse kryejnë edhe këto detyra: 
a) kontrollojnë zbatimin e programeve të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të 

terrorizmit nga subjektet dhe sigurohen se këto programe janë të përshtatshme; 
b) ndërmarrin masat e nevojshme për të parandaluar që një person i papërshtatshëm të zotërojë, të 

kontrollojë ose të marrë pjesë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në drejtimin, administrimin ose 
veprimtarinë e një subjekti; 

c) bashkëpunojnë dhe të ofrojnë asistencë të specializuar, sipas veprimtarisë së tyre, në fushën e 
pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, në përputhje me kërkesat e autoritetit përgjegjës; 

ç) bashkëpunojnë për përgatitjen dhe shpërndarjen e programeve të trajnimit ne fushën e parandalimit 
të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit; 
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d) mbajnë statistika për veprimet e ndërmarra, si dhe për sanksionet e vendosura në fushën e 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  

5. Autoritetet mbikëqyrëse përcaktohen saktësisht në aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.  
 

Neni 25 
Moslejimi i spekulimit me sekretin profesional  

ose përfitimet prej tij 
 
1. Subjektet nuk duhet ta përdorin sekretin profesional ose përfitimet prej tij si arsye për 

mosrespektimin e detyrimeve, që rrjedhin nga ky ligj, kur kërkohet informacion ose kur, në përputhje me këtë 
ligj, urdhërohet nxjerrja e një dokumenti, që ka lidhje me informacionin. 

2. Avokatët dhe noterët janë të detyruar ta raportojnë informacionin për klientin tek autoriteti 
përgjegjës, në përputhje me këtë ligj. Avokatët përjashtohen nga detyrimi për raportim, për të dhënat që i kanë 
mësuar nëpërmjet personit të mbrojtur ose të përfaqësuar prej tyre, në një proces gjyqësor, ose nga 
dokumentet, që ky i fundit ua ka vënë në dispozicion, në funksion të mbrojtjes së kërkuar. 

 
Neni 26 

Revokimi i licencës 
 
1. Autoriteti përgjegjës mund t’i kërkojë autoritetit licencues dhe/ose mbikëqyrës përkatës të kufizojë, 

të pezullojë ose të revokojë licencën e një subjekti: 
a) kur konstaton ose ka fakte për të besuar se subjekti është përfshirë në pastrimin e parave apo 

financimin e terrorizmit;  
b) kur subjekti, në mënyrë të përsëritur, kryen njërën ose disa nga kundërvajtjet administrative të 

parashikuara në nenin 27 të këtij ligji dhe në aktet nënligjore. 
2. Autoriteti licencues dhe/ose mbikëqyrës shqyrton kërkesën e autoritetit përgjegjës, bazuar në 

dokumentacionin shoqërues të saj, i cili paraqet të dhëna ose dyshime, të bazuara në rrethana dhe fakte 
konkrete, sipas pikës 1 të këtij neni. Autoriteti licencues dhe/ose mbikëqyrës vendos për pranimin ose 
refuzimin e saj, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat ligjore e nënligjore që rregullojnë 
veprimtarinë e tij dhe të subjekteve të licencuara dhe mbikëqyrura prej tij.  

 

Neni 27 
Kundërvajtjet administrative 

 

1. Kur nuk përbëjnë vepër penale, shkeljet e kryera nga subjektet klasifikohen si kundërvajtje 
administrative dhe për to subjektet gjobiten. 

2. Për rastet kur nuk zbatojnë procedurat identifikuese, monitoruese, si dhe të kujdesit ndaj klientëve 
dhe transaksioneve, në bazë të rrezikshmërisë që paraqesin, të parashikuara këto sipas neneve 4, 5, 6, 7, 8 dhe 
nenit 9 pikat 1 deri në 8, si dhe akteve nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji, subjektet gjobiten: 

a)  personat fizikë: nga 100 000 lekë deri në 500 000 lekë; 
b) personat juridikë: nga 500 000 lekë deri në 1 500 000 lekë; 
3. Për rastet kur nuk mbledhin të dhëna, sipas nenit 10 të këtij ligji, subjektet gjobiten: 
a) personat fizikë: nga 400 000 lekë, deri në 1 600 000 lekë; 
b) personat juridikë: nga 1 200 000 lekë, deri në 4 000 000 lekë. 
4. Për rastet kur nuk zbatojnë kërkesat e nenit 9 pika 9 dhe nenit 10 pika 3, subjektet gjobiten: 
 a) personat fizikë: nga 500 000 lekë deri në 2 000 000 lekë; 
 b) personat juridikë: nga 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë. 
5. Për rastet kur nuk zbatojnë masat parandaluese të parashikuara në nenin 11 të këtij ligji, subjektet 

gjobiten: 
a)  personat fizikë: nga 300 000 lekë deri në 1 500 000 lekë; 
 b) personat juridikë: nga 1 000 000 lekë deri në 3 000 000 lekë. 
6. Për rastet kur nuk zbatojnë kërkesat për raportim, të parashikuara në nenin 12 të këtij ligji, 

subjektet gjobiten: 
a) personat fizikë: nga 5 për qind deri në 20 për qind të shumës së transaksionit të paraportuar; 
b) personat juridikë: nga 10 për qind deri në 50 për qind të shumës së transaksionit të paraportuar. 
7. Në rast shkeljeje të kërkesave të parashikuara në nenet 15 dhe 16 të këtij ligji, subjektet gjobiten: 
a) personat fizikë me 2 500 000 lekë; 
b) personat juridikë me 5 000 000 lekë. 
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8. Përveç sa parashikohet në pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7 të këtij neni, kur subjekti është një person juridik 
dhe kundërvajtja administrative është kryer: 

a) nga një punonjës ose jo administrues i subjektit, personi që ka kryer shkeljen gjobitet nga 60 000 
lekë deri në 300 000 lekë. 

b) nga një administrator ose drejtues i subjektit, personi që ka kryer shkeljen gjobitet nga 100 000 
lekë deri në 500 000 lekë. 

9. Gjobat përcaktohen dhe vendosen nga autoriteti përgjegjës.  
10. Autoriteti përgjegjës informon autoritetet licencuese dhe/ose mbikëqyrëse mbi sanksionet e 

vendosura.  
11. Procedurat e ankimit kundër vendimeve të tyre zbatohen në përputhje me ligjin nr.7697, datë 

4.7.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar. 
Procedurat e ekzekutimit të masave administrative bëhen në përputhje me nenet 510 deri 526/a të 

Kodit të Procedurës Civile. 
 

Neni 28 
Nxjerrja e akteve normative 

 

1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e 
këtij ligji, nxjerr rregulla të hollësishme për formën, mënyrën dhe procedurën raportuese të të dhënave, në 
zbatim të këtij ligji, për autoritetet licencuese dhe ato mbikëqyrëse, Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme dhe Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale. 

2. Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive i paraqet 
periodikisht dhe jo më pak se dy herë në vit, autoritetit përgjegjës listën e plotë dhe të përditësuar të personave 
të ekspozuar politikisht, të hartuar sipas parashikimeve të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe 
kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”. 

3. Ministri i Financave, me propozimin e autoritetit përgjegjës, nxjerr, brenda 6 muajve nga hyrja në 
fuqi e këtij ligji, rregulla të hollësishme për: 

a) mënyrat dhe procedurat për raportimin nga subjektet raportuese, të parashikuara në nenin 3 të këtij 
ligji; 

b) mënyrat dhe procedurat për raportimin nga organet doganore; 
c) mënyrat dhe procedurat për raportimin nga organet tatimore;  
ç) standardet ose kriteret e zbatueshme dhe afatet për raportimin e veprimtarive të dyshimta, sipas 

prirjeve dhe tipologjive, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 
d) procedurat e hollësishme të verifikimit për kundërvajtjet administrative të kryera nga subjektet 

raportuese. 
 

Neni 29 
Dispozita kalimtare 

 

Deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji do të zbatohen dispozitat e ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”, të ndryshuar. 

Të gjitha aktet nënligjore, të dala në zbatim të ligjit nr.8610, zbatohen për aq sa ato nuk bien në 
kundërshtim me këtë ligj, deri në zëvendësimin e tyre me akte të tjera nënligjore, që do të dalin në zbatim të 
këtij ligji. 

 

Neni 30  
Dispozitë shfuqizuese 

 
Ligji nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, i ndryshuar, shfuqizohet. 
 

Neni 31 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

Shpallur me dekretin nr.5746, datë 9.6.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 
Topi. 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.83, faqe 3645 
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UDHЁZIM  
Nr.1, datë 1.4.2009 

 
PЁR FORMËN, MËNYRAT E PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË TË DHËNAVE TË 

SUBJEKTEVE, AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË 
ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE DHE ZYRËS QENDRORE TË REGJISTRIMIT TË 

PASURIVE TË PALUAJTSHME, NË KUADRIN E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE 
DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, shkronja “j”,19 e 28, pika 1 të ligjit 

nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, me 
propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 
 

UDHËZON: 
 

Neni 1 
Qëllimi  

 
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i formës, mënyrave dhe procedurave raportuese të 

subjekteve, të parashikuara në shkronjën “j” të nenit 3 dhe në nenin 19 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”. Ky udhëzim parandalon përdorimin e këtyre 
subjekteve për pastrim parash dhe financim terrorizmi. 

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Termat e përdorur në këtë udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar në nenin 2 

të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimi të parave dhe financimit të terrorizmit”.  
 - “Raporti i veprimtarisë të dyshimtë” (RAD) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që 
u mundëson subjekteve raportuese të zbatojnë kërkesat e pikës 1 të nenit 12 të ligjit, përmes respektimit të 
instruksioneve që e shoqërojnë atë.  

- “Raporti i transaksionit të parasë fizike” (RTPF) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, 
dhe që çdo subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion në para fizike, në një 
vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë, ose kundërvlera në 
monedha të tjera, të huaja, të kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksione të lidhura me njëra-tjetrën, 
sipas kërkesave për raportim, të përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të ligjit. 

- “Raporti i transaksionit të vlerave” (RTV) është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, dhe, që 
çdo subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion jo në para fizike, në një vlerë 
të barabartë ose më të madhe se 6 000 000 (gjashtë milionë) lekë, ose kundërvlera, në monedha të tjera të 
huaja, të kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksione, të lidhura me njëra-tjetrën, sipas kërkesave për 
raportim,  të përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të ligjit. 

- “Raporti i vetëkontrollit” është formulari, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që plotësohet e 
raportohet nga subjektet e ligjit me kërkesën e autoritetit përgjegjës në baza gjashtëmujore dhe/ose vjetore, për 
masat e marra prej tyre, në zbatim të kërkesave të shkronjës “ë” të nenit 11 të ligjit. Ky raport, për masat e 
marra për PPP/FT-në,  mund të jetë i pjesshëm ose i plotë.  

 
Neni 3 

Subjektet 
 
Për efekt të zbatimit të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimin e terrorizmit”, subjekte të këtij udhëzimi janë Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 
Zonave/Ndërtimore Informale dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

Neni 4 
Raportimi tek autoriteti përgjegjës 

  
1. Subjektet raportuese, që dyshojnë se transaksioni/et ose prona/at, ose marrëdhënia/et e biznesit 

janë produkt/e i/të veprës penale ose ka/kanë për qëllim të përdoret/n për financimin e terrorizmit, menjëherë, 
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por jo më vonë se 72 orë, i paraqesin një raport për veprimtarinë e dyshimtë, pranë autoritetit përgjegjës, 
sipas formularit të RAD, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. 

 2. Subjektet e këtij udhëzimi, me anë të raportit të vetëkontrollit, me kërkesën e autoritetit 
përgjegjës, duhet të raportojnë për masat e marra për zbatimin e kërkesave të ligjit.  

3. Raportimet bëhen me anë të formularëve, të cilët dërgohen me postë elektronike ose edhe me postë 
të zakonshme. Për rastet, kur subjektet zotërojnë një informacion të rëndësishëm dhe urgjent për t’u përcjellë, 
raportimi bëhet me telefon. Informacionet e dërguara në mënyrën e sipërpërmendur, duhet t’i dërgohen edhe 
autoritetit përgjegjës, me anë të formularëve. 

4. Autoriteti përgjegjës ka të drejtë të kërkojë edhe informacione shtesë. Kur ky informacion është 
urgjent, jepet edhe verbalisht. Kjo kërkesë duhet të dokumentohet brenda tri ditëve pune, me anë të një 
shkrese.  

Neni 5 
Dispozita të fundit 

 
1. Për zbatimin e këtij udhëzimi dhe të anekseve, që i bashkëlidhen si pjesë organike të tij:  
- aneksit I “Raporti për veprimtarinë e dyshimtë” (RAD);  
- aneksit II “Raporti i transaksioneve të parasë fizike” (RTPF);  
- aneksit III “Raporti i transaksioneve të vlerave”(RTV); 
- aneksit IV “Raporti i vetëkontrollit”;  
dhe të instruksioneve përkatëse, ngarkohen ALUIZNI dhe ZQRPP-ja. 
2. Ngarkohet  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave për zbatimin e këtij 

udhëzimi. 
3. Udhëzimi i mëparshëm, formularët dhe instruksionet e përdorura nga subjektet raportuese, 

shfuqizohen. 
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.69, faqe 3143 
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UDHËZIM 
Nr.12, datë 5.2.2009 

 
PËR METODAT DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË SUBJEKTEVE RAPORTUESE TË 
LIGJIT NR.9917, DATË 19.5.2008 “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE 

FINANCIMIT TË TERRORIZMIT” 
 
Në mbështetje të nenit 102 pika 4 dhe të nenit 28 pika 3, germa “a” , “ç” dhe “d”, dhe germave “a”, 

“b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “g”, “f”, dhe “k”, të nenit 3 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, Ministri i Financave 

 
UDHËZON: 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij udhëzimi është parandalimi i përdorimit të subjekteve raportuese për pastrim parash 

dhe për financim të terrorizmit. Kjo arrihet përmes zbatimit prej subjekteve raportuese të kërkesave për 
raportim të transaksioneve financiare ose të aktivitetit të dyshimtë tek “autoriteti përgjegjës”, në përputhje me 
kërkesat e ligjit. Subjektet duhet të marrin masat e nevojshme dhe të zbatojnë procedura të standardeve të 
kërkuara, për të siguruar raportim të saktë dhe në kohë të formularëve që i bashkëngjiten këtij udhëzimi, sipas 
përcaktimit të nenit 12 të ligjit, si dhe raportin e vetëkontrollit. 

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Termat e përdorur në këtë udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar në nenin 2 

të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. 
2. Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllim dhe zbatim të këtij udhëzimi, termat e 

mëposhtëm do të kenë këtë kuptim: 
“Pronar përfitues” është personi fizik ose juridik, për llogari të të cilit kryhet një tansaksion. Këtu 

përfshihen edhe ata persona, të cilët ushtrojnë kontrollin e fundit efektiv ndaj një personi juridik. 
“Kontrolli i fundit efektiv” është marrëdhënia, në të cilën një person: 
- zotëron në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë shumicën e aksioneve ose të votave të një 

personi juridik ose që zotëron mbi 25% të aksioneve; 
- i vetëm zotëron shumicën e votave të një personi juridik, në bazë të një marrëveshjeje me ortakët 

ose me aksionarët e tjerë; 
- përcakton de facto vendimet e marra nga personi juridik, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, 

emërimin dhe largimin e administratorit të personit juridik. 
“Subjekti raportues” është personi fizik ose juridik që vendos marrëdhënie biznesi me klientë, gjatë 

veprimtarisë së tij normale, siç përcaktohet në shkronjat  “a”,  “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “g”, “h” 
dhe “k” të nenit 3 të ligjit. 

Transaksione të lidhura me njëra-tjetrën janë dy ose më shumë transaksione (duke përfshirë transfertat 
e drejtpërdrejta), në shumë totale që e barazojnë ose e tejkalojnë shumën e pragut të zbatueshëm të tij e ku 
secili prej tyre është më i vogël se sa shuma e përcaktuar si prag, në bazë të germave “a” dhe “b” të pikës 2 të 
nenit 12 të ligjit. 

“Raporti i aktivitetit të dyshimtë” (RAD) është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që u 
mundëson subjekteve raportuese të zbatojnë kërkesat e pikës 1 të nenit 12 të ligjit, përmes respektimit të 
instruksioneve që e shoqërojnë atë. 

“Raporti i transaksionit të parasë fizike” (RTPF), është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe 
që çdo subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion në para fizike në një vlerë 
të barabartë ose më të madhe se 1 500 000 (një milionë e pesë qind mijë) lekë ose  kundërvlera në monedha të 
tjera të huaja, të kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksione të lidhura me njëri-tjetrin, sipas kërkesave 
për raportim të përcaktuara në pikën 2 germa “a” të nenit 12 të ligjit. 

“Raporti i transaksionit të vlerave” (RTV) është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që çdo 
subjekt raportues detyrohet ta plotësojë dhe ta raportojë për çdo transaksion jo në para fizike, në një vlerë të 
barabartë ose më të madhe se 6 000 000 (gjashtë milionë) lekë ose kundërvlera në monedha të tjera të huaja, të 
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kryer si një transaksion i vetëm ose si transaksioneve të lidhura me njëri-tjetrin, sipas kërkesave për raportim 
të përcaktuara në pikën 2, germa “b” të nenit 12 të ligjit. 

“Raporti i vetëkontrollit” është formulari që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe që plotësohet dhe 
raportohet nga subjektet e ligjit me kërkesën e “Autoritetit përgjegjës” në bazë gjashtëmujore dhe/ose vjetore, 
në lidhje me masat e marra prej tyre në zbatim të kërkesave të germës “e” të nenit 11 të ligjit. Ky raportim 
për masat e marra për PPP/FT mund të jetë i pjesshëm ose i plotë. 

 
Neni 3 

Subjektet 
 
Subjekte të këtij udhëzimi janë të gjitha subjektet e përcaktuara në nenin 3 të ligjit duke përjashtuar 

subjektet e përcaktuara në shkronjat “gj”, “j” dhe “h” dhe detyrimet e të cilave përcaktohen dhe rregullohen 
me akte të tjera nënligjore. 

 
Neni 4 

Identifikimi i klientit 
 
Për të realizuar parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, subjektet raportuese 

bëjnë identifikimin e klientëve të tyre me anë të njërit prej dokumenteve të vlefshme origjinale ose fotokopje të 
noterizuara, si: 

- Kartë identiteti; 
- Pasaportë; 
- Certifikatë me fotografi; 
- Leje drejtimi e automjetit. 
Dokumente të tjera shtesë që mund të kërkohen nga subjekti sipas nevojës për identifikimin e personit 

fizik dhe për verifikimin e vendbanimit, si dhe në të gjitha rastet kur ka të dhëna ose dyshime të mjaftueshme 
për pastrim parash ose financim të terrorizmit janë 4: 

- Librezë e pagesës së energjisë elektrike, ujit, telefonit; 
- Fatura të pagesës së energjisë elektrike, ujit, telefonit; 
- Kontrata e qirasë së banesës; 
- Kontrata e blerjes së banesës; 
Për identifikimin e klientëve të përcaktuar në germat “b”, “c”, “ç”  dhe “d” të nenit 5 të ligjit, 

kërkohen sipas rastit dhe personalitetit juridik të klientit, dokumentet e mëposhtme me: 
- Ekstrakt të lëshuar nga QKR; 
- Leja e ushtrimit të aktivitetit; 
- NIPT; 
- Statuti, akti i themelimit, vendimet e asamblesë së ortakëve (ose të ortakut të vetëm) me të gjitha 

ndryshimet e bëra. 
1. Subjektet verifikojnë identitetin e klientëve të tyre: 
a) para se të vendosin një marrëdhënie biznesi; 
b) kur klienti kërkon të kryejë: 
- një transfertë të drejtpërdrejtë brenda ose jashtë vendit; 
- një transaksion me një shumë të barabartë me: 
i) jo më pak se 200 000 (dyqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të tjera të huaja për 

blerjen/shitjen e fishave të lojërave të fatit, apo kundërvlerën e tyre elektronike, në rastin e lojërave të fatit, 
kazinove dhe hipodromeve të çfarëdolloj forme; 

ii) jo më pak se 1 500 000 (një milionë e pesëqind mijë) lekë ose kundërvlerën e saj në monedha të 
tjera të huaja, kryer në një transaksion të vetëm, ose në disa transaksione të lidhur me njëri-tjetrin. Nëse 
shuma e transaksioneve nuk dihet në kohën e veprimit, identifikimi duhet të kryhet sapo të bëhet e ditur shuma 
dhe të arrihet pragu i mësipërm; 

2. Subjektet, për identifikimin e klientëve, janë të detyruar të kërkojnë dokumentacionin e 
domosdoshëm, si dhe duhet të regjistrojnë e të mbajnë të dhënat sipas përcaktimeve të germave “a”, “b”, “ç”, 
dhe “d” të pikës 1 të nenit 5 të ligjit. Subjekti mban në dosjen e klientit kopje të vulosura me vulën e subjektit, 
të dokumenteve të paraqitura nga klienti në formën e mësipërme, brenda afatit të vlefshmërisë së tyre. 

3. Subjektet janë të detyruara, sipas rrethanave të caktuara, të kryejnë monitorime të vazhdueshme të 
marrëdhënies së biznesit me klientët e tyre, për t’u siguruar se ato janë në përputhje me njohuritë e subjektit 
për klientin, objektin e veprimtarisë dhe kategorizimin e tij, sipas shkallës së rrezikut që paraqet, duke 
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përfshirë këtu rifreskimin e të dhënave për klientin në mënyrë të vazhdueshme, si dhe menjëherë, kur kanë 
arsye për të dyshuar se kushtet dhe gjendja faktike e klientit kanë ndryshuar. 

4. Për efekt të zvogëlimit të rrezikut të pastrimit të parave, subjektet duhet të zbatojnë masat e 
vigjilencës së zgjeruar ndaj klientit: 

a) para se të vendosin një marrëdhënie biznesi; 
b) para sa të kryejnë transaksione në emër dhe për llogari të tyre. 
Për zbatimin e vigjilencës së zgjeruar ndaj klientëve, subjektet duhet të kërkojnë praninë fizike të 

klientëve dhe përfaqësuesve të tyre. 
5. Subjektet duhet të verifikojnë, sipas listës së përcaktuar në nenin 28 pika 2 të ligjit, nëse një klient 

ose një pronar përfitues është person i ekspozuar politikisht dhe nëse po:  
a) të marrin miratimin nga instancat më të larta të administrimit ose të drejtimit, përpara se të 

vendosin  një marrëdhënie biznesi me të; 
b) të marrin deklaratën për burimin e pasurisë së tij, e cila i përket këtij veprimi financiar; 
c) të kryejnë një monitorim në rritje dhe të vazhdueshëm të marrëdhënieve të biznesit. Kur një klient 

bëhet më pas një person i ekspozuar politikisht, duhet të zbatohen kërkesat e germave “a”, “b”, “c” të pikës 5 
të këtij neni. 

Autoriteti përgjegjës u vë në dispozicion subjekteve listën e përditësuar të personave të ekspozuar 
politikisht. 

6. Subjektet duhet t’u kërkojnë klientëve, të cilët janë organizata jofitimprurëse, informacione dhe 
dokumente që vërtetojnë burimet e financimit, të ardhurat e siguruara më parë, natyrën e veprimtarisë, 
mënyrën e administrimit dhe drejtimit të tyre. 

Pas këtij procesverifikimi, subjektet duhet të marrin miratimin me shkrim nga instancat më të larta të 
administrimit/drejtimit të tyre, përpara vendosjes së një marrëdhënieje biznesi me këto OJF. 

 
Neni 5 

Vigjilenca e zgjeruar 
 
1. Subjektet ushtrojnë vigjilencën e zgjeruar për kategoritë e transaksioneve të përcaktuara në nenin 9 

të ligjit. 
2. Subjektet, para se të vendosin një marrëdhënie bisnesi me bankat korrespondente, kryejnë këto 

veprime: 
- përcaktojnë procedura të veçanta për monitorim në mënyrë të vazhdueshme të marrëdhënies së 

biznesit; 
- verifikojnë që bankat korrespodente të mos jenë nga vendet që nuk zbatojnë ose zbatojnë pjesërisht 

legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave; 
- sigurohen se bankat korrespondente të kenë reputacion të lartë dhe aktivitet të shëndoshë financiar. 
3. Subjektet nuk vendosin marrëdhënie biznesi me banka që përdoren nga banka guackë. 
4. Subjektet, në rast se verifikojnë raste të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, në momentin e 

konstatimit raportojnë për këtë tek “Autoriteti përgjegjës” me anë të formularit RAD. 
5. Subjektet shqyrtojnë me vigjilencë të zgjeruar të gjitha transaksionet komplekse, të pazakonta dhe 

të dyshimta, që nuk kanë justifikim ekonomik ose ligjor, duke kërkuar dokumente shtesë, të cilat justifikojnë: 
a) burimin e të ardhurave, 
b) qëllimin, 
c) kohën, 
d) vendin dhe 
e) natyrën e kryerjes së këtyre transaksioneve. 
6. Subjektet kontrollojnë me vigjilencë të zgjeruar transaksionet dhe marrëdhëniet e biznesit me 

klientë që nuk janë shtetas shqiptarë dhe që kanë banim të përkohshëm në Republikën e Shqipërisë. 
7. Subjektet u kushtojnë kujdes të veçantë transaksioneve me klientë të cilët banojnë ose e ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre në vende që nuk zbatojnë ose që zbatojnë pjesërisht standardet ndërkombëtare të 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

8. Subjektet marrin informacion për kuadrin ligjor në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimin e terrorizmit të këtyre vendeve përpara se të fillojnë një marrëdhënie biznesi me këtë kategori 
klientësh. 

9. Subjektet ushtrojnë vigjilencë të zgjeruar dhe kujdes të veçantë në marrëdhëniet e biznesit me 
klientë që kryejnë transaksione në emër të palëve të treta. 
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10. Në rastet kur subjektet nuk mund të përmbushin detyrimin e vigjilencës së zgjeruar, ata nuk duhet 
të lidhin ose të mbajnë marrëdhënie biznesi me klientin. 

11. Subjektet duhet të raportojnë tek “Autoriteti përgjegjës” për paaftësinë e ushtrimit të vigjilencës 
së zgjeruar, brenda 72 orëve dhe të shoqëruar me arsyet përkatëse. 

 
Neni 6 

Transaksionet e transferimit të parave ose të vlerave 
 
Subjekti kërkon nga institucionet financiare nga ku dërgohen transferta, të dhëna për dërguesin, të 

cilat merren përmes formularit që shoqëron transfertën, në të cilin përfshihen këto të dhëna: 
- emrin; 
- mbiemrin; 
- vendbanimin dhe vendqëndrimin; 
- numrin e dokumentit të identifikimit; 
- numrin e llogarisë së dërguesit, nëse ka; 
- emrin e institucionit financiar nga ku niset transferta. 
Në rast se dërguesi nuk ka një numër llogarie, transferta duhet të shoqërohet me një numër unik 

reference. 
Nëse subjekti që merr transfertën konstaton se të dhënat e kërkuara për dërguesin mungojnë ose nuk 

janë të plota, ai kërkon informacionin që mungon nga institucioni dërgues ose nga përfituesi. 
Nëse subjekti nuk siguron informacionin që mungon, refuzon pranimin e transfertës dhe ia raporton 

këtë rast  “Autoriteti përgjegjës” brenda 72 orëve. 
 

Neni 7 
Masat parandaluese që duhet të merren nga subjektet 

 
Subjekti raportues: 
a) harton rregullore dhe udhëzime të brendshme, që synojnë marrjen e masave për parandalimin e 

pastrimit të parave të terrorizmit, që mund të krijohen nga marrëdhëniet e biznesit me klientë ose biznese; 
b) emëron një person përgjegjës dhe një zëvendëspërgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave në 

nivele administrimi/drejtimi në zyrën qendrore dhe në çdo zyrë përfaqësimi, filial, degë ose agjenci, tek të 
cilët të gjithë punonjësit raportojnë çdo fakt që mund të përbëjë dyshim për pastrim parash ose financimin 
terrorizmi; 

c) krijon një sistem të centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave; 
d) trajnon punonjësit për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit përmes 

organizimit periodik të programeve të kualifikimit; 
e) ngarkon kontrollin e brendshëm për të kontrolluar përputhshmërinë me detyrimet e ligjit dhe këtij 

udhëzimi; 
f) paraqesin brenda afateve të përcaktuara tek “Autoriteti përgjegjës” informacion, të dhëna dhe 

dokumente shtesë. Kur subjekti kërkon shtyrje të afatit kohor, “Autoriteti përgjegjës” mund ta zgjasë këtë afat 
deri në 15 ditë. 

 
Neni 8 

Raportimi tek autoriteti përgjegjës 
 
1. Subjektet që dyshojnë se transaksioni/et  ose pronat, ose marrëdhënia/et e biznesit janë produkt/e e 

i/të veprës penale ose ka/kanë për qëllim të përdoret për financimin e terrorizmit, menjëherë por jo më vonë 
se 72 orë, i paraqesin një raport të aktivitetit të dyshimtë (RAD) autoritetit përgjegjës, ku parashtrojnë 
dyshimet që kanë. 

a) Rasti i dyshimtë raportohet me anë të formularit (RAD) duke përshkruar aktivitetin e dyshimtë, 
pavarësisht shumës së transaksioneve të kryera/ose që janë duke u kryer/ose që do të kryhen. 

b) Informacioni mund të përcillet edhe me fax, e-mail, telefon. 
2. Kur subjekti ka dyshim se një transaksion mund të përfshijë pastrim parash ose financim 

terrorizmi, ai duhet t’ia raportojë menjëherë çështjen “Autoritetit përgjegjës” dhe të kërkojë udhëzime nëse 
duhet ta kryejë apo jo transaksionin. 

Autoriteti përgjegjës është i detyruar të kthejë përgjigje brenda 48 orëve. 
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3. Subjektet janë të detyruara të raportojnë pranë autoritetit përgjegjës në afatin e përcaktuar në këtë 
udhëzim, të gjitha transaksionet: 

a) në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) 
lekë, ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja, kryer si një transaksion të vetëm, ose në disa transaksione 
të lidhura me njëra-tjetrën të kryera brenda shtatëdhjetë e dy orëve; 

b) jo në para fizike, në një shumë të barabartë në vlerë me/ose më të madhe se 6 000 000 (gjashtë 
milionë) lekë, ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja, të kryera si një transaksion i vetëm/ose si 
transaksione të lidhura me njëra-tjetrën të kryera brenda shtatëdhjetë e dy orëve. 

4. Subjektet e ligjit, me anë të raportit të vetëkontrollit, me kërkesën e autoritetit përgjegjës, duhet të 
raportojnë për masat e marra për zbatimin e kërkesave të ligjit. 

 
Neni 9 

Detyrimet e ruajtjes së të dhënave 
 
1. Subjektet, me qëllim rindërtimin e ciklit të plotë të transaksioneve dhe për sigurimin e 

informacionit për autoritetin përgjegjës, ruajnë dokumentacionin, të dhënat, raportimet për transaksionet 
financiare, kombëtare dhe ndërkombëtare, dokumentacionin mbështetës, dosjet e llogarive, pavarësisht nëse 
transaksioni është kryer në emër të klientit ose në emër të palëve të treta për një afat kohor prej 5 (pesë) 
vjetësh, duke filluar nga data e përfundimit të marrëdhënies së biznesit ndërmjet klientit dhe subjektit. 

2. Informacioni i përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, me kërkesën e autoritetit përgjegjës, ruhet 
më shumë se pesë vjet. 

 
Neni 10 

Moslejimi i spekulimit me sekretin profesional ose përfitimet prej tij 
 
Subjektet nuk duhet ta përdorin sekretin profesional ose përfitimet prej tij si arsye për mosrespektimin 

e detyrimeve që rrjedhin nga ligji, kur kërkohet informacion ose kur urdhërohet nxjerrja e një dokumenti, që 
ka lidhje me informacionin. 

 
Neni 11 

Inspektimi dhe trajnimet 
 
1. “Autoriteti përgjegjës” kontrollon, me anë të inspektimeve, vetëm ose në bashkëpunim me 

autoritetet mbikëqyrëse, zbatimin e detyrimeve ligjore dhe vlerëson përmbushjen e tyre nga subjektet, sipas 
përcaktimit të germës “ç” të nenit 22 të ligjit. 

- Inspektimi kryhet nga punonjësit e DPPPP-së. Ata veprojnë në bazë të një programi pune për 
inspektim të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm. 

- Programi i punës përfshin: 
- emrin e subjektit që do të inspektohet; 
- bazën ligjore mbi të cilën mbështetet kryerja e inspektimit; 
- objektin e inspektimit; 
- emrat e punonjësve që marrin pjesë; 
- datën dhe orën e inspektimit; 
- kërkesa se cilat materiale duhet t’u vihen në dispozicion atyre; 
Kohëzgjatjen e periudhës së inspektimit. 
Qëllimi i inspektimit konsiston në verifikimin e zbatimit të kërkesave të ligjit dhe të udhëzimeve 

përkatëse nga ana e subjekteve. Kjo kryhet me anë të kontrollit të dokumenteve, me anë të të cilëve vlerësohet 
përputhshmëria. Inspektorëve u vihen në dispozicion të gjitha regjistrat, dokumentet, materialet që ata i 
gjykojnë të nevojshme për verifikim dhe kontroll. Kjo, mbështetur në nenin 22, germa “b” e ligjit. 

Çdo pengesë në kryerjen e inspektimit, konsiderohet kundërvajtje administrative nga ana e 
subjekteve, e dënueshme nga pika 5 e nenit 27 të ligjit. 

2. “Autoriteti përgjegjës” organizon dhe merr pjesë, vetëm ose së bashku me institucionet publike 
dhe private, në veprimtaritë trajnuese për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit. 

2. “Autoriteti përgjegjës” organizon ose merr pjesë në programe, për të rritur ndërgjegjësimin e 
publikut në lidhje me fenomenin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 
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Neni 12 
Masat administrative 

 
1. Në rast se “autoriteti përgjegjës”, gjatë inspektimit, konstaton shkelje të kryera nga ana e subjektit, 

i pasqyron ato në aktin e inspektimit, sipas përcaktimit të nenit 10 të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 “Për 
kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar. 

2. Kundërvajtja e konstatuar duhet të shqyrtohet në prani të kundërvajtësit, sipas përcaktimit të nenit 
12 të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993, të ndryshuar “Për kundërvajtjet administrative”. 

3. Kundërvajtja më parë lajmërohet me anë të një njoftimi paraprak, ku është e përcaktuar dita dhe 
ora e shqyrtimit të kundërvajtjes. 

4. Kundërvajtja shqyrtohet nga një grup i caktuar pune dhe Drejtori i Përgjithshëm i “Autoritetit 
përgjegjës”, pasi njihet me propozimet e inspektorëve dhe të grupit të caktuar të punës, vendos masën 
administrative ndaj subjektit dhe bën njoftimin zyrtarisht. 

5. Kundër masës administrative mund të bëhet ankim brenda pesë ditëve nga dita e marrjes së 
njoftimit zyrtar nenit 18 të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar në 
Gjykatën e Rrethit Tiranë, sipas përcaktimit të nenit 43 të Kodit të Procedurës Civile. 

6. Vendimi i formës së prerë, sipas përcaktimit të nenit 18 të ligjit nr.7697, është titull ekzekutiv. 
Procedurat për ekzekutimin e tij bëhen në përputhje me nenet 510 deri 526/a të Kodit të Procedurës Civile. 

 
Neni 13 

Propozim për heqjen e licencës 
 
Autoriteti përgjegjës mund t’i kërkojë autoritetit licencues dhe/ose mbikëqyrës përkatës të kufizojë, të 

pezullojë ose të revokojë licencën e një subjekti: 
a) kur konstaton ose kur ka fakte për të besuar se subjekti është i përfshirë në pastrimin e parave apo 

në financimin e terrorizmit; 
b) kur subjekti, në mënyrë të përsëritur, kryhen njërën ose disa nga kundërvajtjet administrative të 

parashikuara në nenin 27 të këtij ligji dhe në aktet nënligjore. 
 

Neni 14 
Dispozita të fundit 

 
Për zbatimin e këtij udhëzimi dhe anekseve bashkëlidhur, si pjesë organike të tij: 

1. Aneksi I “Raporti për aktivitetin e dyshimtë” (RAD) 
2. Aneksi II “Raporti i transaksioneve të parasë fizike” (RTPF); 
3. Aneksi III “Raporti i transaksioneve të vlerave” (RTV); 
4. Aneksi IV “Raporti i vetëkontrollit” dhe instruksioneve përkatëse ngarkohen subjektet e 

përcaktuara në nenin 3 të këtij udhëzimi. 
Për kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi ngarkohet “Autoriteti përgjegjës”. 
Ky udhëzim, së bashku me anekset I, II, III dhe IV, do të jenë të vetmet standarde të pranueshme për 

raportim tek “Autoriteti përgjegjës” të cilat mund të pësojnë ndryshime në përputhje me legjislacionin, 
rregullat e ndryshme të administrimit dhe urdhrave të Ministrit të Financave dhe do të përdoren në mënyrë 
uniforme nga të gjitha subjektet. 

Të gjithë formularët dhe udhëzimet e përdorura më parë prej subjekteve raportuese shfuqizohen pas 
hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi dhe anekseve I, II, III dhe IV, që janë bashkëlidhur. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I FINANCAVE 
Ridvan Bode 

 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.14, faqe 1004 
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INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT “RAPORTI I AKTIVITETIT TË DYSHIMTË” 
RAD 

 
HYRJE 
Formulari shoqërues “Raporti i aktivitetit të dyshimtë” (RAD) është hartuar nga Drejtoria e 

Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) në zbatim të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Ky formular plotësohet dhe dërgohet tek “Autoriteti 
përgjegjës” nga subjektet e ligjit, kur ka dyshim se një transaksion mund të përfshijë pastrim parash ose 
financim të terrorizmit. 

1. Në pikën një të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse, sipas rastit, nëse aktiviteti dyshohet 
se ka të bëjë me pastrim parash ose financim të terrorizmit. 

2. Në pikën dy të raportit shënohet një kryq në kutinë përkatëse, sipas rastit, nëse dërgohet te 
DPPPP-ja, një raport i ri apo bëhet përmirësim i një raporti të mëparshëm. 

Pjesa I.  Informacion mbi aktivitetin e dyshimtë 
Emri, atësia, mbiemri ose emri i shoqërisë: Shkruhen emri, atësia dhe mbiemri për personin fizik ose 

emri i shoqërisë për personat juridik. 
Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së një prej kutive, subjekti raportues jep informacion për 

statusin ligjor të personit/ave të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë sipas rastit personit juridik, fizik, tregtar 
dhe përfaqësues ligjor. 

Datëlindja/data e regjistrimit(dd/mm/vvvv): Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) 
është një individ, shkruani datën e lindjes, përndryshe shkruhet data e regjistrimit të shoqërisë. Data shkruhet 
në formatin tetëshifror. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik 
dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. 

P.sh.: nëse data e lindjes së një individi është 3 prill 1978, në raport duhet të shkruhet 3/04/1978.  
Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin (plotësohet në rastin e personave 

fizikë).  
Dokumenti i identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.  
Numri i dokumentit dhe autoriteti: Këtu shkruhet numri i dokumentit të përdorur për identifikim dhe 

autoriteti shtetëror që e ka lëshuar. 
NIPT: Shkruhet numri i identifikimit të personit të tatueshëm për personat juridikë. 
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë. 
Punësim/lloji i aktivitetit: Jepet përshkrimi i punësimit ose llojit të aktivitetit të personit të përfshirë 

në aktivitetin e dyshimtë. 
Data e kryerjes së transaksionit: Data e transaksionit shkruhet në formatin tetëshifror. Dy shifrat e 

para tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë 
vitin. Zeroja (0) duhet t’ i paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e transaksionit është 5 maj 2008, në 
raport duhet të shkruhet 5/5/2008. 

Monedha: Bëhet një kryq në një prej kutive sipas llojit të monedhës së përdorur për kryerjen e 
transaksionit p.sh. Lekë, USD, GBP, EUR etj. 

Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në lekë për një transaksion të vetëm ose për disa transaksione 
të lidhura me njëra-tjetrën. Raportimi i aktivitetit të dyshimtë bëhet menjëherë dhe jo më vonë se shtatëdhjetë e 
dy orë nga momenti i kryerjes së transaksionit/eve. 

 Numri i llogarisë/ve: Shkruhen numri/at e llogarive të përfshira në aktivitetin e dyshimtë. 
Pjesa II. Shpjegime/përshkrime të aktivitetit të dyshimtë: Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues 

bën një përshkrim të aktivitetit dhe të arsyeve për dyshim. 
Pjesa III.  Informacion mbi subjektin raportues. Në këtë pjesë të raportit a shkruhen të dhënat rreth 

subjektit raportues si: emri i subjektit, emri dhe firma e personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të 
parave, emri i personit që bën aprovimin e raportit RAD (në rastet kur është i ndryshëm nga personi 
përgjegjës), data e raportimit në formatin (dd/mm/vvvv), si dhe numrin e telefonit/adresën e-mail të personit 
përgjegjës, me anë të të cilit “Autoriteti përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me 
raportin e paraqitur. 
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INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT “RAPORT  TRANSAKSONEVE TË PARASE 
FIZIKE” 

 
(Për transaksionet në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 1.5 milionë lekë) 

 
Hyrje 
Formulari i raportimit të transaksioneve në para fizike (RTPF) është hartuar nga Drejtoria e 

Parandalimit të Pastrimit të Parave në zbatim të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit”. Me anë të këtij formulari bëhet raportimi i transaksionit/eve në para 
fizike, në një vlerë të barabartë ose me të madhe se 1.5 milionë lekë (ose kundërvlera në një monedhë tjetër) 
dhe plotësimi i tij është i detyrueshëm për të gjitha subjektet e përcaktuara në nenin 3 të ligjit. 

Bëni një kryq në kutinë/të sipas rastit të raportimit që bëhet p.sh.: raportim i ri; përmirësim i një 
raportimi të mëparshëm; nëse ka persona të shumëfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për 
transaksione të lidhura. 

PJESA I.  Personat që kryejnë transaksionin 
Seksioni A. Gjithnjë plotësohet. Nëse personi kryen një transaksion në emër të vet, plotësoni 

seksionin A; lëreni seksionin B, BOSH. Nëse një individ kryen një transaksion në emër të vet dhe në emër të 
personi/ave të tjerë, plotësoni seksionin A për secilin person; lëreni seksionin B, BOSH. 

Emri i personit/shoqërisë: Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) është një individ, 
shkruani në kutitë përkatëse emrin, mbiemrin, atësinë, në rast të kundërt shkruani emrin e shoqërisë. 

Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së një prej kutive, subjekti raportues jep informacion për 
statusin ligjor të personit/ave të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë sipas rastit personit juridik, fizik, tregtar 
dhe përfaqësues ligjor. 

Dokumenti i identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit.  
Numri i dokumentit: Shkruhet numri i dokumentit të identifikimit. 
Autoriteti: Shkruhet autoriteti shtetëror që e ka lëshuar. 
Datëlindja/datë regjistrimi: Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) është një individ, 

shkruani datën e lindjes. Duhet të shkruhen tetë shifra për datën. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të 
muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i 
paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e lindjes së një individi është 3 prill 1978, në raport duhet të 
shkruhet 03/04/1978. 

Vendlindja: Shkruhet vendlindja e personit në rastin e personit fizik.  
Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin. 
NIPT: Shkruhet numri i identifikimit të personit të tatueshëm për personat juridik. 
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit që kryen transaksionin. 
SEKSIONI B. Personi në emër të të cilit kryhet transaksioni 
Ky seksion plotësohet në të gjitha rastet kur personi/at që kryejnë transaksionin/et, janë të ndryshëm 

nga ata në emër të të cilëve kryhet transaksioni(et). P.sh., nëse një punonjës i EuroMax-it bën një depozitim 
për llogari të shoqërisë. Kjo e fundit duhet të identifikohet në seksionin B dhe punonjësi duhet të identifikohet 
në seksionin A. Subjektet duhet të plotësojnë të gjitha të dhënat sipas mënyrës së plotësimit të përshkruar në 
seksionin A. 

PJESA II. Personi përfitues 
Në këtë pjesë subjekti raportues jep të dhëna të plota për përfituesin në rastet kur ai është i ndryshëm 

nga personi në seksionin A dhe B.  
Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së njërës prej kutive, subjekti raportues jep informacion 

për statusin ligjor të personit/ave përfitues sipas rastit personit juridik, fizik, tregtar dhe përfaqësues ligjor.  
Dokumenti i identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit 

përfitues.  
Numri i dokumentit: Shkruhet numri i dokumentit të identifikimit.  
Autoriteti: Shkruhet autoriteti shtetëror që e ka lëshuar dokumentin.  
 
Datëlindja/datë regjistrimi: Nëse personi përfitues i transaksionit është një individ, shkruani datën e 

lindjes, në të kundërt shkruhet data e regjistrimit të personit juridik. Duhet të shkruhen tetë shifra për datën. 
Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit 
tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e lindjes së një individi 
është 3 prill 1978, në raport duhet të shkruhet 03/04/1978.  

Vendlindja: Shkruhet vendlindja e personit në rastin e personit fizik.  
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Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit përfitues. 
NIPT: Shkruhet numri i identifikimit të personit të tatueshëm për personat juridikë.  
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit që kryen transaksionin. 
Veprimi financiar i kryer 
Numri i llogarisë: Shkruhet numri i llogarisë/ve të përfshira në kryerjen e transaksionit. 
Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në para fizike në lekë, për një transaskion të vetëm ose për 

disa transaksione të lidhura me njëra-tjetrën shuma e të cilave e kalon limitin e raportimit të përcaktuar nga 
ligji. Afati kohor për llogaritjen e transaksioneve të lidhura është 72 orë. 

Data e transaksionit: Shkruhet data e kryerjes së transaksionit në formatin (ditë, muaj, vit) 
dd/mm/vvvv. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh: nëse data e transaksionit është 5 prill 2009, 
në raport duhet të shkruhet 05/04/2009. Për subjektet të cilat bëjnë dhe regjistrimin e orës së transaksionit, 
shkruhet gjithashtu dhe ora. 

Monedha: Bëhet një kryq në njërën prej kutive sipas llojit të monedhës së përdorur për kryerjen e 
transaksionit p.sh.: LEKË USD,GBP, EUR etj. 

Lloji i transaksionit: Shënohet lloji i transaksionit, p.sh.: këmbim valutor, depozitim, disbursim 
kredie, transfertë. 

PJESA III.  INFORMACION PëR SUBJEKTIN RAPORTUES 
Në këtë pjesë të raportit shkruhen të dhënat e subjektit raportues si: emri i plotë ligjor i subjektit, 

emri dhe firma e personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave, emri i personit që bën aprovimin e 
raportit RAD (në rastet kur është i ndryshëm nga personi përgjegjës), data e raportimit në formatin 
(dd/mm/vvvv), numrin e telefonit/adresën e-mail të personit përgjegjës me anë të të cilit “Autoriteti 
përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitura, si dhe adresën e plotë 
të subjektit. 

PJESA IV. Plotësohet në të gjitha rastet kur janë të përfshirë në transaksion më shumë se një 
individ/shoqëri. 
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INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT “RAPORTI I TRANSAKSIONEVE TË 
VLERAVE” 

 
(Për transaksionet jo në para fizike, në një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 milionë lekë) 

 
Hyrje 
Formulari i raportimit të transaksioneve të vlerave (RTV) është hartuar nga Drejtoria e Parandalimit 

të Pastrimit të Parave në zbatim të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”. Me anë të këtij formulari bëhet raportimi i transaksionit/eve jo në para fizike, në 
një vlerë të barabartë ose më të madhe se 6 milionë lekë (ose kundërvlera në një monedhë tjetër) dhe plotësimi 
i tij është i detyrueshëm për të gjitha subjektet e përcaktuara në nenin 3 të ligjit. 

Bëni një kryq në kutinë/të sipas rastit të raportimit që bëhet p.sh.: raportim i ri; përmirësim i një 
raportimi të mëparshëm; nëse ka persona të shumëfishtë të përfshirë në transaksion ose bëhet fjalë për 
transaksione të lidhura. 

PJESA I. Personat që kryejnë transaksionin 
SEKSIONI A. Gjithnjë plotësohet. Nëse personi kryen nje transaksion në emër të vet, plotësoni 

seksionin A; lëreni seksionin B, BOSH. Nëse një individ kryen një transaksion në emër të vet dhe në emër të 
personi/ave të tjerë, plotësoni seksionin A për secilin person; lëreni seksionin B, BOSH. 

Emri i personit / shoqërisë: Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) është një individ, 
shkruani në kutitë përkatëse emrin, mbiemrin, atësinë, në rast të kundërt shkruani emrin e shoqërisë. 

Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së njërës prej kutive, subjekti raportues jep informacion 
për statusin ligjor të personit/ave të përfshirë në aktivitetin e dyshimtë, sipas rastit personit juridik, fizik, 
tregtar dhe përfaqësues ligjor. 

Dokumenti i identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit. 
Numri i dokumentit: Shkruhet numri i dokumentit të identifikimit. 
Autoriteti: Shkruhet autoriteti shtetëror që e ka lëshuar dokumentin. 
Datëlindja/datë regjistrimi: Nëse personi në emër të të cilit kryhet transaksioni(et) është një individ, 

shkruani datën e lindjes. Duhet të shkruhen tetë shifra për datën. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të 
muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i 
paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e lindjes së një individi është 3 prill 1978, në raport duhet të 
shkruhet 03/04/1978. 

Vendlindja: Shkruhet vendlindja e personit në rastin e personit fizik.  
Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit që kryen transaksionin. 
NIPT: Shkruhet numri i identifikimit të personit të tatueshëm për personat juridikë. 
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit që kryen transaksionin. 
SEKSIONI B. Personi në emër të të cilit kryhet transaksioni 
Ky seksion plotësohet në të gjitha rastet kur personi/at që kryejnë transaksionin/et, janë të ndryshëm 

nga ata në emër të të cilëve kryhet transaksioni(et). P.sh.: nëse një punonjës i EuroMax-it bën një depozitim 
për llogari të shoqërisë, kjo e fundit duhet të identifikohet në seksionin B dhe punonjësi duhet të identifikohet 
në seksionin A. Subjektet duhet të plotësojnë të gjitha të dhënat sipas mënyrës së plotësimit të përshkruar në 
seksionin A. 

PJESA II. Personi përfitues 
Në këtë pjesë subjekti raportues jep të dhëna të plota për përfituesin në rastet kur ai është i ndryshëm 

nga personi në seksionin A dhe B. 
Statusi ligjor i personit: Me anë të zgjedhjes së njërës prej kutive, subjekti raportues jep informacion 

për statusin ligjor të personit/ave përfitues, sipas rastit personit juridik, fizik, tregtar dhe përfaqësues ligjor. 
Dokumenti i identifikimit: Shkruhet lloji i dokumentit të përdorur për të bërë identifikimin e personit 

përfitues.  
Numri i dokumentit: Shkruhet numri i dokumentit të identifikimit. 
Autoriteti: Shkruhet autoriteti shtetëror që e ka lëshuar dokumentin. 
Datëlindja/datë regjistrimi: Nëse personi përfitues i transaksionit është një individ, shkruani datën e 

lindjes, në të kundërt shkruhet data e regjistrimit të personit juridik. Duhet të shkruhen tetë shifra për datën. 
Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të fundit 
tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e lindjes së një individi 
është 3 prill 1978, në raport duhet të shkruhet 03/04/1978. 

Vendlindja: Shkruhet vendlindja e personit në rastin e personit fizik. 
Shtetësia: Shkruhet shtetësia e personit përfitues. 
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NIPT: Shkruhet numri i identifikimit të personit të tatueshëm për personat juridikë. 
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e personit që kryen transaksionin 
Veprimi financiar i kryer: 
Numri i llogarisë: Shkruhet numri i llogarisë/ve të përfshira në kryerjen e transaksionit; 
Shuma e transaksionit: Shkruhet shuma në para fizike në lekë për një transaksion të vetëm ose për 

disa transaksione të lidhura me njëra-tjetrën shuma e të cilave e kalon limitin e raportimit të përcaktuar nga 
ligji. Afati kohor për llogaritjen e transaksioneve të lidhura është 72 orë. 

Data e transaksionit: Shkruhet data e kryerjes së transksionit në formatin (ditë, muaj, vit) 
dd/mm/vvvv. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e transaksionit është 5 prill 2009, 
në raport duhet të shkruhet 05/04/2009. Për subjektet të cilat bëjnë dhe regjistrimin e orës së transaksionit, 
shkruhet gjithashtu dhe ora. 

Monedha: Bëhet një kryq në njërën prej kutive sipas llojit të monedhës së përdorur për kryerjen e 
transaksionit p.sh. LEK, USD, GBP, EUR etj. 

Lloji i transaksionit: Shënohet lloji i transaksionit, p.sh.: këmbim valutor, depozitim, disbursim 
kredie, transfertë. 

PJESA III.  Informacion për subjektin raportues 
Në këtë pjesë të raportit shkruhen të dhënat e subjektit raportues si: emri i plotë ligjor i subjektit, 

emri dhe firma e personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave, emri i personit që bën aprovimin e 
raportit RAD (në rastet kur është i ndryshëm nga personi përgjegjës), data e raportimit të formatit 
(dd/mm/vvvv), numri i telefonit/adresa e e-mail-it të personit përgjegjës, me anë të të cilit “Autoriteti 
përgjegjës” mund të japë instruksione të mëtejshme në lidhje me raportin e paraqitur, si dhe adresa e plotë të 
subjektit. 

PJESA IV. Plotësohet në të gjitha rastet kur janë të përfshirë në transaksion më shumë se një 
individ/shoqëri. 
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INSTRUKSIONE PËR PLOTËSIMIN E RAPORTIT TË VETËKONTROLLIT 
 

Hyrje 
Subjektet e ligjit plotësojnë formularin “Raporti i vetëkontrollit” me kërkesën e autoritetit përgjegjës, 

me anë të të cilit raportojnë masat e marra për zbatimin e kërkesave të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Formulari i plotësuar dhe dokumentacioni 
bashkëngjitur i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave brenda afateve 
kohore të përcaktuara në kërkesë. 

Emri i subjektit raportues: Shkruhet emri i potë i subjektit raportues. 
Adresa: Shkruhet adresa e plotë e subjektit raportues. 
Kategoria e subjektit: Në këtë pjesë të raportit shkruhet kategoria së cilës i përket subjekti në bazë të 

nenit 3 të ligjit nr.9917. 
Emri i personit përgjegjës: Shkruhet emri i personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave 

në subjektin raportues, numri i telefonit/faksit dhe adresa elektronike e tij. Për subjektet që kanë më shumë se 
tre punonjës në rreshtin e mëposhtëm, shkruhet dhe emri i personit tjetër përgjegjës. 

Masat e marra nga subjekti për parandalimin e pastrimit të parasë dhe financimit të terrorizmit: 
Subjekti raportues bën një paraqitje të masave parandaluese të marra prej tij bazuar në nenin 11 të ligjit 
nr.9917. 

Trajnimet e personelit: Subjekti mund të përshkruajë trajnimet e kryera për personelin, si dhe në se 
ka paraqitur ndonjë kërkesë për trajnim dhe asistencë nga DPPPP-së. 

Përshkrimi i aktivitetit të subjektit: Në këtë pjesë të raportit subjekti raportues bën një përshkrim të 
aktivitetit në lidhje me procedurat e tij “Njihe klientin tënd”, “Vigjilencën e zgjeruar”, si dhe të bashkëngjisë 
udhëzime ose rregullore të brendshme që disponon për këtë qëllim. 

Raportimet e bëra nga subjekti: Shkruhen të dhënat e subjektit për raportet e dërguara pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë (numri i raporteve RTPF, RTV dhe RAD). 

Firma: Raporti firmoset nga ana e personit përgjegjës për parandalimin e pastrimit të parave përpara 
se të dërgohet tek “Autoriteti përgjegjës”. 

Data: Subjekti shënon datën e dërgimit të raportit tek autoriteti përgjegjës e cila duhet të shkruhet në 
tetë shifra. Dy të parat tregojnë datën kalendarike të muajit, dy të dytat tregojnë muajin kalendarik dhe katër të 
fundit tregojnë vitin e lindjes. Zeroja (0) duhet t’i paraprijë çdo shifre teke. P.sh.: nëse data e lindjes së një 
individi është 3 prill 1978, në raport duhet të shkruhet 03/04/1978. 

 
 

UDHËZIM 
Nr.15, datë 16.2.2009 

 
PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTËS PËR FINANCIMIN E 

TERRORIZMIT NË SISTEMIN DOGANOR 
 
Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës, dhe të nenit 28 pika 3 germa “b” të ligjit nr.9917, 

datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, ligjit nr.8449, datë 
27.1.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë“, i ndryshuar, Ministri i Financave 

 
UDHËZON: 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i mënyrave dhe procedurave të raportimit nga autoritetet 

doganore, si dhe shkëmbimit të informacionit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (Autoriteti Përgjegjës). 
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Neni 2 
Përkufizime 

 
Për qëllim të këtij udhëzimi, dhe në zbatim të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008, termat e mëposhtëm 

kanë këto kuptime: 
1. Pastrim parash – qarkullimi dhe riciklimi i parave të cilat burojnë nga vepra penale sikurse dhe 

ndryshimi, transmetimi, transformimi dhe tjetërsimi i produkteve dhe i pasurive që burojnë nga vepra penale, 
që synojnë fshehjen e burimit të paligjshëm të origjinës, sipas kuptimit dhe përcaktimit të nenit 287 të Kodit 
Penal të Republikës së Shqipërisë. 

2. Financim i terrorizmit – ka të njëjtin kuptim si në nenet 230/a deri në 230/d të Kodit Penal. 
3. Transaksione të dyshimta-çdo transaksion (pavarësisht sasisë), që nga natyra ose karakteri është i 

pazakontë për aktivitetin e personit, ose që për ndonjë arsye tjetër ngre dyshime për pastrim parash ose 
financim të terrorizmit. 

4. Klient-ashtu siç përcaktohet në nenin 2 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008, është çdo individ, person 
fizik, person juridik ose përfaqësues ligjor, banues ose jo në Shqipëri, shqiptar ose i huaj, privat ose publik, të 
cilin duhet ta identifikojë autoriteti doganor. 

5. Autoritet përgjegjës-është Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila i 
raporton drejtpërdrejt Ministrit të Financave dhe shërben si Njësi e Inteligjencës Financiare të Shqipërisë. 

6. Para fizike-për qëllime të këtij udhëzimi “para fizike” janë monedhat (kartëmonedhat dhe 
monedhat metalike, kombëtare dhe të huaja) në qarkullim. 

7. Të ardhura të paligjshme-janë “Produkte të veprës penale” sipas kuptimit të nenit 36, pika 1 
shkronja “b” të Kodit Penal. 

8. Person që hyn ose del nga kufiri–është çdo individ, banues ose jo në Shqipëri, që hyn ose del nga 
territori i Republikës së Shqipërisë. 

9. Raporti i transportimit të vlerave në kufi (RTVK)-është formulari në aneksin II bashkëlidhur dhe 
pjesë e këtij udhëzimi, që plotësohet nga çdo person, shqiptar ose i huaj që hyn ose del nga territori i 
Republikës së Shqipërisë dhe është i detyruar të deklarojë: shumat në të holla, çdo lloj instrumenti të 
negociueshëm, metalet ose gurët e çmuar, sendet me vlerë dhe objektet antike, duke filluar nga shuma 1 000 
000 (një milion) lekë ose kundërvlera e kësaj shume në monedha të tjera të huaja, qëllimin e mbartjes dhe të 
paraqesë dokumente justifikuese për deklarimin e bërë. 

10. Raport i aktivitetit të dyshimtë (RAD)-është formulari në aneksin III që plotësohet për çdo 
dyshim, sipas instruksioneve bashkëlidhur aneksit, pjesë e këtij udhëzimi. RAD i dërgohet autoritetit 
përgjegjës. Treguesit e aktiviteteve të dyshimta për autoritetet doganore janë përmbledhur në shtojcën I, 
bashkëlidhur dhe pjesë të këtij udhëzimi. 

11. “Instrumente të negociueshëm të mbajtësit”-janë urdhra të pakushtëzuar ose premtime për të 
paguar një shumë parash lehtësisht të transferueshme nga një person te tjetri, që përmbush disa kritere të tilla, 
si: të jenë të nënshkruar nga blerësi ose mbajtësi i tyre, të jenë premtime të garantuara pagesë ose 
urdhërpagesë të pakushtëzuara, të jenë të pagueshëm mbajtësit apo sipas urdhrit, me t’u kërkuar apo pas një 
afati të caktuar kohor. Këtu përfshihen, por nuk kufizohen vetëm në çeqet, notat e premtimit, kambialet, kartat 
e kreditit dhe çeqet e udhëtarëve. 

 
Neni 3 

Identifikimi i “klientëve” 
 
1. Autoriteti doganor do të mbajë informacionin e mëposhtëm për klientin: 
a) për individët: emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e përkohshëm dhe 

të përhershëm, punësimin, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar; 
b) për personat fizikë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, mbiemrin, datën e vendimit të 

regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, NIPT-in dhe adresën; 
c) për personat juridikë privatë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse:emrin, datën e vendimit të 

regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe adresën; 
d) për personat juridikë privatë që nuk zhvillojnë veprimtari fitimprurëse:emrin, numrin dhe datën e 

vendimit të gjykatës në lidhje me regjistrimin si person juridik, NIPT-in, selinë e përhershme, si dhe natyrën e 
veprimtarisë së tyre; 

e) për përfaqësuesit ligjorë të klientit: emrin, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e 
përkohshëm dhe të përhershëm, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar dhe 
kopjen e aktit të përfaqësimit. 
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2. Organet doganore pranojnë nga klienti, për të marrë të dhëna për të, sipas përcaktimeve të këtij 
neni, vetëm dokumentet origjinale ose fotokopje të noterizuara. Për qëllime të këtij udhëzimi, organet 
doganore mbajnë në dosjen e klientit kopje të vulosura me vulën e tyre, të dokumenteve të paraqitura nga 
klienti në formën e mësipërme, brenda afatit të vlefshmërisë së tyre. 

3. Autoriteti doganor, kur e gjykon të nevojshme, duhet të kërkojë paraqitjen nga klienti të 
dokumenteve të tjera identifikuese, me qëllim verifikimin e të dhënave të paraqitura prej këtij të fundit. 

4. Me qëllim verifikimin e transaksionit, autoriteti doganor i kërkon dhe ruan në dosjen e klientit 
kopje të dokumentit bankar, që vërteton kryerjen e pagesës, si dhe kopje të faturës apo kontratës së lidhur mes 
palëve të përfshira në transaksion. 

 

Neni 4 
Raportimi i autoriteteve doganore 

 

1. Organet doganore i raportojnë autoritetit përgjegjës, menjëherë dhe në çdo rast, jo në vonë se 72 
orë pas regjistrimit të veprimit, sipas shtojcave në anekset II dhe III për formularin dhe instruksionet 
bashkëlidhur, për çdo dyshim, sinjalizim, njoftim ose të dhëna, që kanë të bëjnë me pastrimin e parave 
dhe/ose financimin e terrorizmit. 

2. Organet doganore i raportojnë autoritetit përgjegjës, çdo 15 ditë pune, sipas shtojcave në aneksin II 
për formularin dhe instruksionet bashkëlidhur, për të gjitha rastet e deklarimeve të transportit të monedhës 
cash në hyrje apo dalje të kufirit të territorit të Republikës së Shqipërisë. 

3. Formularët e raportimeve të rasteve të dyshimta do të shoqërohen bashkëlidhur shkresës 
shoqëruese me të gjithë dokumentacionin mbi transaksionin e kryer dhe klientin që kryen transaksionin. 

 
Neni 5 

Masat parandaluese të ndërmarra nga organet doganore 
 
1. Organet doganore zbatojnë kërkesat e nenit 11 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin 

e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. 
2. Autoritetet doganore duhet të krijojnë një sistem të centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe 

analizimin e të dhënave. Për këtë qëllim, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave duhet të krijojë një njësi 
qendrore, përgjegjëse për identifikimin dhe mbledhjen e transaksioneve të dyshimta. Drejtori i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave do të caktojë një person me pozitë drejtuese për ta drejtuar këtë njësi. 

3. Njësia qendrore ka këto kompetenca dhe detyra: 
a) do të caktojë një person në zyrën qendrore dhe në çdo degë, që të shërbejë si person kontakti për 

autoritetin përgjegjës; 
b) do të organizojë procesin e monitorimit dhe do të sigurojë kryerjen e detyrave të përcaktuara nga 

ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit; 
c) do të analizojë çdo transaksion që është identifikuar si i dyshimtë dhe do të përcaktojë nëse ai/ajo 

beson se është i dyshimtë sipas ligjit dhe këtij udhëzimi; 
d) nëse informacioni është përcaktuar si i dyshimtë, kreu i njësisë do t’ia nisë informacionin 

autoritetit përgjegjës pas autorizimit të dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm apo personi i ngarkuar prej tij; 
e) do të konsultohet me punonjës të tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për rrugët e 

identifikimit të transaksioneve të dyshimta; 
f) do të organizojë trajnim special për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për të qenë të 

vetëdijshëm për ligjet dhe politikat që lidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit; të ketë 
shprehitë e nevojshme për të kontrolluar transaksionet për të zbuluar pastrimin e parave dhe financimin e 
terrorizmit; të jetë e vedëdijshme për kërkesat për raportin dhe mënyrën e përgatitjes së një raporti; të jetë e 
vetëdijshme për vigjilencën e zgjeruar ndaj klientit, si dhe kategoritë me risk të klientëve; 

g) do të përgatisë raport me shkrim të paktën një herë në vit për procesin e monitorimit (duke 
përfshirë numrin e raporteve të dyshimta të identifikuara) dhe do t’ia dorëzojë atë Drejtorit të Përgjithshëm të 
Doganave; 

h) do të monitorojë tatimpaguesit dhe transaksionet e referuara tek autoriteti përgjegjës dhe do t’ia 
komunikojë këtë dy herë në vit, përmes Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, autoritetit përgjegjës. 

4. Drejtuesit dhe punonjësve të njësisë qendrore duhet t’u jepet autoritet për të marrë çdo informacion 
të nevojshëm për të përmbushur funksionet e tyre. Atyre do t’u kërkohet që të mbajnë konfidenciale natyrën e 
aktiviteteve të tyre. 

5. Drejtuesi i njësisë qendrore do të raportojë vetëm te Drejtori i Përgjithshëm i Doganave. 
 



431 
 

6. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave duhet të ngarkojë kontrollin e brendshëm për të kontrolluar 
përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë qendrore mbi detyrimet e këtij udhëzimi. 

7. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave nxjerr rregullore mbi mënyrën e organizimit dhe funksionimit 
të njësisë qendrore, si dhe format e bashkëpunimit të kësaj njësie me strukturat e tjera të administratës 
doganore, në zbatim të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008. 

 
Neni 6 

Shkëmbimi i informacionit 
 
1. Informacioni i shkëmbyer ndërmjet të dy institucioneve kryhet mbi bazat e konfidencialitetit 

reciprok. 
2. Organet doganore duhet t’u kthejnë përgjigje kërkesave të autoritetit përgjegjës brenda dhe jo më 

vonë se 15 ditëve nga marrja e kërkesës për informacion. 
3. Në rastet urgjente, kur ka arsye të bazuar për pastrim parash ose financim terrorizmi, dhe besohet 

se ka nevojë urgjente për informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, personi i kontaktit të 
autoritetit përgjegjës i bën kërkesë verbale personit të kontaktit në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. 
Kërkesa duhet të dokumentohet brenda tri ditëve zyrtarisht në formë të shkruar, në adresë të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave. Informacioni i kërkuar verbalisht do t’i vihet në dispozicion autoritetit përgjegjës 
nga organet doganore brenda 48 orëve. 

4. Kur autoriteti përgjegjës ka bllokuar ose përgatitet të bllokojë një transaksion për 72 orë dhe 
kërkon informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, ky informacion duhet t’i vihet në dispozicion 
brenda 48 orëve. Kjo kërkesë mund të bëhet me shkrim ose verbalisht. Çdo kërkesë verbalisht do të 
dokumentohet me shkrim brenda tri ditësh pune. 

5. Autoriteti përgjegjës duhet të kthejë përgjigje për kërkesat nga ana e organeve doganore jo më 
vonë se 15 ditë nga marrja e kërkesës për informacion. Në raste urgjente kërkesa bëhet verbalisht nga personat 
përgjegjës dhe dokumentohet me shkrim brenda tri ditëve. 

6. Nëse për arsye objektive kërkohet shtyrje e afatit në kthimin e përgjigjeve, kjo mund të kërkohet 
verbalisht nga personat e kontaktit duke argumentuar edhe arsyet si dhe të dokumentohet me shkresë. 

Në raste mosmarrëveshjesh, çështja zgjidhet nga titullari i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
dhe ai i autoritetit përgjegjës, dhe më pas nga Ministri i Financave. 

7. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në zbatim të nenit 22 germa b të ligjit nr.9917, i ofron akses 
në bazën e të dhënave, autoritetit përgjegjës (DPPPP). 

Modalitetet dhe specifikimet teknike në funksion të aksesit të DPPPP-së në bazën e të dhënave të 
DPD-së përcaktohen në aktmarrëveshjen e miratuar për këtë qëllim. 

Ky akses duhet të jetë i aplikueshëm brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi. 
 

Neni 7 
Përgjegjësitë e punonjësit 

 
1. Punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave u ndalohet të informojnë klientin ose çdo 

person tjetër, në lidhje me procedurat e verifikimit të rasteve të dyshimta, si dhe për çdo raportim tek 
autoriteti përgjegjës. 

2. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, që i japin informacion konfidencial autoritetit 
përgjegjës sipas kërkesave ligjore janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale ose administrative. 

3. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, për raste të shkeljeve dhe moszbatimit të 
ligjit dhe të këtij udhëzimi, kur ato nuk përbëjnë vepër penale, kanë përgjegjësi administrative dhe ndëshkohen 
me gjobë nga autoriteti përgjegjës sipas parashikimeve në nenin 27 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008. 

 

Neni 8 
Hyrja në fuqi 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTRI I FINANCAVE 
Ridvan Bode 

 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.14, faqe 1021 
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SHTOJCA I 
TREGUES TË AKTIVITETIT TË DYSHIMTË PËR SHËRBIMET DOGANORE 

 
Neni 4 (1) i kësaj rregulloreje kërkon që, midis të tjerash, autoriteti doganor të raportojë tek autoriteti 

përgjegjës, brenda 72 orëve, dyshimet që lidhen me aktivitetin e import/eksportit në juridiksionin e doganave. 
Lista e mëposhtme përmban shembuj të llojit të aktivitetit që duhet të shtyjë punonjësin e doganave 

për të bërë një raport të aktivitetit të dyshimit. 
Lista e indikatorëve të pastrimit të parave të ndara në këto grupe: 
1. Kontrabanda e valutës. 
2. Transaksione të dyshimta të lidhura me sjelljen e klientit/biznesit. 
1. Kontrabanda e valutës 
- Automjete dhe kamionë: ndarjet dhe ngarkesat e rreme nga ana e udhëtarëve ose e shoferëve; 
- Kontenierë oqeanikë me kompartimente ose ngarkesa false; 
- Kontrolle të mjeteve fluturuese që kanë treguar për probleme me ngarkesën, bagazhin e udhëtarëve 

ose të ekuipazhit; 
- Bizneset e dërgesës apo të spedicionit ajror të pakontrolluar/të padokumentuar/të parishikuar; 
- Individë që tentojnë t’u shmangen kërkesave të raportimit të valutës; 
- Klientët që transferojnë shuma të mëdha të parave në drejtim të vendeve të huaja në cash; 
- Udhëtari jep shpjegim të paqartë ose të paplotë të qëllimit të udhëtimit dhe të datës së kthimit; 
- Destinacioni i udhëtimit njihet si burim narkotikësh ose aktivitetesh të tjera të paligjshme; 
- Udhëtari është jashtëzakonisht bashkëpunues ose ofron informacion pa u pyetur; 
- Udhëtari përdor gjithnjë të njëjtin fluturim ose orar; 
- Ka shenja të modifikimit, rimodelimit ose ndryshime të automjetit që mund të sinjalizojnë ndarje të 

fshehta; 
- Grupi i udhëtarëve ose i anëtarëve të familjes kanë valutë në sasi që janë vetëm pak më të ulëta nga 

kufiri i raportimit; 
- Deklarime të shpeshta të valutës cash në kufi; 
- Deklarime të valutës në kufi duke dhënë  argumente të dyshimta për qëllimin e mbartjes së tyre. 
2. Transaksione të dyshimta të lidhura me sjelljen e klientit/biznesit në fushën doganore 
- Importimi i mallrave me vlera të rritura dhe/ose të paguarit e një vlere më të lartë nga ajo e mallrave; 
- Import/eksporte jo konsistente me aktivitetin ose madhësinë e biznesit; 
- Të dhëna për kosto jashtëzakonisht të mëdha të sigurimeve/transportit për mallrat e importuar; 
- Import/eksporte të cilave u mungon sensi i biznesit, që nuk u përmbahen praktikave normale të tregut; 
- Klientët bëjnë pagesa të mëdha cash për mallrat e importuar, të cilat normalisht mund të bëheshin 

me çek ose me transferta bankare; 
- Biznesi ka kryer më parë shkelje doganore; 
- Biznesi ka pak kohë që është krijuar dhe ka kryer aktivitet të madh import/eksporti brenda një 

periudhe të shkurtër kohe; 
- Biznesi përdor shërbimet e kompanive të dyshimta të spedicionit dhe të transportit; 
- Biznesi njihet të ketë probleme financiare dhe megjithatë kryen importe në vlera të larta; 
- Biznesi nuk është i specializuar për tregti, por kryen veprimtari tregtie kohë pas kohe; 
- Biznesi i specializuar për import ose eksport prodhimesh nga vende të caktuara ndryshon burimin e 

blerjes apo të destinacionit të prodhimeve të tij; 
- Biznesi kërkon të ndryshojë vendin e zhdoganimit; 
- Mallrat importohen nga një vend që njihet si burim ose si vend tranzit për narkotikë; 
- Mallrat importohen ose eksportohen në mënyrë të pazakonshme ose indirekte; 
- Numri i vulës nuk është i njëjtë me numrin në dokumentin doganor; 
- Vulat janë të pamundura të identifikohen ose janë të qarta në mënyrë perfekte; 
- Importuesi përdor letrat e kreditit, bankat e huaja ose nënllogaritë e biznesit nga vendet parajsë tatimore; 
- E kaluara e importuesit ka raste mashtrimesh; 
- Importuesi ka marrëdhënie biznesi me biznese/importuese, kontrabanduese ose persona të dyshimtë; 
- E kaluara e importuesit ka qenë e dyshimtë ose e mpleksur me kontrabandën; 
- Importuesi ndryshon shpesh pikën e hyrjes për ekzaminimin e mallit; 
- Origjinë false e mallrave dhe importimi i gënjeshtërt i mallrave; 
- Mallra të rreme të dyshuara ose të zbuluara në tranzit; 
- Importuesi përdor shërbime të një kompanie të dyshimtë të spedicionit ose të transportit; 
- Importuesi ka aktivitet të shpeshtë me vende jobashkëpunuese në fushën e PP/FT. 
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INSTRUKSIONE TË PËRGJITHSHME 
Organet doganore duhet të zbatojnë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga ligji nr.9917, datë 19.5.2008 

“Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. 
Plotësimi i këtij raporti është kërkesë e udhëzimit të Ministrit të Financave 

Nr.______datë_____________ 
KUSH DUHET TA PLOTËSOJË RAPORTIN: 
Çdo person shqiptar ose i huaj, i cili hyn/largohet në/nga territori i Republikës së Shqipërisë është i 

detyruar t’i deklarojë shumat në të holla, çdo lloj instrumenti të negociueshëm, metalet ose gurët e çmuar, 
sendet me vlerë dhe objektet antike, duke filluar nga shuma 1 000 000 (një milion) lekë ose kundërvleftën e saj 
në monedha të tjera të huaja, si dhe qëllimin e mbartjes së tyre, për të cilat duhet të paraqesë dokumente 
justifikuese. 

KUR DHE KU TË DORËZOHET RAPORTI: 
Autoritetet doganore duhet të dërgojnë tek autoriteti përgjegjës-Drejtoria Përgjithshme e Parandalimit 

të Pastrimit të Parave, kopje të formularëve të deklarimit dhe të dokumenteve justifikuese të paraqitura nga 
deklaruesit. 

KUR RAPORTOHET AKTIVITET I DYSHIMTË: 
Autoritetet doganore duhet t’i raportojnë menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë autoritetit përgjegjës-

Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, çdo dyshim, informacion ose të dhënë, që ka 
lidhje me pastrim parash ose financim terrorizmi, për veprimtaritë nën juridiksionin e tyre. 

UDHËZIME TË VEÇANTA 
Duhet plotësuar çdo pjesë e formularit me të dhëna të sakta. Duhet të specifikohet lloji i instrumentit, 

emetuesin dhe datën e emetimit, numrin serial ose ndonjë numër tjetër identifikues. 
INSTRUKSIONE PËR PËRGATITJEN E FORMULARIT TË RAPORTIMIT TË AKTIVITETIT 

TË DYSHIMTË (RAD) NGA AUTORITETET DOGANORE 
Ky instruksion jepet për të  ndihmuar autoritetet doganore për të përgatitur formularin e raportimit të 

aktivitetit të dyshimtë. Ky formular do të raportohet pranë DPPPP-së në rrugë elektronike. 
PJESA I: SUBJEKTET E PËRFSHIRA NË TRANSAKSION 
- Në bazë të statusit të klientit do të bëhet kryq në kuadratin përkatës: 
Kur klienti është individ bëni kryq te kuadrati “individ”; 
Kur klienti është person fizik bëni kryq te kuadrati “person fizik”; 
Kur klienti është person juridik bëni kryq te kuadrati “person juridik”, si dhe 
kur klienti përfaqësohet nga një përfaqësues ligjor bëni kryq te kuadrati “përfaqësuesi ligjor”. 
- Të plotësohen të dhënat rreth klientit: 
Kur klienti është individ plotësoni emër, atësi, mbiemër, lloji i dokumentit, numri i identifikimit të 

dokumentit, datëlindja dhe adresa. 
Kur klienti është person fizik dhe person juridik plotësoni emrin e shoqërisë, NIPT-in, llojin e 

aktivitetit, adresa. 
Ndërsa për përfaqësuesin ligjor plotësoni të dhëna si për individin, ashtu dhe për subjektin që ai 

përfaqëson. 
PJESA II:INFORMACION MBI AKTIVITETIN E DYSHIMTË 
Ky seksion i raportit është shumë i rëndësishëm. Kujdesi dhe një analizë paraprake e organeve 

doganore mund të ndikojë dhe orientojë drejt në të kuptuarit e saktë të sjelljes së përshkruar dhe aktivitetit të 
dyshimtë të raportuar. 

Në këtë seksion duhet përshkruar periudha e aktivitetit të dyshimtë. Nëse kemi të bëjmë vetëm me një 
transaksion të dyshimtë duhet dhënë data e këtij transaksioni. 

Një shpjegim i qartë duhet të ekzistojë edhe për shumat e përfshira në aktivitetin apo transaksionin e 
dyshimtë. 

Tek përshkrimi i rastit të dyshimtë të përshkruhet në mënyrë të hollësishme transaksioni i kryer me 
çdo detaj, si dhe arsyeja e dyshimit. Në rastet kur kemi shumë transaksione të përshkruhet në mënyrë të 
hollësishme e gjithë kronologjia e rrjedhjes së veprimeve, si dhe shumat përkatëse të transaksioneve. 

Në këtë seksion duhet përfshirë çdo informacion që besohet se është i nevojshëm për të kuptuar dhe 
ndihmuar investiguesit në analizimin e aktivitetit të dyshimtë. 

Bashkëngjitur raportimit të aktivitetit të dyshimtë është e nevojshme të bashkëlidhen edhe 
informacione shtesë lidhur me subjektin. Nëse organet doganore, për përfaqësuesit ligjorë, ortakët, 
administratorët, aksionarët e subjektit tregtar të raportuar për aktivitet të dyshimtë disponojnë informacion që 
janë persona të lidhur apo kanë interesa në subjekte të tjera tregtare, ky informacion duhet t’i bashkëlidhet 
aneksit IV. 
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PJESA III: INFORMACION MBI SUBJEKTIN RAPORTUES 
-Tek kjo rubrikë duhet të shënoni të dhënat për subjektin raportues, autoritetin doganor, ku të 

plotësohen emri, mbiemri, si dhe pozicioni i punonjësit që ka plotësuar këtë formular, adresa dhe numri i 
telefonit i autoritetit doganor, si dhe data e raportimit nga ky autoritet. 
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UDHËZIM 
Nr.16, datë 16.2.2009 

 
PËR PARANDALIMIN E  PASTRIMIT TË PARAVE DHE PËR TË LUFTUAR FINANCIMIN E 

TERRORIZMIT NË SISTEMIN E TATIM-TAKSAVE 
 

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 dhe nenit 118 të Kushtetutës, si dhe nenit 28 pika 3 germa ( c) të 
ligjit nr.9917, datë 19.5.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’’, Ministri i 
Financave 

 
UDHËZON: 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllim i këtij udhëzimi është rregullimi në mënyrë të hollësishme i mënyrave dhe procedurave për 

raportimin nga organet tatimore, si dhe shkëmbimit të informacionit midis Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, në cilësinë e autoritetit 
përgjegjës. 

 
Neni 2 

Përkufizime 
 
Për qëllime të këtij udhëzimi, termat e mëposhtëm do të kenë këto kuptime: 
1. Pastrim parash - qarkullimi dhe riciklimi i parave, të cilat burojnë nga vepra penale 
sikurse dhe ndryshimi, transmetimi, transformimi dhe tjetërsimi i produkteve dhe i pasurive që 

burojnë nga vepra penale, që synojnë fshehjen e burimit të paligjshëm të origjinës, sipas kuptimit të dhënë në 
nenin 287 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 

2. Financim i terrorizmit - ka të njëjtin kuptim si në nenet 230/a deri në 230/d të Kodit Penal. 
3. Transaksione të dyshimta - çdo transaksion (pavarësisht sasisë), që nga natyra ose karakteri është i 

pazakonshëm për aktivitetin e personit, ose që për ndonjë arsye tjetër ngre dyshime për pastrim parash ose 
financim të terrorizmit. 

4. Tatimpagues – në kuptim të këtij udhëzimi, është "Klienti" i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve. Ai është një person fizik (biznes ose jo), person juridik ose përfaqësues ligjor, rezident ose jo në 
Shqipëri, i huaj ose shqiptar, privat ose publik, të cilit i kërkohet të paguajë tatime, të mbajë informacion ose 
të japë informacion për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. 

5. Raport i aktivitetit të dyshimtë (RAD) - është formulari në aneksin II që plotësohet për çdo dyshim, 
sipas instruksioneve bashkëlidhur në aneks, pjesë e këtij udhëzimi. RAD i dërgohet autoritetit përgjegjës. 
Treguesit e aktiviteteve të dyshimta për autoritetet doganore janë përmbledhur në shtojcën I, bashkëlidhur dhe 
pjesë të këtij udhëzimi. 

5. Autoritet përgjegjës – sipas përkufizimit të dhënë në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008   është 
Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, e cila i raporton drejtpërdrejt Ministrit të 
Financave dhe shërben si Njësi e Inteligjencës Financiare të Shqipërisë.  

6.  Para fizike - për qëllime të këtij udhëzimi, janë monedhat (kartëmonedhat dhe monedhat metalike, 
kombëtare dhe të huaja) në qarkullim. 

7. Të ardhura të paligjshme - janë “Produkte të veprës penale” sipas kuptimit të nenit 36 pika 1 
shkronja “b” të Kodit Penal. 

 
Neni 3 

Identifikimi i "tatimpaguesve" 
 

1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të mbajë informacionin e mëposhtëm lidhur me 
tatimpaguesit: 

a) për personat fizikë: emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e përkohshëm 
dhe të përhershëm, punësimin, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar, si 
dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin e kryerjes së veprimit financiar; 
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 b) për personat fizikë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, mbiemrin, datën e vendimit të 
regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, NIPT-in, adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin 
e kryerjes së veprimit tatimor; 

 c) për personat juridikë privatë që zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, datën e vendimit të 
regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, NIPT-in, adresën dhe të gjitha ndryshimet e bëra në çastin 
e kryerjes së veprimit tatimor; 

ç) për personat juridikë privatë që nuk zhvillojnë veprimtari fitimprurëse: emrin, numrin dhe datën e 
vendimit të gjykatës për regjistrimin si person juridik, statutin dhe aktin e themelimit, numrin dhe datën e lejes 
së ushtrimit të veprimtarisë nga organet tatimore, selinë e përhershme dhe natyrën e veprimtarisë; 

d) për përfaqësuesit ligjorë të klientit: emrin, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin e 
përkohshëm dhe të përhershëm, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, autoritetin që e ka lëshuar dhe 
kopjen e aktit të përfaqësimit; 

e) për subjektet e TVSH-së, sipas ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë”, si dhe sipas të dhënave të regjistrit tregtar që dërgon QKR-ja.  

2. Organet tatimore pranojnë nga klienti, për të marrë të dhëna për të, sipas përcaktimeve të këtij 
neni, vetëm dokumente origjinale ose fotokopje të noterizuara. Për qëllime të këtij udhëzimi, organet tatimore 
mbajnë në dosjen e klientit kopje të vulosura me vulën e tyre, të dokumenteve të paraqitura nga klienti në 
formën e mësipërme, brenda afatit të vlefshmërisë së tyre. 

3. Organet tatimore, kur e gjykojnë të nevojshme, duhet të kërkojnë paraqitjen nga klienti të 
dokumenteve të tjera identifikuese për verifikimin e të dhënave të paraqitura prej këtij të fundit. 

 
Neni 4 

Masat parandaluese të ndërmarra nga organet tatimore 
 
1. Organet tatimore zbatojnë kërkesat e nenit 11 të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008 ‘‘Për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. 
2. Organet tatimore duhet të krijojnë një sistem të centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe 

analizimin e të dhënave. Për këtë qëllim, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të krijojë një njësi qendrore 
që do të jetë përgjegjëse për identifikimin dhe mbledhjen e transaksioneve të dyshimta. Drejtori i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve cakton brenda strukturës, një person me pozitë drejtuese për drejtimin e njësisë. 

3.  Njësia qendrore ka këto kompetenca dhe funksione: 
a) cakton një person në zyrën qendrore dhe në çdo drejtori rajonale tatimore, që të shërbejë si person 

kontakti për autoritetin përgjegjës; 
b) organizon procesin e monitorimit dhe siguron kryerjen e detyrave të përcaktuara nga ligji për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit; 
c) analizon çdo transaksion që është identifikuar si i dyshimtë dhe përcakton nëse ai/ajo beson se 

është i dyshimtë sipas ligjit dhe këtij udhëzimi; 
d) nëse informacioni është përcaktuar si i dyshimtë, kreu i njësisë do t'ia nisë informacionin 

autoritetit përgjegjës pas autorizimit të dhënë nga drejtori i përgjithshëm apo personi i ngarkuar prej tij; 
e) konsultohet me punonjës të tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për rrugët e 

identifikimit të transaksioneve të dyshimta;   
f) organizon trajnim special për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për të qenë të vetëdijshëm për 

ligjet dhe politikat që lidhen me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit; të ketë shprehitë e nevojshme 
për të kontrolluar transaksionet për të zbuluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit; të jetë e 
vetëdijshme për kërkesat për raportim dhe mënyrën e përgatitjes së një raporti; të jetë e vetëdijshme për 
vigjilencën e zgjeruar ndaj klientit, si dhe kategoritë me risk të klientëve; 

g) përgatit raport me shkrim të paktën një herë në vit për procesin e monitorimit (duke përfshirë 
numrin e raporteve të dyshimta të identifikuara) dhe ia dorëzon atë Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve; 

h) monitoron tatimpaguesit dhe transaksionet e referuara tek autoriteti përgjegjës dhe ia komunikon 
atë dy herë në vit, përmes Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, autoritetit përgjegjës. 

4. Drejtuesit/punonjësve të njësisë qendrore duhet t'u jepet autoritet për marrjen e çdo informacioni të 
nevojshëm për përmbushjen e funksioneve të tyre. Ata janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e të 
dhënave të siguruara nga aktiviteti i tyre.   

5. Drejtuesi i njësisë qendrore do të raportojë vetëm te Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve. 
6. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve ngarkon kontrollin e brendshëm për kontrollin e  

përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë qendrore me detyrimet e këtij udhëzimi. 
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7. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve nxjerr rregullore mbi mënyrën e organizimit dhe funksionimit të 
njësisë qendrore, si dhe format e bashkëpunimit të kësaj njësie me strukturat e tjera të administratës tatimore, 
në zbatim të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008. 
 

Neni 5 
Raportimi i aktivitetit të dyshimtë 

 
1. Organet tatimore i raportojnë autoritetit përgjegjës menjëherë dhe në çdo rast, jo më vonë se 72 

orë pas regjistrimit të veprimit, për çdo dyshim, sinjalizim, njoftim ose të dhënë, që ka të bëjë me pastrimin e 
parave dhe/ose financimin e terrorizmit. 

2. Nëse zbulohet një transaksion i dyshimtë, atëherë duhet dërguar një raport tek autoriteti përgjegjës 
për aktivitetin e dyshimtë (sipas shtojcave në anekset II dhe III për formularin dhe instruksionet bashkëlidhur, 
të cilat janë pjesë e këtij udhëzimi). 

3. Bashkëngjitur këtij udhëzimi në shtojcën numër 1, janë pasqyruar modele të dyshimta të përdorura 
si standarde ndërkombëtare dhe kombëtare, orientuese për zbulimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit.  

4. Punonjësve të organeve tatimore u ndalohet të informojnë klientin ose çdo person tjetër, në lidhje 
me procedurat e verifikimit të rasteve të dyshimta, si dhe për çdo raportim tek autoriteti përgjegjës. 
 

Neni 6 
Monitorimi i marrëdhënies së biznesit me klientët dhe vigjilenca e zgjeruar ndaj klientit 
 
1. Organet tatimore duhet të kryejnë monitorime të vazhdueshme të aktiviteteve të subjekteve dhe 

deklarimeve të tyre, për t’u siguruar se ato janë në përputhje me njohuritë e subjektit për klientin, objektin e 
veprimtarisë dhe kategorizimin e tij, sipas shkallës së rrezikut që paraqet. 

2. Organet tatimore duhet të rifreskojnë të dhënat për klientin në mënyrë të vazhdueshme, në 
përputhje me pikën 1 të këtij neni, si dhe menjëherë, kur kanë arsye për të dyshuar se kushtet dhe gjendja 
faktike e klientit kanë ndryshuar. 

3. Për zvogëlimin e rrezikut të pastrimit të parave, krahas kategorive të përcaktuara në nenet 8 dhe 9 
të ligji nr. 9917, organet tatimore përcaktojnë kategori të tjera klientësh dhe transaksionesh, ndaj të cilave 
zbatohen masat e vigjilencës së zgjeruar.  

 
. 

Neni 7 
Shkëmbimi i informacionit 

 
1. Informacioni i shkëmbyer ndërmjet të dy institucioneve kryhet mbi bazat e konfidencialitetit 

reciprok. 
2. Organet tatimore duhet t’i kthejnë përgjigje kërkesave të autoritetit përgjegjës brenda dhe jo më 

vonë se 15 ditëve nga marrja e kërkesës për informacion. 
3. Në rastet urgjente, kur ka arsye të bazuar për pastrim parash ose financim terrorizmi, dhe besohet 

se ka nevojë urgjente për informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, personi i kontaktit të 
autoritetit përgjegjës i bën një kërkesë verbale personit të kontaktit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. 
Kërkesa të tilla duhet të dokumentohen brenda tri ditëve me anë të një letre me shkrim drejtuar Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve. Informacioni i kërkuar verbalisht do t’i vihet në dispozicion autoritetit përgjegjës 
nga organet tatimore brenda 48 orëve. 

4. Kur autoriteti përgjegjës ka bllokuar ose përgatitet të bllokojë një transaksion për 72 orë dhe 
kërkon informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ky informacion duhet t'i vihet në dispozicion 
brenda 48 orësh. Kjo kërkesë mund të bëhet me shkrim ose me gojë. Çdo kërkesë me gojë do të dokumentohet 
me shkrim brenda tri ditë pune. 

5. Autoriteti përgjegjës duhet të kthejë përgjigje për kërkesat nga ana e organeve tatimore jo më vonë 
se 15 ditë nga marrja e kërkesës për informacion. Në raste urgjente kërkesa bëhet verbalisht nga personat 
përgjegjës dhe dokumentohet me shkrim brenda tre ditëve. 

6. Nëse  për arsye objektive kërkohet shtyrje afati në kthimin e përgjigjeve kjo mund të kërkohet 
verbalisht nga personat e kontaktit duke argumentuar edhe arsyet, si dhe dokumentohet me shkresë. Në raste 
mosmarrëveshjesh, atëherë çështja zgjidhet ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve dhe autoritetit 
përgjegjës dhe me pas nga Ministri i Financave. 
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7. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.9917, datë 19.5.2008, i 
ofron akses në bazën e të dhënave, autoritetit përgjegjës (DPPPP). Mënyra dhe specifikimet teknike, detajohen 
nga specialistë të fushës dhe aprovohen nga titullarët e institucioneve. Ky akses duhet të jetë i aplikueshëm 
brenda dy muajve nga hyrja në fuqi e këtij udhëzimi. 
 

Neni 8 
Përgjegjësitë e punonjësit 

 
1. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve do të ruajnë konfidencialitetin e të gjitha 

dokumenteve, të dhënave dhe të informacionit të marrë dhe dhënë autoritetit përgjegjës; çdo nxjerrje e 
paautorizuar e këtij informacioni e bën punonjësin subjekt të përgjegjësisë penale dhe administrative. 

2. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve që i japin informacion konfidencial autoritetit 
përgjegjës, sipas kërkesave ligjore, janë të përjashtuar nga përgjegjësia penale ose administrative. 

3. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për raste të shkeljeve dhe moszbatimit të ligjit 
dhe të këtij udhëzimi, kur ato nuk përbëjnë vepër penale, kanë përgjegjësi administrative dhe ndëshkohen me 
gjobë nga autoriteti përgjegjës, sipas parashikimeve të nenit 27 të ligji nr.9917, datë 19.05.2008. 

 
Neni 9 

Data e hyrjes në fuqi 
 
Ky udhëzim hyn në fuqi, pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

MINISTRI I FINANCAVE 
Ridvan Bode 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.14, faqe 1030 
 
 

SHTOJCA I  
MODELE TË DYSHIMTA TË PËRDORURA SI STANDARDE NDËRKOMBËTARE/KOMBËTARE 

ORIENTUESE PËR ZBULIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE TË FINANCIMIT TË TERRORIZMIT 
 
LISTA E INDIKATOREVE TË AKTIVITETIT TË DYSHIMTË 
 
Lista e mëposhtme jep shembuj të përgjithshëm të llojit të aktivitetit të taksapaguesit, i cili 
duhet kontrolluar nga inspektori i tatimeve gjatë inspektimit të taksapaguesit: 
- Taksapaguesi drejton një organizatë bamirësie, humanitare, edukative etj., që duket e 
dyshimtë. Kjo në përputhje dhe me vigjilencën e zgjeruar ndaj këtyre subjekteve. 
- Taksapaguesi drejton biznesin e tij/saj (p.sh. zyrë shkëmbimi valutor) pa pasur një numër 
identifikimi të taksapaguesit (NIPT). 
- Taksapaguesi heziton ose kundërshton që të japë informacion,  lidhur me aktivitetin e biznesit të tij 

ose jep dokumente të pazakonshme, ose të dyshimta për të identifikuar biznesin e tij/saj. 
- Qëllimi i transaksionit të taksapaguesit është i pakuptimtë në pikëpamje të biznesit ose nuk përputhet 

me biznesin/strategjinë e deklaruar të tij. 
- Pasuria neto e taksapaguesit nuk përputhet me fondet. 
- Informacioni i dhënë nga taksapaguesi lidhur me burimin e fondeve është i rremë, çorientues ose 

krejtësisht i gabuar. 
- Kur i kërkohet, taksapaguesi refuzon të identifikojë ose nuk arrin të tregojë burimet e ligjshme të 

fondeve dhe pasurive të tjera të tij/saj. 
- Taksapaguesi (ose personi i njohur publikisht si bashkëpunëtor i tij) ka një histori të diskutueshme 

ose ka qenë objekt i medias për vepra të mundshme penale, civile apo rregullatore. 
- Përdorimi i "personave juridikë" të shumtë, me qëllimin e vetëm marrjen dhe disbursimin e 

fondeve. 
- Zhvillimi i aktivitetit pa ndonjë qëllim të qartë biznesi në vende ose territore të identifikuara nga 

autoriteti përgjegjës si vende jo bashkëpunuese. 
- Taksapaguesi është nga ose ka filiale në një vend ose territor të identifikuar si jo 
bashkëpunues nga FATF. 
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- Taksapaguesi shfaqet si agjent i një personi të padeklaruar dhe refuzon ose shmanget pa 
pasur arsye të ligjshme biznesi që të japë informacion lidhur me personin ose njësinë që përfaqëson. 
- Taksapaguesi ka vështirësi për të përshkruar natyrën e biznesit të tij ose i mungojnë njohuritë e 

përgjithshme të industrisë së tij. 
- Taksapaguesi hap dhe mban disa regjistra kontabiliteti. 
- Taksapaguesi paraqet fatura të rreme në Drejtorinë e Tatim- Taksave. 
- Taksapaguesi, përmes personave të emëruar, përdor transaksione fasade (transaksione të cilat nuk 

kanë përmbajtje ekonomike). 
- Taksapaguesi kryen transaksione të shpeshta në cash, pavarësisht nga penalitetet. 
- Llogaria e taksapaguesit tregon transaksione të shumta në valutë ose instrumente monetare, të cilat 

kur mblidhen arrijnë shuma të konsiderueshme. 
- Blerja dhe shitja e letrave me vlere pa qëllim dallueshëm, në rrethana që duken të pazakonshme dhe 

të palidhura me diversifikimin e investimit ose të rrezikut. 
- Transaksionet që nuk i përmbahen praktikës normale në treg (p.sh. madhësisë së tregut, 

shpeshtësisë, çmimeve, mbylljes së parakohshme të prodhimeve me humbje), veçanërisht kur përfshihen para 
në dorë ose çeqe të rimbursueshme për palë të treta. 
             - Pagesa hyrëse të bëra nga çeqe të palëve të treta ose të firmosura nga disa palë. 

- Taksapaguesi i përfshirë në transaksione që nuk kanë kuptim biznesi ose strategji të dukshme 
investimi, ose janë në mospërputhje me strategjinë e deklaruar të biznesit të taksapaguesit. 

- Aktivitetet ose transaksionet e taksapaguesit janë tepër komplekse. 
- Taksapaguesi përzien "pasuritë e biznesit" me ato personale. 
- Llogaria e taksapaguesit ka transferta telegrafike që nuk kanë qëllim të dukshëm biznesi prej ose për 

të një vend i identifikuar si rrezik për pastrim parash, parajsa të sekretit bankar, vende dhe banka offshore apo 
vend i lidhur me aktivitet terrorist (d.m.th. vende nën sanksione, vende jobashkëpunuese, kombe 
simpatizante). 

- Taksapaguesi bën një depozitim fondesh me qëllim blerjen e një investimi afatgjatë të ndjekur, 
menjëherë pas kësaj, nga kërkesa për likuidim të pozicionit dhe transferim të të ardhurave jashtë llogarisë. 

- Taksapaguesi kërkoi që transaksioni të përpunohej në mënyrë të tillë që t'i shmangej kërkesave 
normale për dokumentim nga ana e firmës. 

- Taksapaguesi, pa arsye bindëse ose me shenja të pazakonshme, është përfshirë në transaksione që 
përfshijnë lloje të caktuara letrash me vlerë, si tituj ndaj mbartësit që, megjithëse janë të ligjshme, janë 
përdorur në skemat mashtruese dhe aktivitet pastrimi parash. (Transaksione të tilla mund të kërkojnë 
procedura verifikimi për të vërtetuar ligjshmërinë e aktivitetit të taksapaguesit.). 

- Llogaria e taksapaguesit tregon një nivel pashpjegueshmërisht të lartë të aktivitetit të llogarisë me 
nivele shume të transaksioneve të letrave me vlerë. 

- Llogaria e taksapaguesit ka hyrje fondesh ose pasurish të tjera që i kalojnë kufijtë e njohur të të 
ardhurave ose burimeve të taksapaguesit. 

- Transaksione të kryera në favor të palëve të panjohura. 
- Transferta të qarkulluara përmes bankave të shumta vendase ose të huaja. 
- Mbajtja dhe përdorimi i shumë llogarive bankare të panevojshme. 
- Rivlerësimi i aseteve të shoqërisë në vlera jashtë atyre të tregut. 
- Deklarimi i fitimeve tepër të larta të cilat nuk janë të zakonshme për llojin dhe fushën në të cilën 

zhvillohet ky aktivitet tregtar. 
- Financimi i shoqërive në vlera të larta i ortakëve të cilat nuk janë të justifikuara qartësisht nga 

burime të ligjshme apo të rrjedhin nga fitimet e aktivitetit tregtar. 
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Data e kryerjes se Aktivitetit të Dyshimte     
_____/______/______________________________ 
 
Shuma e përfshire ne Aktivitetin e Dyshimtë__________________   
Monedha________________ 
 
Pershkrimi i rastit te Aktivitetit te Dyshimtë:  
_________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________

 

ANEKSI II 
 

FORMULARI I RAPORTIMIT TE AKTIVITETIT TE DYSHIMTE 
NGA AUTORITETET TATIMORE 

 
PJESA I. SUBJEKTET E PERFSHIRA NE TRANSAKSION 

 
 
Individ               Person Fizik              Person Juridik              Përfaqesues Ligjor  
 
Emri _________              Atesia _____________          Mbiemri___________ 
 
Emri i Shoqërisë  ____________________________   Selia: __________________ 
 
Lloji i dokumentit: ______________    Numri i Dokumentit të Identifikimit: _____________ 
 
Datëlindja (Individ):________________ NIPT   _______________________ 
 
Lloji i aktivitetit: _______________________    Adresa: __________________________ 
  
 
 

 
PJESA II.  INFORMACION MBI AKTIVITETIN E DYSHIMTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PJESA III. INFORMACION MBI AUTORITETIN TATIMOR QË PLOTËSON FORMULARIN 

 
 
 
 
 

 
    Emri ________________       Mbiemri_____________   Pozicioni i punës____________      

 
   Adresa:  ____________________________________ Nr. Telefoni:  ___________ 
   
   Data e raportimit  ______/______/__________ 
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VENDIM  
Nr.10 datë 25.2.2004 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE” 

 
TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Kjo rregullore nxirret në mbështetje e për zbatim të nenit 43 pika c të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 

“Për Bankën e Shqipërisë”, nenit 24 të ligjit nr.8365, datë 2.7.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” 
dhe ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, ndryshuar me ligjin nr.9084, datë 
19.6.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të 
parave” (më poshtë ligji “Për parandalimin e pastrimit të parave”). 

 
Neni 2  

 
Subjekte të kësaj  rregulloreje janë të gjitha subjektet që licencohen nga Banka e Shqipërisë në bazë të 

ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të cilat për lehtësi do t’i quajmë “banka”.  
 Për qëllimet e kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 
- “Autoriteti përgjegjës” konsiderohet Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave në 

Ministrinë e Financave. 
- “Klientë” konsiderohen të gjithë personat fizikë, juridikë dhe individë që kryejnë të paktën një veprim 

me bankën.  
 

Neni 3   
 
Qëllimi i kësaj rregulloreje është parandalimi i përdorimit të bankave si rrugë për pastrimin e parave dhe 

për financimin e terrorizmit, si dhe parandalimi i kryerjes së veprimeve kriminale në fushën ekonomike dhe 
financiare.  

Pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit dëmtojnë reputacionin e bankës në veçanti dhe të të gjithë 
sistemit bankar. Për parandalimin e këtyre pasojave është e rëndësishme që bankat të zbatojnë vazhdimisht 
standardet më të larta për ndalimin dhe për gjetjen e rasteve të pastrimit të parave apo të financimit të 
terrorizmit.  

 
PROCEDURAT E IDENTIFIKIMIT  

Neni 4 
 
4.1 Bankat për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, është e rëndësishme të 

njohin klientët e tyre. Për këtë, bankat hartojnë procedura të brendshme për identifikimin e klientit dhe për 
njohjen e veprimtarisë së tij ligjore, të përshkruara në udhëzimin “Si të njohim klientin”.   

4.2 Bankat kryejnë procedurat e identifikimit sipas nenit 4 të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të 
parave”. Identifikimi i plotë dhe i saktë i klientit është përgjegjësi dhe detyrim i bankës.  

Në rast se banka e gjykon të arsyeshme, mund të kërkojë informacion shtesë për identifikimin e klientit. 
Banka bën identifikimin e klientit të saj kur kryen këto veprime: 

a) hapje të llogarisë në bankë; 
b) transaksion me bankën mbi kufirin e përcaktuar nga ligji; 
c) transaksion nën kufirin e përcaktuar nga ligji, por kur banka ka dyshimet e saj. 
4.3 Kur një person (individ) nuk është klient i bankës, por paraqitet për herë të parë përpara saj dhe 

kërkon të hapë një llogari në bankë, banka bën identifikimin e personit nëpërmjet dokumentacionit të 
paraqitur, i cili duhet të jetë ligjërisht i njohur, dhe kur ka dyshime, e verifikon paraprakisht duke e 
ballafaquar atë me një dokument tjetër, si për shembull: një dokument tjetër bankar, një librezë, një dëshmi 
automjeti etj., ose duke u konsultuar me ndonjë regjistër të mundshëm publik, pavarësisht nga shuma e 
transaksionit. 
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4.4 Kur një person nuk është klient i bankës, por paraqitet për herë të parë përpara saj dhe kërkon të 
kryejë një transaksion të vetëm (të rastit) me bankën, banka bën identifikimin e personit si në rastin e 
parashikuar në paragrafin 4.3 të këtij neni, kur shuma e transaksionit është mbi 2 milionë lekë ose kryen disa 
transaksione brenda ditës shuma e të cilëve e kalon shumën prej 2 milionë lekësh.  

4.5 Bankat realizojnë procedurat e regjistrimit, të identifikimit, të verifikimit dhe të raportimit të 
transaksioneve të klientëve të saj, mbështetur në rregulloret e saj të brendshme të hartuara në mbështetje dhe 
në zbatim të kësaj rregulloreje, si edhe të udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave, autoriteti 
përgjegjës, në zbatim të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave” dhe të miratuara nga këshilli drejtues i 
saj. 

Procedurat e brendshme të bankës, të miratuara nga organet përkatëse vendimmarrëse, përcaktojnë 
dokumentet për identifikimin e klientit dhe për regjistrimin e të dhënave rreth veprimeve financiare të tij, në 
momentin e hapjes së llogarisë dhe kur kryhen transaksione me bankën. 

4.6 Bankat bëjnë verifikimin e identitetit të klientit mbi bazën e dokumenteve zyrtare ligjërisht të 
njohura. Dokumentet paraqiten në origjinal në bankë dhe banka bën dhe mban fotokopjet e tyre të vulosura 
prej saj, në dosjen e klientit.  

4.7 Bankat ndalohen të hapin llogari anonime, me numra apo me emra fiktivë të klientit. 
4.8 Me qëllim identifikimin e plotë të klientit, hapja e një llogarie bankare elektronike (e-banking 

account) bëhet vetëm me praninë fizike të personit. Të gjitha veprimet e klientit nëpërmjet kësaj llogarie u 
nënshtrohen kërkesave të pikës 4.3 të kësaj rregulloreje. 

4.9 Në rastin e përfaqësimit të klientit me një përfaqësues ligjor (autorizim ligjor), bankat kërkojnë  të 
dhëna për identifikimin e përfaqësuesit ligjor si për çdo rast tjetër të zakonshëm, si dhe autorizimin e tij për të 
vepruar në emër dhe për llogari të klientit. Bankat mbajnë një fotokopje të autorizimit. Në këtë rast, bankat 
nuk lejohen të hapin llogarinë pa praninë fizike të urdhëruesit të llogarisë, ndërkohë që veprimet e tjera kryhen 
nga përfaqësuesi ligjor. 

4.10 Për klientët e tyre që kanë llogari ose marrëdhënie të vazhdueshme me bankën, bankat sipas 
procedurave të tyre të brendshme rifreskojnë periodikisht të dhënat e identifikimit të klientit, si dhe menjëherë, 
në çdo rast kur ato kanë arsye të besojnë që kushtet e klientit kanë ndryshuar.  

4.11 Për identifikimin e klientit person juridik, që paraqitet për herë të parë në bankë, bankat kërkojnë 
minimalisht informacion të bazuar në këto dokumente për të bërë identifikimin e tij: 

a) vendimin e regjistrimit në gjykatë dhe statutin e personit juridik; 
b) listën e personave që kanë pjesëmarrje influencuese ose kontrolli të personit juridik; 
c) listën e drejtuesve kryesorë të personit juridik; 
d) listën e personave që kanë autoritetin për të vepruar për llogari të personit, kur ata janë të ndryshëm; 
e) lejen e ushtrimit të veprimtarisë nga organet përkatëse. 
Në momentin e hapjes së llogarisë, banka bën identifikimin e drejtuesve kryesorë të personit juridik, 

sipas kërkesave të pikës “a” të nenit 4 të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave”. 
4.12 Në rastet kur personi nuk përmbush kërkesat e bankës sipas ligjit, për identifikimin e tij, banka 

refuzon hapjen e llogarisë së klientit dhe nuk hyn në marrëdhënie biznesi, derisa të plotësohen kërkesat për 
identifikimin e tij, si dhe njofton autoritetin përgjegjës sipas rastit. 

4.13 Në rast se edhe pas ndonjë veprimi banka konstaton ose provon identitetin fiktiv, ajo ndërpret 
menjëherë çdo veprim me klientin dhe njofton autoritetin përgjegjës. 

4.14 Bankat nuk kryejnë veprime financiare, nëse klienti nuk deklaron burimin e shumës së parave të 
transaksionit për vlerat e përcaktuara në ligj dhe/ose identitetin e përfituesit. 

 
PROCEDURAT E  REGJISTRIMIT 

Neni  5 
 
5.1 Bankat regjistrojnë të dhëna të përcaktuara për çdo klient që kryen veprime financiare, në emër të tij 

ose për llogari të të tretëve, në ose mbi shumën prej 2 milionë lekësh ose kundërvlerën në monedha të tjera të 
huaja.  

Bankat regjistrojnë dhe bëjnë raportimin pranë autoritetit përgjegjës për çdo veprim financiar edhe 
nënvlerën e caktuar më lart, në rastet kur ka të dhëna, bazuar në fakte e rrethana konkrete apo në dyshime për 
pastrim parash ose për financim të terrorizmit. Informacioni i grumbulluar duhet t’u krijojë mundësinë 
autoriteteve të ringrenë ciklin e plotë të transaksionit. Ky informacion duhet të sigurohet nga banka nëpërmjet 
identifikimit të klientit. 
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Regjistrimi i të dhënave bëhet sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti përgjegjës. 
5.2 Banka ka të drejtë që për çdo transaksion të kërkojë sqarime dhe të bëjë verifikime për të dalë qartë 

burimi i krijimit të parave që përdoren për transaksionin dhe përfituesin e këtij transaksioni, si dhe të 
evidentojë këto burime. 

 
AFATI I RUAJTJES SË DOKUMENTACIONIT 

Neni 6 
 
6.1 Bankat ruajnë dokumentacionin e paraqitur për identifikimin e klientit që nga hapja e llogarisë dhe 

ndryshimet e tij gjatë kohës, për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga dita e ndërprerjes së marrëdhënieve të 
klientit me bankën (mbyllja e llogarisë).  

6.2 Bankat ruajnë regjistrimet e të dhënave dhe dokumentacionin për çdo transaksion, përfshirë edhe të 
dhëna për klientin, pavarësisht që kryhet për llogari të tij ose për llogari të të tretëve, së bashku me të gjithë 
dokumentacionin justifikues, për shumat në ose mbi 2 milionë lekë ose shuma ekuivalente në monedhë të huaj, 
për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e kryerjes së veprimit financiar.  

6.3 Bankat ruajnë regjistrimet e të dhënave dhe dokumentacionin për çdo transaksion, përfshirë edhe të 
dhëna për klientin, pavarësisht që kryhet për llogari të tij ose për llogari të të tretëve, së bashku me të gjithë 
dokumentacionin justifikues, për shumat edhe nën 2 milionë lekë ose shuma ekuivalente në monedhë të huaj, 
për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e kryerjes së veprimit financiar, kur ekzistojnë elemente të 
dyshimit, për të cilat banka ka raportuar edhe tek autoriteti përgjegjës.  

 
RAPORTIMI TEK AUTORITETI PËRGJEGJËS 

Neni 7 
 
7.1 Bankat hartojnë procedurat e tyre të brendshme për raportimin e transaksioneve të dyshimta tek 

autoriteti përgjegjës. 
7.2 Kur një banke i kërkohet kryerja e një transaksioni nga një klient i saj ose nga një person tjetër dhe 

banka ka arsye të besojë ose të dyshojë se një transaksion mund të jetë i përfshirë në pastrim parash ose në 
financim të terrorizmit, ajo duhet menjëherë të njoftojë autoritetin përgjegjës sipas procedurave të përcaktuara 
në udhëzimet e brendshme të bankës dhe kërkon prej tij udhëzimet përkatëse për veprim të mëtejshëm, 
kryerjen ose jo të transaksionit. 

Banka ka detyrimin të refuzojë kryerjen e transaksionit kur kjo i kërkohet nga autoriteti përgjegjës.  
7.3 Në çdo rast, kur një bankë ka arsye të besojë ose të dyshojë që një transaksion i kryer mund të jetë i 

përfshirë në pastrim parash ose në financim të terrorizmit, ajo duhet të bëjë regjistrimin e të gjithë 
informacionit dhe të  njoftojë autoritetin përgjegjës menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se pas 72 orëve, 
sipas procedurave të raportimit të caktuara nga autoriteti përgjegjës.  

Bankat një kopje të këtij njoftimi e dërgojnë edhe në Bankën e Shqipërisë (Departamenti i mbikëqyrjes). 
7.4 Bankat duhet menjëherë të njoftojnë autoritetin përgjegjës në çdo rast kur kanë informacion ose 

dyshime që një transaksion ka si burim, rrjedh ose është përdorur, si dhe synohet të përdoret për të rritur 
mbështetjen, për të lehtësuar, për të ruajtur, për të nxitur ose për të fshehur aktet terroriste ose financimin e 
terrorizmit ose kryerjen e veprimtarive kriminale në fushën ekonomike dhe financiare.  

7.5 Bankat nuk kryejnë veprime financiare kur kanë arsye ose prova që i bëjnë të besojnë se ato janë të 
lidhura me pastrim parash. Bankat në këto raste njoftojnë menjëherë autoritetin përgjegjës dhe në çdo rast jo 
më vonë se 72 orë. 

7.6 Bankat hartojnë procedura të brendshme lidhur me transaksionet e dyshimta. Personat përgjegjës në 
drejtoritë qendrore të bankave, në degët e agjencitë e bankave shqyrtojnë njoftimet e punonjësve që kanë 
identifikuar një transaksion të dyshimtë dhe vendosin për të njoftuar ose jo autoritetin përgjegjës jo më vonë se 
72 orë pas identifikimit të transaksionit, sipas procedurave të përcaktuara nga autoriteti përgjegjës. 

7.7 Bankat duhet të sigurojnë çdo informacion shtesë që mund t’i duhet autoritetit përgjegjës, të cilin 
vetëm administratorët e autorizuar të bankës kanë të drejtë ta japim. 

7.8 Bankat raportojnë tek autoriteti përgjegjës për të gjitha rastet e një ose disa veprimeve financiare në 
cash dhe/ose të transfertave të fondeve për shumat mbi 20 milionë lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera 
të huaja, sipas “formularit të raportimit”, të përgatitur nga autoriteti përgjegjës.  
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7.9 Bankat për transfertat  elektronike që marrin, duhet të sigurojnë informacione lidhur me dërguesin e 
parave (emrin, adresën dhe numrin e llogarisë); në rast se ky informacion nuk është i plotë, atëherë njoftohet 

autoriteti përgjegjës.1  
7.10  Bankat njoftojnë autoritetin përgjegjës për të gjitha rastet e dyshimta për pastrim parash dhe për 

veprimet mbi shumat e parashikuara në pikën 2 të nenit 5 të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave” dhe 
ndryshimet e tij në veprimtaritë bankare, të paraqitura në aneksin 2 të kësaj rregulloreje. 

7.11 Bankat duhet të kenë politika dhe procedura të mjaftueshme që i adresohen çdo rreziku të veçantë, i 
cili shoqëron transaksionet dhe marrëdhëniet e biznesit që realizohen edhe pa praninë fizike të klientit ose të 
përfaqësuesit të tij. 

 
STRUKTURAT PËRKATËSE BANKARE DHE PËRGJEGJËSITË 

Neni 8 
 
8.1 Bankat krijojnë strukturën dhe infrastrukturën e nevojshme për parandalimin e përdorimit të tyre si 

rrugë për pastrimin e parave, të rrjedhura nga aktivitete të paligjshme, sipas nenit 7 të ligjit  “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”. 

8.2 Bankat caktojnë një procedurë të brendshme për evidentimin dhe për sinjalizimin e operacioneve të 
dyshimta, të formalizuar në rregulloret e brendshme të tyre, të miratuara nga këshilli drejtues i bankës, që i 
është bërë e njohur gjithë personelit të bankës. 

8.3. Degët e bankave që veprojnë në Republikën e Shqipërisë regjistrojnë të gjitha veprimet financiare të 
çdo klienti për shumat në ose mbi 2 milionë lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja. Ndërsa 
drejtoria e përgjithshme mban të gjitha raportimet e bëra nga degët e bankës, si dhe mban të dhëna të 
përmbledhura për të gjithë rrjetin e saj në Shqipëri. 

8.4 Bankat hartojnë politika dhe procedura të brendshme të tyre për efekt të parandalimit të pastrimit të 
parave, si edhe një program vjetor të trajnimit të nëpunësve të tyre për këtë çështje. Kopje të këtyre 
dokumenteve, si edhe të ndryshimeve të tyre dërgohen në Bankën e Shqipërisë menjëherë pas miratimit të 
tyre. 

8.5 Bankat duhet të informojnë periodikisht punonjësit e tyre lidhur me ndryshimin e procedurave ligjore 
për dënimin e aktit kriminal të parandalimit të pastrimit të parave dhe për detyrimet e tyre në zbatim të këtyre 
ndryshimeve.  

 
Neni 9 

 
9.1 Bankat caktojnë një ose disa persona përgjegjës për të siguruar që kanë realizuar detyrimet e tyre për 

të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Këta persona përgjegjës duhet të kenë autoritetin e 
mjaftueshëm dhe eksperiencën e nevojshme për të kryer këtë detyrë. Personat përgjegjës do të mbajnë 
kontakte të vazhdueshme me autoritetin përgjegjës dhe me Bankën e Shqipërisë. 

9.2 Bankat njoftojnë autoritetin përgjegjës dhe Bankën e Shqipërisë për emrin e personit të kontaktit, 
përgjegjës për raportimet, duke u angazhuar për zbatimin e detyrimit të bankës për të luftuar pastrimin e 
parave dhe financimin e terrorizmit. 

 
Neni 10 

 
Banka krijon dhe mban një bazë të dhënash për klientelën, të përbërë nga karakteristikat ekonomike dhe 

financiare të tyre, që t’i shërbejë punonjësit të saj për të vlerësuar dhe për të identifikuar transaksionet, 
potencialisht të lidhura me veprimtari të paligjshme.  

   
Neni 11 

 
Banka u kushton vëmendje rasteve kur degë të veçanta kërkojnë furnizim në cash ose rasteve që 

përfaqësojnë transaksione në cash për vlefta që i kalojnë shumë kërkesat e zakonshme, në bazë të 
karakteristikave të zonës dhe të klientelës që i shërbehet. 
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Bankat hartojnë politika për shtimin e transaksioneve nëpërmjet veprimeve në llogari, për futjen e 
produkteve të reja bankare si instrumenteve të pagesës që shtojnë interesin e publikut për të qenë klientë të 
bankës dhe për të kryer veprimet nëpërmjet bankës. Qëllimi është reduktimi i cash-it. 

 
 Neni 12 

 
Punonjësit e bankës detyrohen të ruajnë konfidencialitetin e procesit të raportimit, lidhur me pastrimin e 

parave dhe financimin e terrorizmit dhe ndalohen të njoftojnë klientin për procedurat e verifikimit të dyshimit 
dhe për raportimin e bërë tek autoriteti përgjegjës.  

 
KËRKESA MBIKËQYRËSE 

Neni 13 
 
13.1 Banka e Shqipërisë, në ushtrimin e rolit mbikëqyrës të sistemit bankar, kontrollon zbatimin nga ana 

e bankave të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave” dhe të kësaj rregulloreje.  
13.2 Banka e Shqipërisë raporton tek autoriteti përgjegjës edhe rastet që i vëren si të dyshimta gjatë 

ushtrimit të mbikëqyrjes bankare.  
13.3 Banka e Shqipërisë vlerëson mjaftueshmërinë e programeve dhe të sistemit të kontrollit të 

brendshëm të bankës për parandalimin e pastrimit të parave.   
 

Neni 14 
 
14.1 Për të gjitha shkeljet e evidentuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat janë objekt ndëshkimi nga 

autoriteti përgjegjës, Banka e Shqipërisë informon këtë të fundit duke i vënë në dispozicion dokumentacionin e 
plotë të konstatimit të shkeljes. Ajo mund të njoftojë që në moment autoritetin përgjegjës për konstatimin e 
shkeljes dhe të veprojnë bashkërisht.  

14.2. Për të gjitha shkeljet e evidentuara nga Banka e Shqipërisë, në rast se ato nuk janë objekt dënimi 
dhe masash ndëshkimore nga autoriteti përgjegjës, Banka e Shqipërisë vendos dënime ose masa ndëshkimore, 
në përputhje me nenin 44 të ligjit nr.8365, datë 2.7.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

14.3. Banka e Shqipërisë zgjedh dhe emëron likuidatorin e bankës, si dhe revokon licencën e saj, në rast 
se ka prova të besueshme që administratorët e bankës janë përfshirë në transaksione të jashtëligjshme, si 
pastrim parash dhe /ose financim i terrorizmit, kanë kryer mashtrime të rënda ose kanë përfituar personalisht 
dhe i kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme bankës ose personave të tretë.  

 
Neni 15 

 
Udhëzimi “Për parandalimin e pastrimit të parave”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.102, 

datë 29.12.2001, shfuqizohet në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje. 
 

Neni 16 
 
Kjo rregullore, së bashku me anekset 1 dhe 2 bashkëlidhur, u miratua me vendim të Këshillit 

Mbikëqyrës nr.10,  datë 25.2.2004 dhe hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës  së 
Shqipërisë. 

 
KRYETARI  

Shkëlqim Cani 
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ANEKS 1 
Transaksione të dyshimta 

  
Bankat, nga shqyrtimi i plotë i të gjitha elementeve në dispozicion të tyre, vlerësojnë operacionet me 

qëllim sinjalizimi tek autoriteti përgjegjës për një llogari apo transaksion të dyshimtë. Vlerësimi bëhet nga 
peshimi i të dhënave, që krijojnë te një subjekt i kujdesshëm profesionalisht dyshimin për një prejardhje të 
paligjshme të parasë, të pasurive ose të të mirave materiale, objekt i operacionit ose i përdorimit të tyre për të 
mbështetur, për të nxitur ose për të fshehur aktet terroriste ose financimin e terrorizmit. 

Operacione që shfaqen me anomali objektive mund të rezultojnë të justifikuara dhe të padyshimta, nëse 
shihen nën dritën e të dhënave të njohura nga banka. 

Lista e mëposhtme përmbledh një numër operacionesh që duhet të trajtohen me kujdes nga banka, pasi 
mund të jenë operacione  të dyshimta, por ajo nuk është përfundimtare, vetëm do të shërbejë si orientuese. 

1. Tregues të anomalisë në operacionet që u drejtohen të gjitha bankave  
1.1 Operacione që, në lidhje me subjektin që i vë në jetë, shfaqen me një vlerë jo të zakontë ose 

ekonomikisht të pajustifikueshme. 
1.2 Operacione të së njëjtës natyrë, të përsëritura pranë së njëjtës degë ose të njëjtës agjenci, në mënyrë 

të tillë që të bëjnë të dyshosh për synime të paligjshme. 
1.3 Operacione të kryera vazhdimisht në emër të të tretëve, që nuk shfaqen asnjëherë personalisht në 

bankë, kur kjo nuk rrjedh nga kërkesa operative ose organizative evidente të klientit, veçanërisht kur jepen 
justifikime që nuk mund të ballafaqohen (për shembull sëmundje, punë etj.). 

1.4 Operacione për të cilat të dhënat janë në mënyrë të dukshme të pasakta ose të paplota, ose të tilla që 
të bëjnë të dyshosh se synojnë të fshehin me dashje informacione thelbësore, në veçanti që u përkasin 
subjekteve të interesuara për operacionin. 

1.5 Operacionet me personat e lidhur me bankën. 
1.6 Transaksione komplekse, të pazakonta dhe në shuma të mëdha. 
1.7 Transaksione me banka të huaja në vende me parajsë bankare ose financiare, me vende që lejojnë 

çeljen e llogarive anonime ose që legjislacioni i të cilave nuk konsideron dhe klasifikon si vepër penale për 
pastrim parash, veprën penale nga e cila kanë rrjedhur paratë ose pasuritë. 

1.8 Transaksione me shoqëri të njohura si “Off shore”, me persona të implikuar në listat e shpallura si 
financues të terrorizmit, me kompani e persona të përfshirë në skandale financiare ose në krime të tjera të 
rënda. 

2. Tregues të anomalisë në operacionet në cash. 
2.1 Kërkesa të shpeshta dhe për shuma të mëdha të çeqeve kundrejt derdhjeve në cash. 
2.2 Tërheqje ose derdhje të mëdha në cash, të pamotivuara nga aktiviteti i klientit (veçanërisht, kur 

shumat e derdhura transferohen më pas, brenda një intervali të shkurtër kohe ose me të dhëna apo destinacione 
që nuk lidhen me aktivitetin normal të klientit). 

2.3 Përdorimi i shpeshtë i cash-it në shuma të mëdha për kryerjen e urdhërxhirimeve (në dobi të të 
tretëve), pa arsye të pranueshme, që lidhen me aktivitetin normal të klientit, veçanërisht nëse operacioni 
kryhet  jashtë vendit. 

2.4 Derdhje të shpeshta në cash, të kryera në mënyrë të tillë që vlefta e operacioneve të veçanta të kalojë 
pa u vënë re, ndërsa ajo e përgjithshme rezulton e konsiderueshme (për shembull derdhje të pjesshme në disa 
llogari). 

2.5 Kryerja e operacioneve si derdhje, ashtu edhe tërheqje, të bëra në cash, të ndryshme nga 
instrumentet e mjetet e pagesës zakonisht të përdorura në aktivitetin ekonomik të ushtruar nga klienti. 

2.6 Operacione të shpeshta këmbimi në cash, në valuta të tjera për shuma të konsiderueshme, 
veçanërisht nëse kryhen pa kaluar në llogarinë rrjedhëse. 

2.7 Këmbime të një sasie të madhe kartëmonedhash ose monedhash me kartëmonedha ose monedha të 
një prerjeje të ndryshme. 

2.8 Blerje të shpeshta të shumave të mëdha të monedhave metalike dhe të kartëmonedhave me vlera 
commemorative për qëllime numizmatike.  

2.9 Shitblerje të biletave të fitueseve të basteve, të llotarive, të biletave të kazinove, të lojërave të fatit,  
të lotosporteve etj.    
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2.10 Shitblerje të pasurive (shtëpive, veturave, pajisjeve etj.), të regjistruara mbi vlerën reale të tregut. 
2.11 Bankat një vëmendje të veçantë duhet të tregojnë edhe për transaksionet dhe/ose dërgesat e parasë 

fizike dhe instrumente ekuivalente midis institucioneve financiare ose transaksionet midis grupeve financiare, 
si dhe transaksionet lidhur me organet tatimore. 

3. Tregues të anomalisë në operacionet me letrat me vlerë 
3.1 Blerja dhe/ose depozitimi i letrave me vlerë për shuma të mëdha, kur kjo nuk përputhet me kushtet 

financiare të klientit. 
3.2 Arkëtimi në cash ose depozitimi, edhe me garanci të besueshme, i titujve të një vlefte të 

konsiderueshme, vendi ose të huaja, veçanërisht nëse janë me shpërndarje të kufizuar, kur operacioni duket 
jonormal në krahasim me karakteristikat e klientit dhe nuk jepet një justifikim i pranueshëm për prejardhjen. 

3.3 Negocimi i letrave me vlerë për arkëtime në cash ose për blerjen e letrave me vlerë të tjera (aksione, 
obligacione, tituj publikë etj.) pa kaluar operacioni në llogarinë rrjedhëse që përdoret nga klienti. 

4. Tregues të anomalisë në operacionet me jashtë 
4.1  Transferimet, edhe elektronike, të shumave të mëdha në vlerë jashtë shtetit ose nga jashtë me 

urdhërpagesë në cash, veçanërisht kur nuk kalojnë nëpërmjet një llogarie, ose kur karakteristikat e 
operacionit, përfshirë këtu vendi i huaj i origjinës ose i destinacionit të shumave, nuk janë të justifikuara nga 
aktiviteti ekonomik i zhvilluar nga klienti ose nga rrethana të tjera. 

4.2 Operacione me filiale ose me degë të institucioneve financiare, të rrethuara nga zona gjeografike të 
njohura si zona të trafikut të drogës ose si “qendra offshore”, që nuk janë të justifikuara nga aktiviteti 
ekonomik që kryhet nga klienti. 

4.3 Përdorimi i sistemeve të tjera financimi tregtar për të transferuar shuma mes shteteve, pa qenë 
transaksioni përkatës i justifikuar nga veprimtaria e zakonshme ekonomike e kryer nga klienti. 

4.4 Derdhje e shpeshtë e çeqeve të udhëtarëve, e letrave me vlerë ose e instrumenteve të tjera financiare 
në valutë të huaj, pa justifikime të arsyeshme. 

4.5 Kryerje e disa transfertave në një drejtim të caktuar, transferta të ndryshme që kanë një përfitues, 
pavarësisht nga shuma. 

5. Tregues të anomalisë në operacione e shërbime të tjera 
5.1 Përdorim i përsëritur i kasetave të sigurimit ose i shërbimeve të ruajtjes, ose depozitime të shpeshta 

dhe tërheqje të plikove të vulosura, të pajustifikuara nga aktiviteti dhe zakoni i klientit. 
5.2 Delegimi për të operuar me kasetat e sigurimit te të tretët, që nuk bëjnë pjesë në bërthamën familjare 

të mbajtësve ose që nuk janë të lidhur me raporte bashkëpunimi ose të një tipi tjetër, që do të justifikonte këtë 
delegim. 

5.3 Dhënia  e garancive nga ana e të tretëve, joklientë të bankës, as dhe të njohur ndryshe, te të cilat nuk 
jepen të dhëna të mjaftueshme për marrëdhëniet me klientin përfitues të besimit apo arsye që justifikojnë 
dhënien e një garancie të tillë. 

5.4 Blerja ose shitja e sasive të mëdha të monedhave, të metaleve të çmuara ose të vlerave të tjera, pa një 
justifikim të dukshëm dhe/ose në përputhje me kushtet ekonomike të klientit. 

5.5 Kërkesa që i bëhet bankës, nga ana e një klienti, për të dhënë një financim për një subjekt tjetër për 
të cilin vetë klienti ofron një garanci reale (për shembull pasuri të paluajtshme ose letra me vlerë) në rast se 
marrëdhëniet midis klientit të dhënë dhe subjektit tjetër nuk janë të justifikuara. 

6. Tregues të anomalisë në ecurinë e llogarive 
6.1 Llogari të përdorura jo për operacione normale personale ose aktivitete ekonomike të lidhura me to, 

por për të marrë ose për të derdhur shuma të mëdha që, në bazë të elementeve në dispozicion, nuk gjejnë 
justifikim ose lidhje me mbajtësin e llogarisë dhe/ose me aktivitetin e tij. 

6.2 Llogari që për një kohë të gjatë janë joaktive ose pak të aktivizuara dhe pa justifikime të arsyeshme, 
papritmas fillojnë operacione me shuma të mëdha ose që pak kohë më parë kanë përfituar kreditime të mëdha 
e të papritura, sidomos nëse ato vijnë nga jashtë. 

6.3 Llogari që paraqesin një tepricë aktive të madhe, që nuk përputhet me ecurinë e zakonshme 
financiare të klientit, veçanërisht nëse ajo është transferuar në llogari jashtë shtetit. 

6.4 Llogari që përfitojnë një numër të madh derdhjesh për shuma të marra pa justifikime të arsyeshme. 
6.5 Llogari që tregojnë një lëvizje të pajustifikuar nga aktiviteti i zhvilluar prej klientit (për shembull 

derdhje të shpeshta të çeqeve, veçanërisht kur në to figurojnë elemente përsëritëse nga ana e një subjekti, që 
nuk ushtron aktivitetin e dhënies së financimeve). 

6.6 Konfigurimi, ekonomikisht jonormal, i raporteve që mbahen nga klienti me bankën, për shembull 
llogari të shumta të hapura pa justifikim pranë së njëjtës bankë, transferime të shpeshta shumash mes llogarive 
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të ndryshme ose barazimi në një kohë të shkurtër mes derdhjeve e tërheqjeve në cash mbi të njëjtën llogari ose 
depozitë, pranimi i vetëdijshëm i kushteve e taksave të pafavorshme dhe që nuk përputhen me ato të tregut. 

6.7 Klienti mund të hapë disa llogari dhe kryen transferta të shpeshta të fondeve midis tyre. 
7. Tregues anomalie në sjelljen e klientelës 
7.1 Klientë që kërkojnë të ristrukturojnë operacionin, kur konfiguracioni i paraqitur që në fillim implikon 

forma identifikimi e regjistrimi ose plotësime hetimesh apo verifikimesh nga ana e personelit të 
ndërmjetësuesit, ose adoptimi i klauzolave kufizuese të lirisë së qarkullimit të titujve (për shembull reduktimi i 
vleftës së operacionit nën 2 milionë lekë ose ekuivalentet në monedha të tjera për të shmangur identifikimin). 

7.2 Klientë që refuzojnë ose që pa justifikim ngurrojnë  të japin informacionet e duhura për kryerjen e 
operacioneve, të deklarojnë aktivitetet e veta, të paraqesin dokumentacionin kontabël ose të një lloji tjetër, të 
sinjalizojnë marrëdhëniet e mbajtura me bankat e tjera, të japin informacione që, në rrethana normale, do ta 
bënin vetë klientin të përshtatshëm për të marrë kredinë ose shërbime të tjera bankare. 

7.3 Klientë në vështirësi ekonomike, që papritur kërkojnë të shlyejnë plotësisht ose pjesërisht detyrimet e 
veta me anë të derdhjeve të papritura me një vleftë të madhe, pa një justifikim të dukshëm dhe pa saktësuar 
origjinën e fondeve. 

7.4 Klientë që evitojnë kontakte direkte me personelin e bankës, duke lëshuar prokura në emër të të 
tretëve, në mënyrë të shpeshtë e të pajustifikuar. 

7.5 Klientë që pa justifikim kanë llogari të shumta dhe kryejnë transaksione të shumave të mëdha në cash 
mbi secilën prej tyre ose që rezultojnë të kenë, pa shkaqe të arsyeshme, llogari të hapura me shumë 
institucione financiare në të njëjtën zonë.  

7.6 Klientë që, pa dhënë justifikime të arsyeshme, drejtohen te një sportel bankar, që ndodhet larg nga 
zona në të cilën banojnë ose ushtrojnë aktivitetin e tyre. 

7.7 Klientë që këmbëngulin të mbajnë llogari, që duken se administrohen për llogari të të tretëve (llogari 
në mirëbesim), (për shembull llogari që paraqesin lëvizje që nuk lidhen me aktivitetin e zhvilluar nga mbajtësi 
i llogarisë ose të një vlefte që nuk i korrespondon vëllimit të tij të punës, ose llogari të emërtuara në favor të 
administratorëve, të vartësve ose të klientëve, të përdorura nga sipërmarrje ose ente për të kryer derdhje ose 
tërheqje në cash ose nëpërmjet instrumenteve të tjera financiare). 

7.8 Klientë ose përfaqësues të tyre që paraqesin dokumente identifikimi me origjinë të dyshimtë. 
7.9 Klientë që publikisht njihen që kanë të dhëna kriminale. 
7.10 Klientë që japin si adresë të tyre një adresë të një personi të tretë. 
7.11 Klientë që kryejnë transaksione me partnerë jo të zakonshëm. 
7.12 Mosjustifikimi me dokumentacion përkatës i veprimeve të kryera nga jorezidentët me llogaritë e 

hapura pranë bankave.  
8. Anomalitë lidhur me veprimet me letrat me vlerë të qeverisë nga persona fizikë 
8.1 Blerje të shpeshta të vëllimeve të mëdha të letrave me vlerë të qeverisë. 
8.2 Transferta në vlera më të mëdha se zakonisht, më të shpeshta ose jo tipike të letrave me vlerë të 

qeverisë, të përfituara nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, të kryera nga një ose disa persona fizikë. 
8.3 Blerja dhe menjëherë pas kësaj ofrimi për shitje i letrave me vlerë të qeverisë para maturitetit, të 

përfituara nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, në madhësi të mëdha dhe në rrethana që duken jo të zakonshme për 
mënyrat normale të kryerjes së këtij aktiviteti. 

8.4 Madhësi në vëllime të mëdha dhe të përsëritura të tregtimeve jonormale të letrave me vlerë të 
qeverisë për llogari dhe me shpenzime të një pale të tretë, kundrejt paraqitjes së një prokure ose në emër të 
personave nën 18 vjeç. 

9. Pastrimi i parave nëpërmjet përfshirjes së punonjësve të bankës 
9.1 Një ndryshim i madh në kushtet e jetesës së një punonjësi të bankës i pamotivuar: menjëherë një 

mënyrë luksi jetese. 
9.2 Një ndryshim në kryerjen e detyrave, si rritje e menjëhershme e madhësisë së transaksioneve në 

cash. 
10. Veprimet e zyrave të këmbimit valutor 
10.1 Në praktikën ndërkombëtare, zyrat e këmbimit valutor po përdoren gjithnjë e më shumë si rrugë 

për pastrimin e parave, pasi në operacionet që ato kryejnë është e vështirë të dalë i qartë burimi dhe origjina e 
parave që këmbehen. 

10.2 Ekzistenca e tregut joformal lë shteg për veprime jo të rregullta.  
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ANEKS   2 
 
Lista e transaksioneve  
a) Transaksionet në llogaritë e kapitalit: 
i) investimet e drejtpërdrejta; 
ii) veprimet me letra me vlerë;  
iii) transaksionet e kreditit; 
iv) transaksionet e depozitave ndërbankare; 
v) transaksionet e sigurimit jashtë territorit dhe jashtë juridiksionit të Republikës së Shqipërisë kur këto 

veprime lejohen nga legjislacioni shqiptar. 
b) Transferimi i kapitalit nga shtete të tjera në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
c) Transferimi i kapitalit nga territori i Republikës së Shqipërisë në shtete të tjera. 
d) Transaksionet korente. 
e) Transferimet e njëanshme të kapitalit: 
i) transferimet personale të aktiveve;  
ii) transferimet fizike të aktiveve. 
f)  Investimet e jorezidentëve në letrat me vlerë. 
g)  Llogaritë e rezidentëve jashtë vendit. 
h)  Llogaritë e jorezidentëve. 
i) Transaksionet e pagesave me jashtë. 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.14, faqe 571 
 
 

LIGJ 
Nr.9157, datë 4.12.2003 

 
PËR PËRGJIMIN E TELEKOMUNIKIMEVE 

(Ndryshuar me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008) 
(Ndryshuar me ligjin nr.10 172, datë 22.10.2009)  

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 

 
Ky ligj përcakton procedurat që duhet të ndiqen për përgjimin e telekomunikimeve nga institucione 

shtetërore informative të krijuara me ligj për realizimin e detyrave të tyre, si dhe procedurat që duhet të 
ndiqen nga personat e ngarkuar për përgjim. 

 
Neni 2 
Qëllimi 

 
Ky ligj synon të rrisë efektivitetin e punës së institucioneve shtetërore informative për zbulimin e 

veprimtarisë antikushtetuese, kriminale dhe keqbërëse, si dhe të parandalojë pasojat që mund të vijnë nga kjo 
veprimtari. 
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Neni 3 
Përkufizime 

 
Në zbatim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. “Bërthama komanduese elektronike” është pajisja teknike në administrim të Zyrës së Prokurorit të 

Përgjithshëm, e cila lejon ose ndalon përgjimin e një pajisjeje  telekomunikacioni. 
2. “Objekt përgjimi” janë sinjalet, shkrimet, fotografitë, të dhënat audiovizuale ose lloj tjetër 

informacioni, për të marrë ose transmetuar nëpërmjet pajisjeve të  telekomunikacionit. 
3. “Operator publik i telekomunikacionit” është subjekti, i cili ndërton ose shfrytëzon një rrjet 

telekomunikacioni ose ofron shërbime të tilla. 
4. “Pajisje fundore” është çdo pajisje në përdorim nga subjekti i përgjimit që lidhet drejtpërdrejt ose 

tërthorazi me një pikë fundore të rrjetit të telekomunikacioneve për të realizuar telekomunikimin. 
5. “Pajisje telekomunikacioni” është çdo mjet teknik (linjë transmetimi, pajisje komutimi dhe çdo pajisje 

tjetër e nevojshme për të siguruar funksionimin e rrjetit të telekomunikimeve) që shërben për realizimin e 
telekomunikacioneve. 

6. “Përgjim” është ndërhyrja e fshehtë për të kapur, dëgjuar e regjistruar përmbajtjen e komunikimit dhe 
të dhëna që lidhen me të ndërmjet pikës së nisjes e pikës së mbërritjes. 

7. “Situatë emergjente” është situata kur, nga respektimi i kërkesave të këtij ligji për paraqitjen e 
miratimin e kërkesës me shkrim, dëmtohet rezultati i përgjimit, duke sjellë pasoja të rënda për sigurinë 
kombëtare. 

8. “Subjekt përgjimi” janë personat e dyshuar si autorë krimesh të rënda. 
9. “Telekomunikim” është hyrja në lidhje me dikë, nëpërmjet pajisjeve të telekomunikacionit. 

 
Neni 4 

Parimet e përgjimit 
 

Parimet bazë për përgjimin e telekomunikimeve janë respektimi i lirive dhe të drejtave themelore të 
njeriut, nevojshmëria dhe proporcionaliteti, sekreti dhe objektiviteti në kryerjen e tij. 

 
Neni 5 

Përdorshmëria e rezultateve të përgjimit 
 

Rezultatet e përgjimit, të marra në bazë të këtij ligji, nuk kanë vlerën e provës në një proces penal, me 
përjashtim të atyre të marra sipas Kodit të Procedurës Penale. 

 
KREU II 

PROCEDURAT PËR KRYERJEN E PËRGJIMIT 
 

Neni 6 
Organet që mund të kërkojnë kryerjen e përgjimit 

(Zëvendësuar fjalët në pikën 1 me ligjin nr.10 172, datë 22.10.2009, neni 1) 
 

1. Shërbimi Informativ Shtetëror, shërbimet informative/policore të Ministrisë së Rendit Publik, të 
Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë së Financave dhe të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe çdo shërbim tjetër 
informativ/policor, i krijuar me ligj, kanë të drejtë të kërkojnë përgjimin, për të siguruar të dhënat e 
domosdoshme për realizimin e detyrave të tyre ligjore. 

2. Asnjë prej institucioneve publike të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni nuk ka të drejtë të parashtrojë 
një kërkesë për përgjim për çështje ose veprimtari që nuk janë parashikuar me ligj në objektin e punës e të 
veprimtarisë së tyre informativo-gjurmuese. 

 
Neni 7 

Kërkesa për përgjim 
 

1. Kërkesa për përgjim, e paraqitur nga subjektet e parashikuara në nenin 6 të këtij ligji, hartohet në dy 
kopje, një kopje e së cilës depozitohet pranë Prokurorit të Përgjithshëm dhe një e mban vetë institucioni. 
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2. Kërkesa përmban: 
a) institucionin kërkues, emrat dhe funksionet e punonjësve që ndjekin procesin informativo-gjurmues; 
b) gjeneralitetet dhe adresën e subjektit në proces informativo-gjurmues ose në ndjekje, si dhe adresën e 

mjedisit/mjediseve me të cilat lidhet kërkesa për përgjim; 
c) përshkrimin e telekomunikimeve që do të përgjohen dhe të dhënat për operatorin e telekomunikacionit 

që i ofron shërbim subjektit që do të përgjohet; 
ç) arsyet e përgjimit, si dhe bazën dokumentare ose materialin informativ ku mbështetet kërkesa për 

përgjim; 
d) argumentet që vërtetojnë se përgjimi është i domosdoshëm në situatën e krijuar dhe se të dhënat që 

kërkohen nuk mund të sigurohen me mjete të tjera; 
dh) afatin kohor brenda të cilit kërkohet të bëhet përgjimi. 

 
Neni 8 

Dhënia e të drejtës për përgjim 
(Zëvendësuar fjalët me ligjin nr.10 172, datë 22.10.2009, neni 2) 

 
Prokurori i Përgjithshëm ose, në mungesë të tij, prokurori i autorizuar prej tij, pas shqyrtimit të kërkesës 

me shkrim të Drejtorit të SHISH-it, Ministrit të Rendit Publik, Ministrit të Mbrojtjes, Ministrit të Drejtësisë 
ose Ministrit të Financave, si dhe çdo ministri, që ka në varësi shërbime informative/policore të krijuara me 
ligj, miraton ose refuzon kërkesën për përgjimin e telekomunikimeve nëpërmjet pajisjeve të 
telekomunikacionit. 

 
Neni 9 

Vendimi për përgjim 
 

1. Prokurori i Përgjithshëm ose prokurori i autorizuar prej tij, në mungesë të Prokurorit të Përgjithshëm, 
merr vendim me shkrim për kërkesën për përgjim, i cili hartohet në tri kopje. Një kopje e vendimit që miraton 
kërkesën, mbahet në bërthamën komanduese elektronike të Prokurorisë, një e mban Sektori i Përgjimeve në 
SHISH dhe një kopje institucioni që ka bërë kërkesën. 

2.Vendimet e përgjimit janë të vlefshme për komunikime nëpërmjet pajisjeve të telekomunikacionit  
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj, kur ka marrëveshje dypalëshe. 

 
Neni 10 

Përmbajtja e vendimit për përgjim 
(Shtuar fjalët në fund të shkronjës “a” me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 1) 

  
Vendimi për përgjim përmban: 
a) detyrimin e sektorit përkatës në SHISH ose në seksionin e përgjimeve të Policisë së Shtetit dhe të 

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme, sipas rastit; 
b) institucionin që ka bërë kërkesën; 
c) gjeneralitetet dhe adresën e subjektit në proces përgjimi ose në ndjekje dhe mjedisin/mjediset e 

identifikuara, për të cilat do të kryhet përgjimi; 
ç) numrin e protokollit; 
d) afatin ose afatet e përgjimit, ku përcaktohet data dhe ora e fillimit dhe e mbarimit; 
dh) operatorin e telekomunikacionit që siguron komunikimin; 
pajisjet  fundore që përdor subjekti i përgjimit për realizimin e telekomunikimit. 

 
Neni 11 

Ndryshimi i pajisjes fundore 
 

Pas marrjes së vendimit për përgjim, kur vihet re se pajisjet fundore të subjektit që përgjohet janë shtuar 
ose ndryshuar, nuk përsëritet kërkesa për përgjim. Në këtë rast institucioni shtetëror informativ që ka kërkuar 
përgjimin është i detyruar të njoftojë me shkrim për pajisjen e re fundore Prokurorin e Përgjithshëm dhe 
Sektorin e Përgjimeve në SHISH. Afatet e përgjimit në këtë rast mbeten të pandryshuara. 
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Neni 12 
Sektori i Përgjimeve 

(Shtuar fjali në fund të pikës 1 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 2/a; 
 shtuar fjalët në pikën 2 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 2/b; 
shtuar fjalët në pikën 3 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 2/c) 

 
1. Sektori i Përgjimeve në SHISH realizon vetëm proceset teknike të përgjimit, nëpërmjet pajisjeve të 

telekomunikacionit për llogari të institucioneve shtetërore informative, pasi është marrë vendimi për përgjim 
sipas këtij ligji. Proceset teknike të përgjimit, për llogari të Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Kontrollit të 
Brendshëm në Ministrinë e Brendshme, realizohen nëpërmjet seksionit të tyre të përgjimeve, të atashuar në 
sektorin e përgjimeve në SHISH. 

2. Punonjësit e Sektorit të Përgjimeve në SHISH dhe punonjësit e seksionit të përgjimeve të Policisë së 
Shtetit dhe të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme, të atashuar në sektorin e 
përgjimeve në SHISH fillojnë marrëdhëniet e punës pasi njoftohet më parë Prokurori i Përgjithshëm.  

3. Realizimi i përgjimit nga Sektori i Përgjimeve në SHISH dhe seksioni i përgjimeve të Policisë së 
Shtetit dhe të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme bëhet nëpërmjet sistemeve të 
instaluara për këtë qëllim. Sistemi i përgjimit kurdoherë duhet të jetë i përbërë nga dy pjesë, të cilat nuk mund 
të funksionojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. 

 
Neni 13 

Bërthama komanduese elektronike 
(Shtuar fjalët me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 3) 

 
Bërthama komanduese elektronike është pajisje teknike në administrim pranë Zyrës së Prokurorit të 

Përgjithshëm, e cila lejon ose ndalon përgjimin e një pajisjeje fundore. Punonjësi i bërthamës komanduese 
elektronike, pas vendimit me shkrim për miratimin e kërkesës për përgjim, mundëson teknikisht procesin e 
përgjimit nga Sektori i Përgjimit në SHISH dhe seksioni i përgjimeve të Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme. 

 
Neni 14 

Kohëzgjatja e vendimit të përgjimit 
 

 1. Të gjitha vendimet e përgjimit janë të vlefshme për një periudhë deri në tre muaj. Për çdo zgjatje të 
këtij afati, institucioni shtetëror informativ i paraqet Prokurorit të Përgjithshëm një kërkesë së bashku me 
materialin e deriatëhershëm të zbardhur. 

2. Çdo zgjatje afati nuk mund të jetë më tepër se tre muaj. 
3. Nëse ndodh një ndryshim, që çon në përfundimin se përgjimi nuk është më i nevojshëm ose praktik 

për t’u zbatuar, atëherë, me kërkesë me shkrim të institucionit shtetëror informativ ose me nismën e Prokurorit 
të Përgjithshëm, vendimi revokohet. 

 
Neni 15 

Njohja me rezultatet e përgjimit 
 

1. Prokurori i Përgjithshëm ka të drejtë të njihet në çdo kohë, nga drejtuesi i institucionit që ka kërkuar 
përgjimin, me rezultatet e përgjimit si gjatë afatit të përgjimit,  ashtu edhe pas përfundimit të tij. 

2. Me rezultatet e përgjimit njihet vetëm drejtuesi i institucionit shtetëror informativ që ka kërkuar 
përgjimin. 

 
Neni 16 

Kufizimet në përgjim 
 

1. Personave të ngarkuar me funksionin apo detyra të caktuara në ose për procesin e përgjimit në tërësi 
apo në veçanti u ndalohet: 

a) të përhapin ose të përdorin jashtë kërkesave të këtij ligji apo të ligjeve në fuqi të dhënat e 
grumbulluara; 
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b) të përgjojnë pa autorizim ose jashtë procedurave të ngarkuara nga Prokurori i Përgjithshëm. 
2. Procesi i përgjimit, në tërësi ose në veçanti, përbën sekret shtetëror, shkelja e të cilit dënohet sipas 

legjislacionit penal në fuqi. 
 

Neni 17 
Situatat emergjente 

(Shtuar fjalët në fjalinë e dytë të pikës 1 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 4/a; 
shtuar fjalët në fjalinë e tretë të pikës 1 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 4/b) 

 
1. Për situata emergjente, Prokurori i Përgjithshëm ose prokurori i autorizuar prej tij, me kërkesë 

verbale të drejtuesit të institucionit shtetëror informativ, sipas nenit 6 të këtij ligji, urdhëron me shkrim 
realizimin teknik të procesit të përgjimit. Urdhri regjistrohet menjëherë në evidencat e bërthamës komanduese 
elektronike pranë Prokurorit të Përgjithshëm dhe te specialistët e Sektorit të Përgjimeve në SHISH ose 
seksionit të përgjimeve të Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e 
Brendshme. Me regjistrimin e urdhrit, specialistët e Sektorit të Përgjimeve ose të seksionit të përgjimeve të 
Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme realizojnë procesin e 
përgjimit. 

2. Brenda 24 orëve nga fillimi i përgjimit, institucioni shtetëror informativ që ka bërë kërkesën, i paraqet 
Prokurorit të Përgjithshëm kërkesën e rregullt me shkrim, e cila përmban arsyet e veprimeve emergjente së 
bashku me komunikimin e përgjuar të zbardhur. Mbi këtë bazë merret vendimi përkatës për vazhdimin ose 
ndërprerjen e përgjimit. 

3. Mosparaqitja e kërkesës me shkrim brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, sjell 
ndërprerjen e menjëhershme të përgjimit. 

 
Neni 18 

Revokimi i vendimit të përgjimit 
 

1. Prokurori i Përgjithshëm, kur gjykon se përgjimi nuk është më i vlefshëm sipas ligjit, revokon në çdo 
kohë vendimin për përgjim para datës së përfundimit të përgjimit. 

2. Vendimi i revokimit u adresohet bërthamës komanduese elektronike, kërkuesit e zbatuesit teknik të 
përgjimit. 

 
KREU III 

KËRKESA TË VEÇANTA PËR PËRGJIM 
 

Neni 19 
Përgjimi me kërkesë të shërbimeve të huaja informative/policore 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 5) 
 
Me kërkesë të shërbimeve të huaja informative/policore dhe me miratimin e Prokurorit të 

Përgjithshëm, sektori i përgjimeve në SHISH ose seksioni i përgjimeve të Policisë së Shtetit dhe të Shërbimit 
të Kontrollit të Brendshëm në Ministrinë e Brendshme mund të realizojë, sipas rastit, përgjimin, në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji, për llogari të shërbimit informativ/policor të huaj. 

 
Neni 20 

Ruajtja dhe kopjimi i materialit të përgjimit 
(Ndryshuar pika 3 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 6) 

 
1. Materiali i përgjimit ruhet në rast se, sipas vlerësimit të Prokurorit të Përgjithshëm, ka premisa të 

bëhet i rëndësishëm për ruajtjen e jetës, sigurisë kombëtare, rendit publik ose parandalimin e krimeve të 
rënda. 

2. Drejtuesi i institucionit shtetëror informativ i bën kërkesën me shkrim Prokurorit të Përgjithshëm për 
ruajtjen e materialit të përgjimit. Prokurori i Përgjithshëm duhet t’i përgjigjet me shkrim drejtuesit të 
institucionit brenda 72 orëve nga marrja e kërkesës. 
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3. Në rast se kërkesa refuzohet, materiali i përgjimit asgjësohet menjëherë, sipas mënyrës së përcaktuar 
nga Prokurori i Përgjithshëm, Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i SHISH-it. 

4. Në rast se kërkohet kopjimi i materialit të përgjimit, kërkesa me shkrim e drejtuesit të shërbimit 
shtetëror informativ i drejtohet për miratim Prokurorit të Përgjithshëm së bashku me arsyet e kopjimit. 

 
KREU IV 

OPERATORËT E TELEKOMUNIKACIONEVE 
 

Neni 21 
Aftësitë përgjuese të rrjeteve të telekomunikacioneve 

 
1. Operatorët e telekomunikacioneve realizojnë me shpenzimet e tyre infrastrukturën e nevojshme në 

rrjetin e tyre të telekomunikacioneve, për të siguruar aftësinë përgjuese ndaj përdoruesve që shfrytëzojnë 
shërbimet e telekomunikacioneve të ofruara prej tyre. 

2. Infrastruktura që realizohet nga operatorët e telekomunikacioneve për të siguruar aftësinë përgjuese 
duhet të jetë në përputhje teknologjike me pajisjet e  bërthamës komanduese elektronike dhe Sektorit të 
Përgjimeve në SHISH. 

3. Operatorët e telekomunikacioneve janë të detyruar të ofrojnë pa pagesë çdo shërbim në funksion të 
procesit të përgjimit. 

4. Kur operatorët e telekomunikacioneve bëjnë përmirësimin e teknologjive, detyrohen të mbulojnë me 
shpenzimet e veta vazhdueshmërinë e funksionimit të procesit të përgjimit. 

 
Neni 22 

Asistenca e operatorëve të telekomunikacioneve 
(Shtuar fjalët në pikën 1 me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 7) 

 
1. Kur përgjimi nuk mund të realizohet nëpërmjet sistemit të përgjimit, Drejtori i SHISH-it ose Ministri i 

Brendshëm, sipas rastit kërkon ndihmën e çdo operatori të telekomunikacionit në Republikën e Shqipërisë dhe 
operatorët janë të detyruar të ndërmarrin hapat e nevojshëm. 

2. Në këto raste operatorit i jepet kopje e vendimit të Prokurorit të Përgjithshëm ose të autorizuarit prej 
tij, me përmbajtje të shkurtuar dhe pa të dhëna që mund të dëmtojnë procesin informativo-gjurmues. Kjo kopje 
duhet të përmbajë afatin kohor për gjetjen nga operatori të numrave, adresave ose faktorëve të tjerë që duhen 
identifikuar për përgjimin. Kur është e nevojshme, kopja e vendimit shoqërohet edhe me një dokument shtesë, 
ku përcaktohen hollësitë e tjera teknike për pajisjet e telekomunikacionit. 

 
KREU V 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Neni 23 
Përgjimet me vendim gjykate 

(Ndryshuar neni me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 8) 
 
1. Prokurori i Përgjithshëm ose prokurori i autorizuar prej tij, me akt zyrtar, bashkëshoqëron dhe 

komunikon vendimin e gjykatës në sektorin e përgjimeve. 
2. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, proceset teknike të përgjimit të komunikimeve, nëpërmjet pajisjeve 

të telekomunikacionit, për nevoja të hetimeve paraprake, sipas procedurave të përcaktuara në nenet 221 deri 
226 të Kodit të Procedurës Penale, kryhen në mjediset e zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, në përputhje me 
ligjin. 

Përgjimet e autorizuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, brenda kushteve të sigurisë teknike, të 
transferohen në pajisjen e instaluar në mjediset e zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm brenda 10 ditëve nga 
hyrja në fuqi e këtij ligji. 
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Neni 24 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

(Shtuar fjalët me ligjin nr.9885, datë 3.3.2008, neni 9) 
 

Prokurori i Përgjithshëm në bashkëpunim me Ministrin e Brendshëm, Drejtorin e Shërbimit Informativ 
Shtetëror përcaktojnë: 

a) mënyrën e detajuar të realizimit të proceseve të përgjimit, sipas kërkesave të neneve 6, 10,  13, 14 
dhe 15 të këtij ligji; 

b) rregullat për ruajtjen e sekretit dhe të dokumentacionit të dalë nga procesi i përgjimit, sipas neneve 16 
dhe 20 të këtij ligji; 

c) mënyrën e ruajtjes dhe asgjësimit të materialit të  përgjimit, sipas nenit 20 të këtij ligji. 
 

Neni 25 
Shfuqizime 

 
Çdo dispozitë që bie në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohet. 

 
Neni 26 

Hyrja në fuqi 
 

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

Shpallur me dekretin nr.4053, datë 28.12.2003 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 
Moisiu 
 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.107 faqe 4593 
 

Ligji nr.9885, datë 3.3.2008 shpallur me dekretin nr.5669, datë 21.3.2008 të Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë, Bamir Topi 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.44 faqe 1985 
 

Ligji nr.10 172, datë 22.10.2009 shpallur me dekretin nr.6323, datë 5.11.2009 të Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.154 faqe 6924 
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LIGJ 
Nr.9258, datë 15.7.2004 

 
PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË  TERRORIZMIT 

 
Në mbështetje të neneve 78 pika 1 dhe 83 pikat 1 e 2 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 përcakton masat kundër financimit të terrorizmit, kompetencat dhe marrëdhëniet ndërmjet 

organeve të ngarkuara për propozimin, miratimin, kontrollin, si dhe zbatimin e tyre.  
 

Neni 2 
Qëllimi i ligjit 

 
Qëllimi i këtij ligji është parandalimi i veprimtarive dhe goditja e subjekteve terroriste dhe e atyre që  

mbështesin dhe e financojnë  terrorizmin, duke bllokuar dhe sekuestruar fondet e pasuritë  e tyre, sipas 
rezolutave përkatëse të  Këshillit të  Sigurimit të  Kombeve të  Bashkuarara, akteve të  organizatave të  tjera 
ndërkombëtare e marrëveshjeve ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë. 

 
Neni 3 

Përkufizime 
 
Në kuptim të  këtij 1igji, përveçse kur përcaktohet shprehimisht ndryshe në  dispozita të  veçanta të  tij, 

me termat e mëposhtëm nënkuptojmë: 
1. “Bllokim i përkohshëm” është ndalimi i çdo transanksioni ose pjesëmarrjeje në transferimin, 

shndërrimin, tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve dhe të pasurive të tjera, sipas kushteve dhe kohëzgjatjes së 
vlefshmërisë të veprimeve të ndërmarra nga organet përkatëse, në përputhje me këtë ligj. Fondet dhe pasuritë 
e tjera, të bllokuara përkohësisht, mbeten në pronësi të personave, që kanë të drejtë pronësie mbi to në çastin e 
vendosjes së masës të bllokimit të përkohshëm. 

2. “Sekuestrim” është ndalimi i çdo transanksioni ose pjesëmarrjeje në transferimin, shndërrimin, 
tjetërsimin ose lëvizjen e fondeve dhe të pasurive të tjera, sipas kushteve dhe kohëzgjatjes së vlefshmërisë të 
veprimeve të ndërmarra nga organet përkatëse, në përputhje me këtë ligj. Fondet ose pasuritë e sekuestruara 
mbeten në pronësi të personave, që kanë të drejtë pronësie mbi to në çastin e vendosjes së masës të 
sekuestrimit. 

Pas vendosjes së masës të sekuestrimit, organet përgjegjëse ushtrojnë të gjitha të drejtat e kontrollit mbi 
fondet dhe pasuritë e tjera të sekuestruara, përfshirë posedimin, administrimin dhe veprime të tjera, që i 
çmojnë të nevojshme. 

3. “Fond dhe pasuri të tjera” janë pasuritë financiare dhe pronat e çdo lloji, të 1uajtshme ose të 
paluajtshme, pavarësisht nga mënyra e fitimit, si dhe dokumentet ligjore apo instrumentet e çdo lloji, përfshirë 
ato elektronike ose dixhitale, që provojnë pronësinë ose interesat në këto fonde dhe pasuri të tjera. Këtu 
përfshihen, por pa u kufizuar vetëm në to, kreditë bankare, çeqet bankare ose të udhëtarëve, urdhërpagesat, 
aksionet, letrat me vlerë, bonot, pagesat, letërkreditet dhe çfarëdo interesi, dividendi ose të ardhurat e tjera, si 
dhe vlerat, që grumbullohen a gjenerohen nga fonde ose pasuri të tjera. 
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4. “Terrorist” është çdo person fizik, që dyshohet se ka kryer ose ka tentuar të kryejë, në mënyrë të 
vullnetshme, akte terroriste me çfarëdo mjeti, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ose që ka marrë pjesë si 
bashkëpunëtor në akte terroriste a në financimin e tyre, që ka organizuar ose drejtuar persona të tjerë për të 
kryer akte terroriste ose për t’i financuar ato, që ka kontribuar me dashje ose duke pasur dijeni për kryerjen e 
akteve terroriste apo për financimin e tyre nga një grup personash, që veprojnë për një qëllim të përbashkët. 

5. “Subjekt terrorist” është çdo person juridik, çdo formë organizimi a sipërmarrjeje ose një ent tjetër, 
që zotërohet ose kontrollohet nga terroristët. 

6. “Person që financon terrorizmin” është çdo person që siguron a grumbullon, me çfarëdo mjeti, 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, fonde dhe pasuri të tjera, që mund të përdoren tërësisht ose pjesërisht për kryerjen 
e akteve terroriste apo çdo person që vepron për llogari të këtyre personave, në emër a nën drejtimin e tyre. 
Në këtë kategori përfshihen personat që ofrojnë ose grumbullojnë fonde dhe pasuri të tjera për t’u përdorur 
apo që kanë dijeni se do të përdoren për kryejen e akteve terroriste. 

7. “Person i shpallur” është çdo person, shtetas shqiptar, i huaj ose pa shtetësi, si dhe çdo person 
juridik, i regjistruar ose jo, që është cilësuar dhe është përfshirë  në listë si terrorist, subjekt terrorist a person 
që financon terrorizmin ose personat për të cilët janë marrë vendime të ngjashme në mbështetje të rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të akteve përkatëse të organizatave ndërkombëtare ose të 
marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë. 

8. “Person i interesuar” është çdo person që ka ose pretendon se ka një të drejtë të ligjshme pronësie a 
pasurore në fonde dhe pasuritë e tjera të personit të shpallur. 

 
Neni 4 

Fusha e zbatimit të ligjit 
 
1. Ky ligj zbatohet ndaj personave të shpallur për vepra të terrorizmit dhe të financimit të tij, të kryera 

brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 
2. Ky ligj zbatohet edhe për vepra penale të terrorizmit, si dhe për fondet e pasuritë e tjera që kanë 

shërbyer për financimin e terrorizmit, të kryera përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 5 
Persona të shpallur 

 
1. Në zbatim të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Ministrave, në 

përputhje me parimet dhe procedurat e parashikuara në këtë ligj, vendos përfshirjen në listë të personave të 
shpallur sipas këtyre rezolutave, si dhe marrjen e masave të nevojshme ndaj tyre. 

2. Këshilli i Ministrave mund të vendosë përfshirjen në listë edhe të personave të shpallur nga aktet e 
organizatave të tjera ndërkombëtare ose nga marrëveshje të tjera ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë 
është palë. 

 
Neni 6 

Masa për fondet dhe pasuritë e tjera të personave të shpallur 
 
Për fondet dhe pasuritë e tjera të personave të shpallur nga Këshilli i Ministrave, sipas këtij ligji, persona 

të shpallur, Ministri  i Financave urdhëron marrjen e një ose të disa prej masave të mëposhtme: 
a) bllokimin e përkohshëm; 
b) sekuestrimin; 
c) ndalimin për t’i dhënë shërbime financiare, fonde, mjete financiare ose pasuri të tjera. 

KREU II 
ORGANET PËRGJEGJËSE  DHE DETYRIMET E SUBJEKTEVE PËR TË BASHKËPUNUAR 

 
Neni 7 

Organet përgjegjëse për masat kundër financimit të terrorizmit 
 
1. Këshilli i Ministrave nxjerr vendime për miratimin, ndryshimin ose revokimin e listës së personave të 

shpallur, sipas nenit 5 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji, si dhe për çështje të tjera, që lidhen me masat kundër 
financimit të terrorizmit. 
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2. Ministri i Financave është organi përgjegjës për zbatimin e masave kundër financimit të terrorizmit 
dhe për nxjerrjen e zbatimin e akteve për masat e parashikuara në nenin 6 të këtij ligji. 

 
Neni 8  

Administrimi i të dhënave 
 
1. Mbledhja, përpunimi, sistemimi, analiza, ruajtja, përdorimi, shkëmbimi dhe paraqitja e të dhënave për 

zbatimin e masave kundër terrorizmit, sipas këtij ligji, bëhen nga Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e 
Pastrimit të Parave. 

2. Ministri i Financave, Ministri  i Rendit Publik, Prokurori i Përgjithshëm, Drejtori i Shërbimit 
Informativ të Shtetit dhe drejtuesit e shërbimeve të tjera informative, sipas fushës dhe përgjegjësive, caktojnë 
bashkërisht rregullat për njoftimin, mbledhjen, shkëmbimin dhe përdorimin e të dhënave për personat e 
shpallur, të dhënat ose dyshimet për veprime financiare, transanksione ose veprime të tjera, që kanë për qëllim 
financimin e terrorizmit. 

3. Ministri  i Financave kujdeset për zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërkombëtar për 
hetimin, shkëmbimin e të dhënave dhe kryerjen e veprimtarive të tjera për masat kundër financimit të 
terrorizmit. 

 
Neni 9  

Mbledhja e të dhënave 
 
1. Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave merr masa për mbledhjen dhe 

administrimin e të dhënave për: 
a) personat e shpallur; 
b) fondet dhe pasuritë e tjera që disponojnë ose lidhen me të drejta a interesa të tjerë të personave të 

shpallur. 
2. Mbledhja, administrimi dhe ruajtja e të dhënave bëhen në formë dokumentare dhe elektronike. 
3. Rregullat e hollësishme për administrimin, ruajtjen, klasifikimin e të dhënave, për rastet dhe mënyrën 

e njoftimit, si dhe për bërjen publike të akteve e të të dhënave, sipas këtij neni, caktohen me udhëzim të 
Ministrit të Financave. 

 
Neni 10 

Detyrimi për informim dhe raportim 
 
1. Çdo person, që ka dijeni për veprime financiare, transanksione ose veprime të tjera, që kanë për 

qëllim financimin e terrorizmit, është i detyruar të njoftojë menjëherë Ministrin e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave ose strukturat e tjera, të ngarkuara me zbulimin dhe 
hetimin e veprave penale. 

2. Personat e ngarkuar për identifikim dhe raportim, sipas ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”, janë të detyruar të njoftojnë menjëherë Drejtorinë e Përgjithshme për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave kur kanë të dhëna ose dyshime për veprime financiare, transanksione ose 
veprime të tjera, që kanë për qëllim financimin e terrorizmit, pavarësisht nga vlera e tyre. Në çdo rast, 
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave ushtron të drejtat dhe detyrimet përkatëse, të 
parashikuara në ligjin e përmendur më lart. 

3. Njoftimi dhe raportimi, sipas pikës 2, duhet të përmbajnë të dhënat për identifikimin e fondeve dhe të 
pasurive të tjera, të dhënat për pronësinë dhe interesa të tjerë rreth tyre, si dhe shpjegime për motivet ku 
mbështeten të dhënat e arsyeshme për financim të terrorizmit. 

4. Në rastet e parashikuara në pikat 1 dhe 2 Ministri  i Financave mund të vendosë menjëherë, pa 
detyrimin e njoftimit paraprak, pezullimin e një operacioni ose transanksioni, për një periudhë deri në 7 ditë 
pune, duke filluar nga dita e parë pas asaj të hyrjes në fuqi të urdhrit. Njëkohësisht, i njofton menjëherë 
Prokurorit të Përgjithshëm të dhënat e nevojshme për këtë transanksion ose veprim, për efekt të procedimit të 
mundshëm penal. 
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Neni 11 
Mbrojtja e identitetit të personave që japin njoftime 

 
1. Organet përgjegjëse, që marrin të dhëna, njoftime dhe raportime në zbatim të këtij ligji, janë të 

detyruara të ruajnë anonimatin e personave që kanë dhënë njoftime. 
2. Këshilli i Ministrave miraton rregulla të hollësishme për masat dhe procedurat e ruajtjes së anonimatit 

të personave që japin njoftime në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 12 
Ndalimi i publikimit të të dhënave 

 
1. Të dhënat e siguruara në zbatim të këtij ligji mund të përdoren vetëm për qëllimet e zbatimit të ligjit, 

për qëllime të ndjekjes penale ose për qëllime të tjera, të caktuara me ligj. 
2. Organet përgjegjëse, subjektet e raportimit dhe personat e punësuar pranë tyre, që marrin të dhëna, 

njoftime dhe raportime në zbatim të këtij ligji, nuk mund të bëjnë publike fakte, për të cilat janë vënë në dijeni 
gjatë ose për shkak të detyrës. 

3. Organet përgjegjëse, subjektet e raportimit dhe personat e punësuar pranë tyre detyrohen t’i vënë në 
dispozicion gjykatës dokumentet e kërkuara, si dhe të dëshmojnë vetëm në rastet e lejuara në nenin 160 të 
Kodit të Procedurës Penale. 

 
Neni 13 

Mbrojtja e subjekteve në mirëbesim 
 
Çdo person, që përmbush ose kërkon të përmbushë në mirëbesim detyrimet, sipas dispozitave të këtij 

ligji, nuk mund të paditet, të procedohet penalisht a t’i nënshtrohet një veprimi të ngjashëm ose të vihet para 
çdo lloj përgjegjësie tjetër për këtë shkak. 

 
KREU III 

LISTA E PERSONAVE TË SHPALLUR 
 

Neni 14 
Verifikimi i identitetit, i fondeve dhe i pasurive të tjera 

 
1. Ministri  i Financave, në bashkërendim me organet e përcaktuara në pikën 2 të nenit 8 të këtij ligji, 

bën verifikimin e identitetit të personave që u nënshtrohen procedurave si person i shpallur, si dhe të fondeve e 
të pasurive të tjera të zotëruara, të kontrolluara ose ku ata kanë ndonjë të drejtë a interes tjetër. 

2. Në çastin më të parë të mundshëm, por jo më vonë se 7 ditë nga njoftimi, organet e përmenduara në 
pikën 2 të nenit 8 të këtij ligji i paraqesin Ministrit të Financave, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave, një raport me shkrim, ku jepen: 

a) të dhënat e arsyeshme që personi i shpallur ka të drejta dhe interesa në fondet dhe pasuritë e tjera; 
b) pamundësia e vlerësimit brenda afatit të përcaktuar në këtë pikë, nëse personi i shpallur ka të drejta 

dhe interesa në fondet dhe pasuritë e tjera. 
 

Neni 15 
Kriteret për hartimin e listës së personave të shpallur dhe për marrjen e masave kundër fondeve dhe 

pasurive të tjera 
 
1. Në rastin e parashikuar në pikën 1 të nenit 5 të këtij ligji, përcaktimet nga strukturat dhe rezolutat e 

Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përbëjnë të dhëna të arsyeshme, për të krijuar bindjen se 
personi është terrorist, subjekt terrorist ose person që financon terrorizmin. Në këto raste Këshilli i Ministrave 
detyrimisht vendos për përfshirjen e tyre në listën e personave të shpallur. 

2. Në rastin e parashikuar në pikën 2 të nenit 5 të këtij ligji Këshilli i Ministrave, në marrjen e vendimit, 
mbështetet në të dhënat e arsyeshme ku pa u kufizuar vetëm në to, mund të përfshihen aktet e nxjerra nga 
organizatat ndërkombëtare ose nga marrëveshjet ndërkombëtare, ku Shqipëria është palë. Aktet mund të 
plotësohen me informacionet e paraqitura nga Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave, 
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nga organet e ndjekjes penale, shërbimet informative të shtetit, institucionet e tjera, kombëtare dhe 
ndërkombëtare, si dhe në informacione të siguruara nga mbajtësit e fondeve dhe të pasurive të tjera, sipas 
parashikimeve të nenit 10 të këtij ligji. 

3. Ministri  i Financave, mbështetur në dokumentacionin e parashtruar sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, 
i propozon Këshillit të Ministrave përfshirjen në listën e personave të shpallur ose përcaktimin e një personi si 
person i shpallur, si dhe merr masat për bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe pasurive të tjera të tij. 

4. Masat e parashikuara në nenin 6 të këtij ligji vendosen për të gjitha fondet dhe pasuritë e tjera ku 
personi i shpallur ushtron të drejta pronësie, kontrolli ose të drejta a interesa të tjerë. 

5. Masat e parashikuara në nenin 6 të këtij ligji vendosen pavarësisht nga fakti se kush i ka në zotërim a 
përdorim fondet apo pasuritë e tjera, sikurse edhe për çdo fond dhe pasuri tjetër, që është gjetur në posedim 
ose mbahet nga persona të shpallur. 

6. Zbatimi i masës së bllokimit të përkohshëm ose të sekuestrimit nuk pengon mbledhjen e interesave 
dhe marrjen e përfitimeve nga fondet dhe pasuritë e tjera. Këto masa shtrihen automatikisht edhe mbi fonde 
dhe pasuri të tjera që fitohen pas zbatimit të tyre. 

7. Nuk lejohen veprime ose transanksione për fondet dhe pasuritë e tjera të bllokuara përkohësisht, 
përveç rasteve të parashikuara shprehimisht në ligj dhe përcaktimeve të bëra në bazë të tij në aktin përkatës të 
bllokimit të përkohshëm. 

 
Neni 16  

Bllokimi i përkohshëm 
 
1. Ministri  i Financave urdhëron menjëherë bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe pasurive të tjera të 

një personi të shpallur edhe përpara nxjerrjes së vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave, sipas nenit 18 të 
këtij ligji, kur çmon se kjo është e vetmja mënyrë për të parandaluar shmangien nga zbatimi i masave të 
parashikuara në këtë ligj ose për të siguruar efektivitetin e tyre.  

2. Urdhri i Ministrit të Financave për bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe të pasurive të tjera hyn në 
fuqi menjëherë dhe është i vlefshëm për një periudhë jo më shumë se 30 ditë pune, duke filluar nga dita e parë 
pas nxjerrjes së urdhrit. 

3. Kur ka të dhëna për kryerjen e një akti terrorist ose për financimin e terrorizmit, Ministri  i Financave 
urdhëron bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe të pasurive të tjera sipas këtij neni dhe njofton menjëherë 
Prokurorin e Përgjithshëm, duke i dërguar të dhënat e nevojshme për të dyshuarin dhe për fondet e pasuritë e 
tjera të tij. 

 
Neni 17 

Ankimi kundër bllokimit të përkohshëm 
 
1. Kundër urdhrit të Ministrit të Financave për bllokimin e përkohshëm të fondeve dhe të pasurive të 

tjera, të nxjerrë sipas pikës 1 të nenit 16 të këtij ligji, personit të interesuar i lind e drejta të bëjë ankim në 
gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. 

2. Gjykata e shqyrton çështjen brenda 10 ditëve, duke zbatuar dispozitat për gjykimet administrative. Në 
çdo rast, ankimimi nuk pezullon ekzekutimin e menjëhershëm të urdhrit të Ministrit të Financave. 

3. Personi i interesuar ka detyrimin të provojë para gjykatës se: 
a) ka një të drejtë të ligjshme në fondet dhe pasuritë e tjera të personit të shpallur; 
b) ka burime të justifikuara ligjërisht për të drejtat dhe interesat e tij në fondet dhe pasuritë e tjera; 
c) fondet dhe pasuritë e tjera, objekt gjykimi, nuk kanë lidhje me terroristë, subjekte terroriste, persona 

që financojnë terrorizmin ose persona të tjerë të lidhur me ta. 
4. Personi i interesuar quhet i njoftuar nga data kur ka marrë dijeni për nxjerrjen e urdhrit. Në çdo rast, 

çështja shqyrtohet brenda afatit të treguar në pikën 2 të këtij neni, nëse Ministri  i Financave ose përfaqësuesi i 
tij paraqet të dhëna të mjaftueshme për pamundësinë e gjetjes së adresës, të vendndodhjes së personit të 
interesuar ose të pranisë së tij brenda afatit ligjor të shqyrtimit të çështjes. 

5. Në rastin e bllokimit të një pasurie të paluajtshme, kopja e urdhrit të bllokimit të përkohshëm dhe e 
vendimit të gjykatës i dërgohet zyrës që merret me pasuritë e paluajtshme. Kjo e fundit është e detyruar të 
marrë masa për ekzekutimin e menjëhershëm të tyre. 
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Neni 18 
Vendimi i Këshillit të Ministrave 

 
1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave, vendos miratimin, ndryshimin ose 

revokimin e listës së personave të shpallur, për të cilët zbatohen masat kundër financimit të terrorizmit, si dhe 
për çështjet që lidhen me sekuestrimin e fondeve dhe të pasurive të tyre. 

2. Vendimi i Këshillit të Ministrave hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

Neni 19 
Ankimimi kundër vendimit të Këshillit të Ministrave 

 
1. Personi i shpallur mund të bëjë ankim të veçantë kundër vendimit të Këshillit të Ministrave në 

gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë brenda 15 ditëve nga marrja dijeni. E drejta e ankimit mund të ushtrohet 
vetëm në rastin kur personi pretendon se është identifikuar gabimisht me personin e shpallur. 

2. Gjykata e shqyrton çështjen duke zbatuar dispozitat për gjykimet administrative. Në çdo rast ankimimi 
nuk pezullon ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit dhe të masave të tjera, që merren në zbatim të tij. 

 
Neni 20 

Zbatimi i vendimit të Këshillit të Ministrave 
 
1. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, Ministri  i Financave merr masa për bllokimin e 

përkohshëm ose për sekuestrimin e administrimin e të gjitha fondeve dhe pasurive të tjera ose transanksioneve, 
që kanë të bëjnë me sigurimin e këtyre fondeve dhe të pasurive të tjera të personave të shpallur. 

2. Në rastin e sekuestrimit të një pasurie të paluajtshme, kopja e akteve përkatëse dhe e vendimit të 
gjykatës i dërgohen zyrës përkatëse të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Kjo e fundit është e detyruar të 
marrë masa për ekzekutimin e menjëhershëm të tyre. 

3. Për administrimin e pasurive të bllokuara e të sekuestruara, sipas këtij ligji, zbatohen dispozitat në 
fuqi për strukturat përgjegjëse dhe procedurat për fondet dhe pasuritë e sekuestruara të konfiskuara në 
procedime penale ose jashtë tyre. 

 
Neni 21 

Shpenzime të lejuara nga fondet dhe pasuritë e tjera 
 
1. Ministri  i Financave, brenda 72 orëve nga paraqitja e kërkesës, autorizon pagesa nga fondet dhe 

pasuritë e tjera të sekuestruara, për t’i përdorur për nevoja mjekësore, familjare dhe vetjake të personit të 
shpallur, për pagimin e detyrimeve ndaj shtetit ose të atyre që rrjedhin nga puna e kryer dhe sigurimet e 
detyrueshme. 

2. Kundër urdhrit të Ministrit të Financave për refuzimin e autorizimit të kërkuar mund të bëhet ankim 
në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Në çdo rast, ankimimi nuk pezullon ekzekutimin e menjëhershëm të 
vendimit dhe të masave të tjera që merren në zbatim të tij. 

3. Ministri  i Financave vendos rregulla dhe procedura të hollësishme për shpenzimet e lejueshme, duke 
pasur parasysh kriteret e parashikuara në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 

 
Neni 22 

Ankimi i personave të interesuar dhe i personave të tretë 
 
1. Personat e interesuar dhe personat e tretë, që pretendojnë se janë në mirëbesim, mund t’i kërkojnë të 

drejtat e tyre mbi fondet dhe pasuritë e tjera të sekuestruara duke bërë ankim në gjykatën e rrethit gjyqësor 
Tiranë jo më vonë se 30 ditë nga marrja dijeni për aktin e sekuestrimit. Në çdo rast, ankimimi nuk pezullon 
ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit dhe të masave të tjera, që merren në zbatim të tij. 

2. Personat e interesuar dhe personat e tretë, që pretendojnë se janë në mirëbesim, zbatojnë detyrimet e 
parashikuara në pikën 3 të nenit 17 të këtij ligji. 
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Neni 23 
Ndryshimi dhe revokimi i vendimit për personat e shpallur 

 
1. Këshilli i Ministrave mund të vendosë ndryshimin ose revokimin e vendimit për listën e personave të 

shpallur brenda 15 ditëve nga paraqitja e propozimit të Ministrit të Financave ose mbi ankimin e personit të 
shpallur, të shoqëruar me shpjegimet për ndryshimin e rrethanave përkatëse, që kanë motivuar nxjerrjen e tij. 

2. Efektet e ndryshimit ose të revokimit të masave të marra ndaj personave të shpallur fillojnë shtatë ditë 
pas datës së botimit të vendimit në Fletoren Zyrtare. 

3. Ndryshimi ose revokimi i vendimit të Këshillit të Ministrave për listën e personave të shpallur bëhet 
vetëm kur vërtetohen rrethana dhe fakte, që e bëjnë të panevojshëm zbatimin e mëtejshëm të tij, për shkak të: 

a) një vendimi të mëvonshëm të strukturave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sipas 
Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, për rastet e parashikuara në pikën 1 të nenit 6 të këtij ligji; 

b) një detyrimi që i kërkohet ose i lind Republikës së Shqipërisë, sipas nenit 25 të Kartës së Kombeve të 
Bashkuara; 

c) një vendimi përkatës të organizatave të tjera ndërkombëtare ose sipas një marrëveshjeje 
ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë. 

 
KREU IV 

SANKSIONET 
 

Neni 24 
Kundërvajtjet administrative 

 
1. Nëse nuk përbën vepër penale, mospërmbushja nga subjektet e detyrimeve të parashikuara në këtë ligj 

dhe në 1igjin nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, i ndryshuar, përbën 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 50 mijë deri në 10 milonë 1ekë, si dhe me detyrimin në 
favor të shtetit të vlerës, fondit dhe të pasurisë tjetër, ku vërtetohet se ka një interes personi i shpallur. 

2. Dënimet administrative, sipas pikës 1 të këtij neni, vendosen nga Ministri  i Financave. 
3. Procedurat e ankimit dhe të ekzekutimit të vendimeve për kundërvajtjet administrative bëhen në 

përputhje me ligjin nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar. 
 

KREU V 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 25 

Procedimi penal 
 
Pavarësisht nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji, prokuroria dhe gjykata, në zbatim të dispozitave 

procedurale penale, mund të procedojnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e fondeve dhe të pasurive të tjera, të 
bllokuara përkohësisht ose të sekuestruara në zbatim të këtij ligji. 

 
Neni 26 

Miratimi i akteve nënligjore 
 
Ngarkohen organet përgjegjëse, sipas këtij ligji, që brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e tij, të nxjerrin 

aktet nënligjore në zbatim të neneve 7, 9 pika 3, 11 pika 2 dhe 21 pika 3. 
 

Neni 27 
Rregulla të brendshme 

 
Brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, në përputhje me detyrimet përkatëse, autoritetet 

mbikëqyrëse dhe subjektet e përmendura në nenin 3 të ligjit nr.8610, datë 17.5.2000 “Për parandalimin e 
pastrimit të parave”, i ndryshuar, duhet të miratojnë dhe të zbatojnë rregullat e brendshme, të posaçme, për 
kriteret dhe procedurat e identifikimit të veprimeve, të transanksioneve dhe të personave të dyshimtë për lidhje 
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me financimin e terrorizmit, si dhe për identifikimin e veprimeve financiare, të transanksioneve dhe veprimeve 
të tjera të dyshimta për financim të terrorizmit. 

 
Neni 28 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 Shpallur me dekretin nr.4281, datë 26.7.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred 

Moisiu 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.54, faqe 3538 

 
 

VENDIM 
Nr.140, datë 13.2.2008 

 
PËR MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, 

TË SEKUESTRUARA, NË KUADËR TË MASAVE KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1 të nenit 18 të ligjit nr.9258, datë 15.7.2004 

“Për masat kundër financimit të terrorizmit”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
1. Ky vendim rregullon çështjet, që lindin në çastin e fillimit të procedurave për vendosjen e 

sekuestros mbi pasuritë e paluajtshme, në mbështetje të ligjit nr.9258, datë 15.7.2004 “Për masat kundër 
financimit të terrorizmit”. 

2. Administrimi i pasurive të paluajtshme, të sekuestruara, që kanë për pronarë personat e shpallur si 
financues të terrorizmit, bëhet nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, 
më poshtë AAPSK, menjëherë pas vendosjes së sekuestros. 

3. Inventari i pasurive të paluajtshme dhe procesverbali i marrjes në dorëzim të tyre kryhen nga një 
komision, i ngritur me urdhër të Ministrit të Financave, i cili ka në përbërje një administrator, të caktuar nga 
AAPSK-ja, një përfaqësues të autoritetit, që ka kryer sekuestrimin, dhe një përfaqësues të Ministrisë së 
Financave. 

II. PASURITË E PALUAJTSHME 
1. Pasuritë e paluajtshme të sekuestruara, u jepen në përdorim: 
a) institucioneve shtetërore buxhetore, me urdhër të Ministrit të Financave, pasi të jetë lidhur një 

kontratë huapërdorjeje, e cila nënshkruhet nga huamarrësi dhe kryeadministratori i AAPSK-së; 
b) subjekteve private, pasi të jetë lidhur një kontratë qiraje, e cila nënshkruhet nga qiramarrësi dhe 

kryeadministratori i AAPSK-së. 
2. Vlera e kontratës së qirasë përcaktohet sipas ofertës të tregut, ndërsa mënyra dhe procedurat për 

dhënien me qira të pasurive të paluajtshme, të sekuestruara, përcaktohen nga Ministri i Financave. 
3. Institucionet shtetërore, buxhetore, dhe subjektet private përballojnë çdo shpenzim, për pasurinë e 

marrë në përdorim, në formën e huapërdorjes, ose me qira. 
4. Të ardhurat e krijuara nga administrimi i pasurisë së sekuestruar derdhen në llogari likuiduese, të 

hapura me autorizim të Ministrit të Financave, në njërën nga bankat e nivelit të dytë, në emër të AAPSK-së. 
Këto llogari funksionojnë dhe administrohen sipas rregullave të përcaktuara nga Ministri i Financave, në 
përputhje me ligjin nr.9258, datë 15.7.2004 “Për masat kundër financimit të terrorizmit”. 

5. Shpenzimet për administrimin e pasurisë përballohen nga llogaritë përkatëse, të përmendura në 
pikën 4 të këtij kreu. 

6. Kur të ardhurat e krijuara nga administrimi i pasurive të paluajtshme, të sekuestruara, nuk 
mjaftojnë për përballimin e shpenzimeve të kryera për administrimin e tyre, diferenca mbulohet nga Buxheti i 
Shtetit. 
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7. Për pasuritë e paluajtshme, që janë në bashkëpronësi, dhe që, për shkaqe objektive, administrimi i 
tyre është i pamundur, administratori kërkon pjesëtimin e sendit në rrugë gjyqësore. 

III. DISPOZITA TË FUNDIT 
1. Vendimi nr.491, datë 30.6.2005 i Këshillit të Ministrave “Për disa çështje për sekuestrimin e 

pasurive të paluajtshme, në kuadër të masave kundër financimit të terrorizmit” shfuqizohet. 
Kontratat e lidhura në zbatim të vendimit nr.491, datë 30.6.2005 të Këshillit të Ministrave, me hyrjen 

në fuqi të këtij vendimi, ruajnë fuqinë dhe efektet juridike. 
2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe 

Konfiskuara për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.29, faqe 1345 
 

 
UDHËZIM  

Nr.12, datë 27.2.2008  
 

PËR MËNYRAT DHE PROCEDURAT E DHËNIES ME QIRA TË PASURIVE TË PALUAJTSHME 
TË SEKUESTRUARA NË KUADËR TË LIGJIT NR.9258, DATË 15.7.2004 “PËR MASAT KUNDËR 

FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”  
 
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit nr.9258, datë 

15.7.2004, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.140, datë 13.2.2008 “Për mënyrën e administrimit të 
pasurive të paluajtshme të sekuestruara në kuadër të masave kundër financimit të terrorizmit”,  

 
UDHËZOJ:  

 
1. Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme të sekuestruara në kuadër të masave kundër financimit të 

terrorizmit ka për qëllim administrimin korrekt të këtyre pasurive. Nëpërmjet dhënies me qira, Agjencia për 
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara duhet të synojë garantimin e ruajtjes, mirëmbajtjes, 
sigurimin e domosdoshëm dhe të ardhura të tjera sa të jetë e mundur.  

2. Dhënia me qira e këtyre pasurive të jetë një proces i dokumentuar dhe transparent. Ky proces të 
ndjekë parimet e përgjithshme dhe ecurinë e tregut të lirë të pasurive të paluajtshme në vend.  

3. Procedura që do të ndiqet për dhënien me qira të këtyre pasurive është në ngarkim të Agjencisë për 
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe kryhet si më poshtë:  

a. Njoftimi.  
a.1. Njoftimi të përmbajë të dhëna të mjaftueshme për pasurinë dhe destinacionin kryesor të 

përdorimit, vendndodhjen, afatin e qirasë, të dhëna mbi kontratën-tip të qirasë, çmimin dysheme të qirasë, 
afatin(data, ora) dhe vendin e paraqitjes së kërkesave, datën, orën, vendin e hapjes së zarfeve, datën dhe orën 
e vizitës në objekt dhe të dhëna të tjera që gjykohen të nevojshme, sipas rastit.  

a.2. Për caktimin e çmimit dysheme të qirasë, kryeadministratori i Agjencisë për Administrimin e 
Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ngre një komision prej 2 specialistësh nga kjo agjenci dhe një 
specialist nga Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike në  Ministrinë e Financave, i cili 
propozohet nga drejtori i kësaj drejtorie. Ky komision bën studimin e tregut në zonën përkatëse ku ndodhet 
pasuria që do të jepet me qira dhe paraqet raportin për kryeadministratorin. Ky raport duhet ripërtërirë një 
herë në  vit.  

a.3. Afati nga data e njoftimit deri në datën e hapjes së zarfeve të jetë nga 15 deri 30 ditë kalendarike.  
a.4. Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara të publikojë në faqen 

e ëeb-it të Ministrisë së Financave kontratën - tip të qirasë dhe, përveç kësaj, të vërë në dispozicion të të 
interesuarve një kopje të kësaj kontrate, sipas kërkesës.  

a.5. Njoftimi të botohet në buletinin zyrtar të APP-së dhe dy herë në shtypin e përditshëm kombëtar 
me tirazh të madh. Si datë e njoftimit konsiderohet data e botimit në buletinin zyrtar të APP-së.  

b. Vlerësimi i kërkesave për qiramarrje.  
b.1. Vlerësimi i kërkesave për qiramarrje bëhet nga komisioni i vlerësimit të kërkesave për 

qiramarrje. Ky komision ngrihet nga kryeadministratori i Agjencisë për Administrimin e Pasurive të 
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Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe përbëhet nga 2 specialistë të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të 
Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe një specialist nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve në Ministrinë e 
Financave, i cili propozohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimeve.  

b.2. Komisioni i vlerësimit të kërkesave, brenda ditës së hapjes së zarfeve, pasi të verifikojë nëse 
kërkuesit kanë pranuar kushtet e kontratës-tip, të bëjë renditjen e kërkuesve të kualifikuar, duke filluar nga 
çmimi më i lartë dhe t’ia dorëzojë kryeadministratorit të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të 
Sekuestruara dhe të Konfiskuara me një procesverbal të firmosur.  

b.3. Komisioni do t’i skualifikojë ata kërkues, të cilët nuk deklarojnë se pranojnë kushtet e vendosura 
në kontratën-tip të qirasë, apo/dhe ata kërkues, të cilët ofrojnë çmime më të ulëta se çmimi dysheme i shpallur 
në njoftimin për dhënien me qira.  

b.4. Procedurat për vlerësimin e kërkesave për qiramarrje nuk ndërpriten edhe sikur vetëm njëri nga 
subjektet e interesuara të kualifikohet për këtë qëllim.  

c. Paraqitja e kërkesës për marrje me qira dhe hapja e zarfeve.  
c.1. Kërkesa për qiramarrje bëhet në formularë të posaçëm, të shpallur më parë nga Agjencia për 

Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Formulari të përmbajë të dhëna të mjaftueshme 
për qiradhënësin, kërkuesin dhe pasurinë që jepet me qira. Ky formular të përmbajë gjithashtu dhe deklarimin 
e kërkuesit për pranimin e kushteve të paraqitura në kontratën-tip të qirasë.  

c.2. Kërkesa për marrje me qira duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur dhe t’i drejtohet Agjencisë për 
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Në zarf të shënohet adresa e saktë e dërguesit 
dhe marrësit dhe të protokollohet në zyrën e protokollit të Ministrisë së Financave.  

c.3. Hapja e zarfeve bëhet në ditën dhe orën e caktuar si afati përfundimtar i paraqitjes së tyre. Hapja 
e zarfeve bëhet në praninë e të tre anëtarëve të komisionit dhe të subjekteve kërkuese apo të autorizuarve prej 
tyre, nëse ata e kërkojnë këtë.  

d. Lidhja e kontratës së qirasë.  
d.1. Kontrata e qirasë së pasurive të paluajtshme të sekuestruara në kuadër të masave kundër 

financimit të terrorizmit është kontrata-tip e miratuar nga Ministri i Financave. Kryeadministratori i Agjencisë 
për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, asnjëherë nuk mund të lidhë një kontratë 
qiraje, kushtet e së cilës janë të pamiratuara më parë nga Ministri i Financave.  

d.2. Për lidhjen e kontratës së qirasë kryeadministratori i Agjencisë për Administrimin e Pasurive të 
Sekuestruara dhe të Konfiskuara njofton me shkrim atë kërkues i cili ka ofruar çmimin me të lartë të qirasë. 
Në rast se kërkuesi fitues nuk paraqitet për të lidhur kontratën brenda 5 ditëve (punë zyrtare) nga data e 
njoftimit, kryeadministratori njofton të dytin në  listë e kështu me radhë, duke ruajtur afatin kohor të 
përmendur më sipër.  

d.3. Në rast se asnjë nga subjektet nuk afrohet për të lidhur kontratën e qirasë brenda këtyre afateve, 
lidhja e kontratës dështon.  

d.4. Kontrata e qirasë firmoset në 3 kopje origjinale që protokollohen në protokollin e Ministrisë së 
Financave, të cilat shpërndahen një kopje për Agjencinë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara, një kopje për qiramarrësin dhe një kopje qëndron në protokollin e Ministrisë së Financave.  

e. Administrimi i dokumentacionit dhe ndjekja e zbatimit të kontratës së qirasë.  
e.1. Dokumentacioni i praktikave të qirasë dhe një kopje e kontratës së qirasë administrohen nga 

Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.  
e.2. Ndjekja e zbatimit të kontratave të qirasë bëhet nga administratori përkatës i pasurisë, i cili i 

raporton kryeadministratorit në formën dhe mënyrat e kërkuara prej tij.  
f. Procedurat që ndiqen pas dështimit të lidhjes së kontratës.  
f.1. Nëse lidhja e kontratës sipas procedurave të mësipërme dështon, kryeadministratori organizon 

përsëritjen e procedurave nga fillimi. Këto procedura mund të kryhen deri në tre herë, përfshirë herën e parë.  
f.2. Çmimi dysheme në herën e dytë do të jetë po ai i dhënë në njoftimin e parë. Nëse procedurat 

përsëriten për herë të tretë, çmimi dysheme do të jetë 20% me i ulët se ai i shpallur herën e parë dhe herën e 
dytë.  

f.3. Në rast se lidhja e kontratës dështon edhe me herën e tretë, kryeadministratori i Agjencisë për 
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara i kërkon komisionit të vlerësimit të tregut të bëjë 
një vlerësim të ri dhe organizon përsëritjen e procedurave për dhënien me qira nga fillimi.  

f.4. Në raste të veçanta, pas dështimit të lidhjes së kontratës me herën e tretë, sidomos kur objektet 
për t’u dhënë me qira janë apartamente apo shtëpi banimi, kryeadministratori i Agjencisë për Administrimin e 
Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara nuk organizon përsëritjen e procedurave nga fillimi, por mund t’i 
kërkojë Ministrit të Financave miratimin për çmime më të ulëta të qirasë sesa çmimi dysheme, të negociuara 
më parë me subjekte të interesuara.  
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4. Me marrjen në administrim të pasurisë së sekuestruar, në rast se kjo pasuri është në  përdorim të 
një apo disa subjekteve private dhe këto subjekte paraqesin interesin e tyre nëpërmjet kërkesës me shkrim 
kryeadministratorit të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, ky i fundit 
mund të lidhë një kontratë qiraje me këto kërkues rast pas rasti, nëse:  

- Subjektet e interesuara pranojnë kushtet e kontratës-tip të miratuar nga Ministri i Financave.  
- Çmimi i qirasë është jo më i vogël sesa çmimi dysheme i dhënë në  raportin e komisionit të 

vlerësimit të tregut.  
5. Kryeadministratori i Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara të 

raportojë çdo 3 muaj për administrimin e pasurive të sekuestruara në kuadër të masave kundër financimit të 
terrorizmit.  

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.  
 

MINISTRI I FINANCAVE  
Ridvan Bode 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.30, faqe 1404 
 
 

UDHËZIM  
Nr.13, datë 27.2.2008 

 
PËR ÇELJEN DHE MËNYRAT E FUNKSIONIMIT TË LLOGARIVE LIKUIDUESE TË TË 

ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME TË 
SEKUESTRUARA NË KUADËR TË LIGJIT NR.9258, DATË 15.7.2004 “PËR MASAT KUNDËR 

FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”  
 
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit nr.9258, datë 

15.7.2004, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.140, datë 13.2.2008 “Për mënyrën e administrimit të 
pasurive të paluajtshme të sekuestruara në kuadër të masave kundër financimit të terrorizmit”,  

 
UDHËZOJ:  

 
1. Ministri i Financave është autoriteti i vetëm, i cili do të autorizojë çeljen e llogarive të veçanta për 

çdo subjekt të sekuestruar.  
2. Agjencia ia bën kërkesën Ministrit të Financave për çeljen e llogarisë në një bankë të nivelit II, në 

mbështetje të urdhrit të sekuestrimit të lëshuar nga Ministri i Financave.  
3. Në llogaritë e hapura në bankat e nivelit II për çdo subjekt për të cilin ka dalë urdhri i sekuestrimit 

dhe janë në administrim të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të 
derdhen të gjitha të ardhurat që krijohen nga administrimi i tyre.  

4. Këto llogari do të qëndrojnë të ngrira dhe do të preken për shpenzimet e administrimit me kërkesë 
të kryeadministratorit të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe 
aprovim të tyre nga Ministri i Financave apo i autorizuari i tij. Këto llogari mund të preken gjithashtu për 
shpenzime të tjera të lejueshme në zbatim të nenit nr.21 të ligjit nr.9258, datë 15.7.2004 “Për masat kundër 
financimit të terrorizmit”.  

5. Agjencia cakton personin përgjegjës për evidentimin e të gjitha veprimeve monetare dhe veprimeve 
të tjera me pasuritë në kartela të veçanta të secilës pasuri.  

6. Shpenzime të administrimit janë shpenzimet për ruajtjen, mirëmbajtjen, publikimin e ofertave të 
qirasë dhe sigurimin e domosdoshëm të pasurive.  

6.1 Këto shpenzime bëhen vetëm atëherë kur pasuritë nuk janë të dhëna me qira apo huapërdorje dhe 
do të njihen mbi bazën e kërkesës së bërë nga administratori i pasurisë për kryeadministratorin e Agjencisë për 
Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe autorizimit të kryerjes së tyre nga Ministri i 
Financave.  

6.2 Për pjesën e shpenzimeve të administrimit që lindin nga përdorimi i ambienteve të përbashkëta të 
pasurive të paluajtshme të sekuestruara, të kushtëzuara për funksionimin normal të ambienteve, do të 
urdhërohen nga Ministri i Financave duke zbatuar dispozitat ligjore në fuqi mbi administrimin e ambienteve në 
bashkëpronësi.  

7. Për nevoja të ruajtjes së objekteve Ministria e Financave kontrakton subjekte të licencuara e të 
specializuara për këtë qëllim. Kontrata e shërbimit është 1-vjeçare dhe kontraktori i kryen shërbimet sipas 
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kërkesës së Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Procedura për 
përzgjedhjen e kontraktorit do t’i referohet pikës 4.b të kreut IV të rregullores së prokurimit publik, miratuar 
me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.1.2007.  

8. Për nevoja të mirëmbajtjes së pasurisë, shpenzimet e kërkuara nga administratori i pasurisë do të 
kryhen pas marrjes së miratimit nga Ministri i Financave për procedurën që do të ndiqet për përzgjedhjen e 
kontraktorit. Këto kontrata lidhen rast pas rasti, në varësi të nevojave të mirëmbajtjes së pasurive.  

9. Shpenzimet për publikimin e ofertave të qirasë janë pagesat për njoftimet në shtypin e përditshëm 
kombëtar. Mënyrat e këtij publikimi caktohen nga Ministri i Financave.  

10. Shpenzime të sigurimit të domosdoshëm të pasurive janë shpenzimet për sigurimin nga zjarri, 
tërmeti dhe eksplozioni. Këto shpenzime do të kryhen rast pas rasti pas marrjes së miratimit nga Ministri i 
Financave.  

11. Pagesa për shpenzimet e përmendura në  pikat 6,7,8,9,10 më sipër bëhet në përputhje me pikën 5 
të kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.140, datë 13.2.2008 “Për mënyrën e administrimit të 
pasurive të paluajtshme të sekuestruara në  kuadër të masave kundër financimit të terrorizmit”.  

12. Administrimi i llogarive dhe çdo aktivitet tjetër i Agjencisë për Administrimin e Pasurive të 
Sekuestruara dhe të Konfiskuara është subjekt i auditimit të Drejtorisë së Auditimit të Ministrisë së Financave.  

13. Mbyllja e këtyre llogarive bëhet me urdhër të Ministrit të Financave.  
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.  
 

MINISTRI I FINANCAVE  
Ridvan Bode 

Botuar në Fletoren Zyrtare nr.30, faqe 1406 
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LIGJ 
Nr. 10 192, datë 3.12.2009 

 
PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT 

NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË 
 

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 DHE PARIME TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1  
Objekti 

 
Ky ligj përcakton procedurat, kompetencat dhe kriteret për zbatimin e masave parandaluese kundër 

pasurisë së personave, që janë subjekt i këtij ligji, si të dyshuar për pjesëmarrje në krimin e organizuar dhe 
trafikim. 

 
Neni 2 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe goditja ndaj krimit të organizuar dhe trafikimit përmes 

konfiskimit të pasurisë së personave, të cilët kanë një nivel të pajustifikuar ekonomik, si rezultat i veprimtarisë 
së dyshuar kriminale. 

 
Neni 3 

Fusha e zbatimit  
 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për pasuritë e personave, mbi të cilët ekziston një dyshim i 

arsyeshëm, bazuar në indicie, për: 
a) pjesëmarrje në organizata kriminale ose në grupe të strukturuara kriminale, sipas parashikimeve të 

neneve 333 dhe 333/a të Kodit Penal dhe për kryerje të krimeve prej tyre; 
b) pjesëmarrje në organizata terroriste ose në banda të armatosura, sipas parashikimeve të neneve 

234/a dhe 234/b të Kodit Penal dhe për kryerje të krimeve prej tyre; 
c) kryerjen e veprave të tjera, për qëllime terroriste, të parashikuara në pjesën e posaçme kreu VII i 

Kodit Penal; 
ç) kryerjen e krimeve të parashikuara në nenet 109, 109/b, 110/a, 114/b, 128/b, 278/a, 282/a, 283, 

283/a dhe 284/a të Kodit Penal. 
d) kryerjen e krimeve për qëllime të fitimit të pasurive të paligjshme, të parashikuara në nenet 114/a 

dhe 287 të Kodit Penal.  
2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe ndaj pasurive të: 
a) personave të afërm (bashkëshorti, fëmijët, të paralindurit, të paslindurit, vëllezërit, motrat, 

ungjërit, emta, nipërit, mbesat, fëmijët e vëllezërve dhe të motrave, vjehrri, vjehrra, dhëndri, nusja, kunata, 
kunati, bashkëjetuesi, thjeshtri, thjeshtra, njerku dhe njerka) të subjekteve të pikës 1 të këtij neni; 

b) personave fizikë ose juridikë, për të cilët ka të dhëna të mjaftueshme se pasuritë ose veprimtaritë e 
tyre zotërohen, pjesërisht ose plotësisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, a janë përdorur, kanë 
lehtësuar apo në një formë kanë ndikuar në kryerjen e veprimtarive të jashtëligjshme nga personat e 
parashikuar në pikën 1 të këtij neni. 

3. Masat parandaluese mund të kërkohen dhe ndaj trashëgimtarëve të personit, subjekt i zbatimit të 
këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se 5 vjet nga data e vdekjes. 

4. Ky ligj zbatohet edhe për pasuritë e personave, të krijuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, me 
kusht që pasuritë të jenë vënë gjatë përfshirjes së dyshuar të tij në veprimtarinë kriminale, sipas këtij ligji. 
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Neni 4 
Masa parandaluese 

 
Në kuptim të këtij ligji, “Masë parandaluese” është çdo masë me karakter pasuror, që gjykata vendos 

në një procedim gjyqësor, nëpërmjet sekuestrimit të pasurive, veprimtarisë ekonomike, tregtare dhe 
profesionale të personave, si dhe nëpërmjet konfiskimit të tyre. 

 
Neni 5 

Marrёdhёnia me procedimin penal 
 
1. Procedura e caktimit dhe e zbatimit të masave parandaluese, sipas kёtij ligji, është autonome nga 

gjendja, shkalla apo përfundimi i procedimit penal qё zhvillohet nё ngarkim tё personave, subjekte tё këtij 
ligji. 

2. Verifikimet, hetimet dhe gjykimi, sipas këtij ligji, mbështeten në rregullat procedurale të këtij ligji 
dhe plotësohen nga rregulla të përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile. 

3. Nё rastet kur pasuritë e sekuestruara apo të konfiskuara, sipas kёtij ligji, i nënshtrohen, gjithashtu, 
sekuestrimit apo konfiskimit, sipas Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, gjykata urdhëron pezullimin e 
pasojave tё zbatimit tё masave tё sekuestrimit dhe konfiskimit, sipas këtij ligji. Pezullimi përfundon me 
dhënien e një vendimi gjyqësor penal për revokimin apo shuarjen e këtyre masave. 

 
Neni 6 

Objekt i verifikimeve 
 
1. Ndaj personave të parashikuar në nenin 3 të këtij ligji kryhen verifikime për mjetet financiare, 

pasuritë, veprimtaritë ekonomike, tregtare dhe profesionale, nivelin ekonomik, si dhe për burimet e të 
ardhurave të tyre. 

2. Verifikimet bëhen, në veçanti, nëse këta persona janë zotërues të lejeve, licencave, autorizimeve, 
koncesioneve dhe të drejtave të tjera për të ushtruar veprimtari ekonomike, tregtare dhe profesionale, si dhe 
për të verifikuar nëse ata përfitojnë kontribute, financime ose kreditime të çdo lloji, të dhëna apo të përfituara 
nga shteti, ente a persona juridikë publikë, organizma ose institucione ndërkombëtare, si dhe për të verifikuar 
nëse pasuritë, veprimtaritë apo të drejtat pasurore janë të përligjura. 

 
Neni 7  

Kompetenca dhe përbërja e gjykatës  
 

1. Kërkesa për marrjen e masave parandaluese shqyrtohet në shkallë të parë, nga gjykata e shkallës së 
parë të krimeve të rënda dhe në shkallë të dytë, nga gjykata e apelit të krimeve të rënda. 

2. Gjykata e shkallës së parë të krimeve të rënda gjykon kërkesat për sekuestrimin e pasurive me një 
gjyqtar të vetëm. Kërkesat për konfiskimin e pasurive gjykohen me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë. 

3. Gjykata e apelit për krimet e rënda gjykon me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë.  
4. Për njoftimet, afatet dhe procedurën e gjykimit zbatohen, për aq sa janë të pajtueshme, rregullat e 

Kodit të Procedurës Civile.  
 

Neni 8 
Verifikimet paraprake 

 

1. Prokuroria dhe policia gjyqësore marrin dijeni për pasuritë që duhen verifikuar, sipas këtij ligji, 
me iniciativën e vet ose me njoftim të bërë nga të tretët. 

2. Me marrjen dijeni për pasuritë, që duhen verifikuar, sipas këtij ligji, policia gjyqësore, pa vonesë, 
i referon prokurorit, me shkrim, elementet thelbësore të faktit dhe elementet e tjera që janë mbledhur. 

3. Prokurori kryen veprime vetë dhe nëpërmjet Policisë Gjyqësore për hetimin e mjeteve financiare, 
të pasurive, veprimtarive ekonomike, tregtare dhe profesionale, mënyrës së jetesës, si dhe të burimeve të të 
ardhurave të personave, subjekte të zbatimit të këtij ligji. 

 

Neni 9 
Detyrimi i dorëzimit të informacionit dhe të dokumenteve 

 

1. Prokurori, drejtpërdrejt ose nëpërmjet Policisë Gjyqësore, mund të kërkojë pranë çdo zyre të 
administratës shtetërore, enti a personi juridik publik, personave të tjerë fizikë dhe juridikë, të dhëna dhe 
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kopje të dokumenteve, që vlerësohen si të domosdoshme për qëllime verifikimi ndaj pasurive të personave të 
parashikuar në nenin 3 të këtij ligji. 

2. Me autorizim të lëshuar nga prokurori ose gjykata, oficerët e Policisë Gjyqësore mund të vendosin 
sekuestrimin e dokumenteve të shqyrtuara, sipas rregullave të parashikuara në nenet 208, 209, 210 dhe 211 të 
Kodit të Procedurës Penale. 

 
Neni 10 

Kryerja e veprimeve të posaçme 
 
1. Gjykata, me kërkesë të palëve ose kryesisht, mund të kryejë veprime të tjera të posaçme, që nuk 

rregullohen shprehimisht me ligj, nëse ato vlejnë për zgjidhjen e çështjes dhe nuk prekin thelbin e lirive dhe të 
drejtave themelore të njeriut. 

2. Nëse gjatë gjykimit lind nevoja për ndihmë juridike ndërkombëtare, zbatohen marrëveshjet 
ndërkombëtare, të pranuara nga shteti shqiptar, si dhe dispozitat respektive procedurale. 

 
KREU II 

SEKUESTRIMI I PASURISË 
 

Neni 11 
Kriteret për sekuestrim të pasurisë 

 
1. Me kërkesë të motivuar të prokurorit, gjykata vendos sekuestrimin e pasurive të personave, sipas 

nenit 3 të këtij ligji, kur ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në indicie që tregon se personi mund të jetë 
i përfshirë në  veprimtari kriminale dhe zotëron pasuri apo të ardhura, që nuk i përgjigjen dukshëm nivelit të 
të ardhurave, fitimeve apo veprimtarive të ligjshme, të deklaruara dhe as nuk justifikohen prej tyre dhe kur:  

a) ekziston një rrezik real për humbje, marrje apo tjetërsim të fondeve, pasurive apo të drejtave të 
tjera, mbi të cilat parashikohet vënia në zbatim e masës së konfiskimit, sipas dispozitave të këtij ligji; ose 

b) ka dyshime të arsyeshme që tregojnë se zotërimi i pasurive dhe ushtrimi i veprimtarive të caktuara 
ekonomike, tregtare dhe profesionale janë në gjendje rreziku apo ndikimi nga ana e një organizate kriminale 
ose që mund të lehtësojnë veprimtaritë kriminale. 

2.  Kërkesa e prokurorit për sekuestrimin e pasurisë përmban indiciet, në të cilat bazohet dyshimi i 
arsyeshëm, si dhe arsyetimin për të paktën një prej kushteve të pikës 1 të këtij neni. 

 
Neni 12 

Procedura e sekuestrimit 
 
1. Kërkesa për sekuestrimin e pasurisë shqyrtohet nga gjykata, me pjesëmarrjen e prokurorit, brenda 

5 ditëve nga data e paraqitjes, në bazë të dokumenteve të paraqitura prej tij.  
2. Vendimi për masën e sekuestrimit është i ekzekutueshëm me shpalljen e tij. Masa e sekuestrimit 

është e vlefshme për një periudhë gjashtëmujore, duke filluar nga momenti i zbatimit të saj. 
3. Në rastin e verifikimeve komplekse, me kërkesë të prokurorit, gjykata mund të vendosë zgjatjen e 

afatit të zbatimit të masës së sekuestrimit për periudha tremujore, por jo më shumë se një vit nga data e 
mbarimit të afatit të masës së sekuestrimit, sipas pikës 2 të këtij neni. Kundër këtij vendimi mund të bëhet 
ankim në një gjykatë të një niveli më të lartë.  

4. Kur masa e sekuestrimit caktohet ndaj pasurive të paluajtshme ose pasurive të regjistruara në 
regjistra publikë, administratori i emëruar bën menjëherë njoftimin e kësaj mase në zyrat, pranë të cilave 
mbahen këta regjistra. 

5. Prokurori, jo më vonë se 5 ditë përpara mbarimit të afatit kohor të masës së sekuestrimit, të 
parashikuar në pikën 2 ose 3 të këtij neni, mund të paraqesë kërkesë për konfiskimin, e pasurisë ose zgjatjen e 
afatit të masës së sekuestros. Në rast të kërkesës për konfiskim, masa e sekuestrimit vazhdon deri në 
përfundimin e gjykimit për konfiskimin e pasurisë. 

6. Mosparaqitja e kërkesës, sipas pikës 5 të këtij neni, passjell shuarjen e masës së sekuestrimit. 
Megjithatë, shuarja e sekuestrimit nuk pengon paraqitjen dhe pranimin e kërkesës për konfiskimin e pasurisë. 
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Neni 13 
Vendimet e gjykatës kur revokohet masa e sekuestrimit 

 
1. Me vendimin e revokimit të masës së sekuestrimit, gjykata mund të vendosë detyrimin ndaj 

pronarit të pasurisë apo personit që ka në përdorim ose administrim pasurinë, apo pjesë të saj, për të njoftuar, 
për një periudhë jo më pak se 5 vjet, në Policinë Tatimore, akte të zotërimit, blerjes ose pagesave të kryera, të 
pagesave të marra, detyrave profesionale, të administrimit ose kujdestarisë, si dhe akte apo kontrata të tjera, 
sipas llojit dhe vlerës së përcaktuar nga gjykata, në varësi të pasurisë dhe të të ardhurave të personit, por jo 
për një vlerë më të vogël se 2 milionë lekë. 

2. Njoftimet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni bëhen brenda 10 ditëve nga përfundimi i aktit 
dhe, në çdo rast, brenda datës 31 janar të çdo viti, për aktet e kryera në vitin pararendës. 

3. Personit që nuk respekton detyrimet e njoftimit, brenda afateve të përcaktuara në pikën 2 të këtij 
neni, i konfiskohen, tërësisht ose pjesërisht, sendet e fituara dhe pagesat e marra, për të cilat nuk është 
respektuar detyrimi i njoftimit. 

 
Neni 14 

Ekzekutimi i masës së sekuestrimit 
 
1. Për ekzekutimin e masës së sekuestrimit, sipas këtij ligji, zbatohen, për aq sa është e mundur, 

rregullat e Kodit të Procedurës Civile, nëse ky ligj nuk parashikon ndryshe.  
2. Vendimi për marrjen e masës së sekuestrimit të pasurisë dhe vendimi për zgjatjen e afatit të masës 

së sekuestrimit i njoftohen nga gjykata zotëruesit të pasurisë së sekuestruar, sipas neneve 130, 131, 132 dhe 
133 të Kodit të Procedurës Civile. 

3. Përmbaruesi gjyqësor inventarizon sendet e sekuestruara në prani të administratorit të pasurisë, të 
caktuar për administrimin e kësaj pasurie dhe të personit zotërues të pasurisë, mbi të cilën është marrë masa e 
sekuestrimit, nëse ai e kërkon një gjë të tillë. Përmbaruesi gjyqësor dokumenton inventarizimin dhe dorëzimin 
e pasurive tek administratori me procesverbal, i cili nënshkruhet nga të pranishmit.  

4. Këshilli i Ministrave me vendim përcakton rregullat dhe procedurat e hollësishme të bashkëpunimit 
të shërbimit përmbarimor me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, si dhe 
pagesën përkatëse për shërbimin e përmbarimit. 

 
KREU III 

ADMINISTRIMI I PASURISË SË SEKUESTRUAR 
 

Neni 15 
Administratori i pasurisë së sekuestruar 

 
1. Gjykata, në vendimin e sekuestrimit të pasurisë, cakton, gjithashtu, nga lista e ekspertëve të 

Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara një a më shumë administratorë. 
Agjencia vë në dispozicion të gjykatës lisën e administratorëve, me persona të punësuar ose të autorizuar prej 
saj, të paktën një herë në vit dhe tregon kriteret e caktimit të tyre.  

2. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, me kërkesë të 
administratorit, mund ta autorizojë atë të kërkojë ndihmën e specialistëve ose të personave të tjerë, të cilët 
shpërblehen për punën e bërë, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave. 

 
Neni 16  

Detyrat e administratorit 
 
1. Administratori ka për detyrë të ruajë dhe të administrojë pasurinë e sekuestruar. Gjithashtu, ai ka 

për detyrë të rrisë, nëse është e mundur, vlerën e këtyre pasurive. 
2. Administratori, i caktuar me vendim gjykate për ekzekutimin e masës së sekuestrimit dhe për 

administrimin e sendit, paraqet çdo kërkesë të nevojshme pranë prokurorisë, shërbimit përmbarimor apo çdo 
institucioni tjetër shtetëror. 

3. Gjykata, edhe kryesisht, mund ta shkarkojë administratorin nga detyra, në çdo kohë, për paaftësi 
ose për mospërmbushje të detyrës. Kërkesa në gjykatë paraqitet nga prokurori kryesisht ose me propozim të 
motivuar të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 
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Neni 17 
Ndalime për administratorin 

 
Përveç rasteve kur autorizohet paraprakisht nga gjykata, administratori nuk lejohet të marrë pjesë në 

gjykim, të marrë kredi, të nënshkruajë marrëveshje pajtimi, arbitrazhi, premtimi, dorëzanie, hipotekimi ose 
tjetërsimi të pasurisë së sekuestruar, apo të kryejë veprime të tjera juridike administrimi jo të zakonshme. 

 
Neni 18  

Raportimet e administratorit 
 
1. Brenda 15 ditëve nga emërimi i tij, administratori detyrohet t'i paraqesë gjykatës një raport të 

hollësishëm për elementet thelbësore të ekzistencës dhe gjendjes, në të cilën ndodhet pasuria e sekuestruar. Në 
vijim, sipas afateve të caktuara nga gjykata, administratori i paraqet asaj raporte periodike për administrimin e 
pasurisë së sekuestruar, të shoqëruara, nëse kërkohet, me dokumentacionin përkatës. 

2. Administratori është i detyruar të njoftojë gjykatën edhe për pasuri të tjera, që mund të jenë objekt 
i masës së sekuestrimit, për ekzistencën e të cilave është vënë në dijeni gjatë administrimit. 

3. Administratori detyrohet që raportet e përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij neni t’ia dërgojë 
njëkohësisht prokurorit dhe Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 
 

Neni 19 
Kalimi i të drejtave reale për pasuritë e sekuestruara 

 
Gjykata, kryesisht ose me kërkesë të palëve, për pasuritë, të cilat dëmtohen, u bie vlera në mënyrë të 

ndjeshme ose dalin jashtë përdorimit, mund të vendosë kalimin e të drejtave reale tek të tretët, nisur nga 
parimet e miradministrimit të pasurisë. Të drejtat reale nuk kalohen te personat e parashikuar në nenin 3 pika 
2 të këtij ligji.  

 
Neni 20 

Përballimi i shpenzimeve të administrimit 
 
1. Shpenzimet e nevojshme ose të dobishme për ruajtjen dhe administrimin e pasurisë së sekuestruar 

përballohen nga fondet e siguruara nga administratori, në çdo lloj cilësie a burimi të ligjshëm. 
2. Nëse nëpërmjet administrimit të pasurisë së sekuestruar nuk përfitohen fonde të mjaftueshme për 

përballimin e shpenzimeve, sipas pikës 1 të këtij neni, ato parapaguhen nga shteti nëpërmjet Agjencisë së 
Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 

3. Në rastet e vendosjes së masës së konfiskimit të pasurisë, shpenzimet e përballuara për 
administrimin e kësaj pasurie nga administratori ose Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe 
të Konfiskuara përfshihen në llogaritë e administrimit të tyre. Nëse fondet e llogarive të administrimit nuk janë 
të mjaftueshme për të përballuar pagesën e këtyre shpenzimeve, ato paguhen pjesërisht ose plotësisht nga 
shteti, pa të drejtë kompensimi. 

4. Kur gjykata vendos revokimin e masës së sekuestrimit, zotëruesi i pasurisë ka të drejtë të kërkojë 
frutat e pasurisë, të realizuara gjatë administrimit. Ai ka të drejtë të kërkojë kompensimin në masën e 
pakësimit të vlerës së pasurisë ose të dëmit që i është shkaktuar pasurisë. 

 
KREU IV 

KONFISKIMI I PASURISË SË SEKUESTRUAR 
 

Neni 21 
Kërkesa për konfiskimin e pasurisë dhe barra e provës 

 
1. Masa e konfiskimit vendoset me kërkesën e prokurorit, i cili i paraqet gjykatës arsyet ku bazohet 

kërkesa. 
2. Konfiskimi i pasurisë kërkohet dhe vendoset edhe në raste kur ndaj pasurive nuk është kërkuar dhe 

vendosur masa e sekuestrimit. 
3. Barra e provës, për të vërtetuar se pasuritë janë fituar në mënyrë të ligjshme, i përket personit, 

kundër pasurive të të cilit kërkohet konfiskimi. 
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Neni 22 
Procedura gjyqësore e konfiskimit 

 
1. Gjatë gjykimit të kërkesës për konfiskim zbatohen, për aq sa është e mundur, dispozitat e Kodit të 

procedurës Civile. 
2. Me kërkesë të prokurorit gjykata mund të vazhdojë gjykimin edhe në raste kur personi nuk ka 

banim të njohur brenda vendit, është larguar jashtë vendit ose, me gjithë kërkimet e bëra, nuk gjendet. Në këtë 
rast gjykata vendos mosgjetjen e personit, duke i caktuar atij një avokat. Avokati mund të caktohet kryesisht 
nga gjykata ose të zgjidhet nga të afërmit e personit. 

3. Kur gjatë shqyrtimit gjyqësor del se pasuritë e sekuestruara u përkasin personave të tretë, gjykata, 
edhe kryesisht, me vendim të arsyetuar, i thërret ata për të ndërhyrë në proces. 

4. Personi i tretë, brenda afatit që i caktohet nga gjykata, ka të drejtë të paraqesë në seancë 
pretendimet e veta, si dhe të kërkojë marrjen e të dhënave të tjera të nevojshme. 

5. Kur vërtetohet se disa pasuri i janë transferuar apo janë regjistruar në emër të të tretëve, me 
veprime juridike fiktive ose të simuluara, gjykata konstaton pavlefshmërinë e këtyre veprimeve juridike. Për 
këtë qëllim, kur nuk provohet e kundërta, prezumohen fiktive ose të simuluara edhe: 

a) transferimet dhe regjistrimet në emër të të tretëve dhe me titull barrësor, të kryera brenda dy viteve 
përpara paraqitjes së kërkesës për marrjen e masës parandaluese kundër personave të afërm; 

b) transferimet dhe regjistrimet në emër të të tretëve dhe me titull falas apo dukshëm nën vlerën e 
tregut, të kryera brenda dy viteve përpara paraqitjes së kërkesës për marrjen e masës parandaluese. 

 
Neni 23 

Kohëzgjatja e gjykimit të kërkesës për konfiskim 
 
1. Gjykata, brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës së prokurorit, sipas nenit 21 të këtij 

ligji, vendos mbi kërkesën për konfiskimin e pasurisë. 
2. Në raste komplekse, gjykata, edhe kryesisht, mund të japë vendimin e saj në një afat të 

mëvonshëm, por gjithsesi brenda një viti nga data e paraqitjes së kërkesës për konfiskim. 
 

Neni 24 
Pranimi i kërkesës për konfiskim 

 
1. Gjykata vendos konfiskimin e pasurive kur plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme: 
a) kur ka dyshime të arsyeshme, bazuar në indicie, për pjesëmarrjen e personit në veprimtari 

kriminale të parashikuara në nenin 3 të këtij ligji;  
b) kur nuk provohet se pasuria ka prejardhje të ligjshme, apo personi nuk justifikon zotërimin e 

pasurive ose të të ardhurave, që nuk i përgjigjen dukshëm nivelit të të ardhurave, fitimeve apo veprimtarive të 
ligjshme, të deklaruara dhe as nuk justifikohen prej tyre; dhe 

c) kur rezulton se pasuria është drejtpërdrejt ose tërthorazi në zotërim të pjesshëm apo të plotë 
personit. 

2. Gjykata mund të vendosë pranimin e kërkesës për konfiskimin e pasurisë edhe kur: 
a) procedimi penal i filluar ndaj personit pushohet nga organi procedues për shkak: 
i) të pamjaftueshmërisë së provave; 
ii) të vdekjes së personit; 
iii) se personi nuk mund të merret si i pandehur dhe nuk mund të dënohet; 
b) personi deklarohet i pafajshëm penalisht për shkak: 
i) të pamjaftueshmërisë së provave; 
ii) se vepra penale është kryer nga një person, që nuk mund të akuzohet ose dënohet; 
c) personi është proceduar për një vepër penale, që përfshihet në fushën e zbatimit të këtij ligji, por 

gjatë procedimit penal ndryshohet cilësimi juridik i veprës dhe vepra e re është jashtë fushës së zbatimit të 
këtij ligji. 

 
Neni 25 

Shpenzimet procedurale 
 
1. Në shpenzimet procedurale përfshihen shpenzimet e sekuestrimit, të administrimit, të konfiskimit, 

të avokatit, si dhe çdo shpenzim tjetër i dokumentuar rregullisht. 
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2. Shpenzimet për sekuestrimin, sipas këtij ligji, parapaguhen nga shteti dhe paguhen nga personi, 
ndaj pasurive të të cilit vendoset sekuestrimi i pasurisë. 

3. Gjykata, në vendimin përfundimtar të kërkesës për konfiskim, cakton detyrimin për pagimin e 
shpenzimeve të parapaguara nga shteti. 

4. Shpenzimet e parapaguara nga shteti nuk paguhen, sipas pikës 2 të këtij neni, nëse gjykata nuk 
vendos masën e konfiskimit të pasurisë. 

5. Për ankesat për shpenzimet procedurale vendos gjykata që ka dhënë vendimin. 
 

KREU V 
VENDIMI, ANKIMI DHE EKZEKUTIMI I MASAVE PARANDALUESE 

 
Neni 26 

Elementet e vendimit të gjykatës 
 
Vendimi i gjykatës për marrjen e masës parandaluese, veç elementeve të parashikuara në nenin 310 të 

Kodit të Procedurës Civile, përmban edhe:  
a) llojin e masës parandaluese dhe kohëzgjatjen e saj, nëse masa është caktuar me afat; 
b) llojin e pasurisë me të gjitha të dhënat, që shërbejnë për identifikimin e saj, përfshirë edhe 

vendndodhjen, ose çdo gjë tjetër që vlen për ta identifikuar atë;  
c) parashtrimin e përmbledhur të faktit dhe shkakun ligjor të masës parandaluese; 
ç) masën e shpenzimeve procedurale, llojin e tyre, si dhe të dhëna për personin, të cilit i ngarkohen 

ato. 
 

Neni 27 
Ankimi  

 
1. Kundër vendimit të gjykatës për sekuestrimin e pasurisë, zgjatjen e afatit të masës së sekuestrimit, 

revokimit apo të shuarjes së masës së sekuestrimit, mund të bëhet ankim në gjykatën e një niveli më të lartë, 
sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile. 

2. Kundër vendimit të gjykatës për konfiskimin e pasurisë mund të bëhet ankim në gjykatën e një 
niveli më të lartë, sipas afateve dhe kushteve, të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile.  

3. Ankimi, sipas pikës 1 ose 2 të këtij neni, nuk pezullon zbatimin e vendimit, përveçse kur ligji 
parashikon ndryshe. 

 
Neni 28 

Ekzekutimi i vendimit të konfiskimit dhe revokimit të sekuestrimit 
 
1. Vendimi i konfiskimit të pasurive vihet në ekzekutim menjëherë pas shpalljes së tij. 
2. Vendimi i revokimit të masës së sekuestrimit të pasurisë vihet në ekzekutim 15 ditë pas njoftimit të 

palëve të interesuara. 
3. Gjatë ekzekutimit të vendimit të konfiskimit, gjykata, që ka dhënë vendimin, mund të nxjerrë, në 

dhomë këshillimi, urdhra për kryerjen e veprimeve të posaçme dhe marrjen e masave të tjera të nevojshme, ku 
përcakton edhe afatet e mënyrat e kryerjes së veprimeve dhe masat e nevojshme që duhen marrë. 

4. Procedura e ekzekutimit të vendimit të pranimit të kërkesës për konfiskim përjashtohet nga pagesa 
paraprake e tarifës së shërbimit. Këshilli i Ministrave përcakton rregullat dhe procedurat e hollësishme të 
bashkëpunimit të shërbimit përmbarimor me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara. 

5. Vendimi dhe urdhrat e posaçëm zbatohen nga përmbaruesi gjyqësor, i caktuar nga gjykata. Organi 
drejtues i shërbimit përmbarimor vë në dispozicion të gjykatës lisën e përmbaruesve gjyqësorë të paktën një 
herë në vit dhe tregon kriteret e caktimit të tyre. 

6. Përmbaruesi gjyqësor raporton kryesisht ose me kërkesë të gjykatës për ekzekutimin e vendimit 
dhe të urdhrave të posaçëm. 
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KREU VI 
PËRDORIMI I PASURIVE TË KONFISKUARA 

 
Neni 29 

Kalimi i pasurive të konfiskuara në pronësi të shtetit 
 
1. Pasuritë e konfiskuara me vendim gjykate, sipas këtij ligji, kalojnë në pronësi të shtetit. 
2. Vendimi i formës së prerë për konfiskimin e pasurive i dërgohet menjëherë Agjencisë së 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 
3. Kur vendimi i konfiskimit merr formë të prerë, pasuria kalon në pronësi të shtetit në mënyrë të 

pakthyeshme. Në këtë rast, zotëruesi i tyre ka të drejtë të kërkojë zhdëmtimin e drejtë, nëse në vijim provohet 
paligjshmëria apo pabazueshmëria e konfiskimit.  

 
Neni 30 

Kompetenca për mënyrën e përdorimit të pasurive të konfiskuara 
 
1. Ministri i Financave, bazuar në rekomandimet e Komitetit Këshillimor Ndëristitucional të 

Ekspertëve për Masat Kundër Krimit të Organizuar dhe në raportin e vlerësimit tekniko-financiar të Agjencisë 
së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, vendos mënyrën e përdorimit të pasurive të 
konfiskuara, sipas këtij ligji, në përputhje me kriteret e neneve 32 dhe 33 të këtij ligji. 

2. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, brenda 90 ditëve nga 
njoftimi i vendimit gjyqësor të parashikuar në pikën 2 të nenit 29 të këtij ligji, i paraqet Ministrit të Financave 
raportin e vlerësimit tekniko-financiar për çdo pasuri të konfiskuar. 

3. Ministri i Financave, me urdhër, përcakton mënyrën dhe kushtet e përdorimit të pasurive të 
paluajtshme të konfiskuara dhe nxjerr udhëzimet shoqëruese të përdorimit brenda 30 ditëve nga paraqitja e 
raportit të vlerësimit tekniko-financiar, por jo më vonë se 120 ditë nga data e njoftimit të vendimit gjyqësor të 
parashikuar në pikën 2 të nenit 29 të këtij ligji. 
 

Neni 31 
Detyrat e administratorit të pasurive të konfiskuara 

 
Administratori i caktuar nga gjykata, gjatë fazës së sekuestrimit të pasurive, vazhdon ushtrimin e 

detyrave, në emër dhe për llogari të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara, për aq kohë sa nuk është zëvendësuar prej saj me një person tjetër. 

 
Neni 32 

Përdorimi i pasurive të luajtshme dhe i mjeteve monetare 
 
Administratori kryen veprimet e nevojshme për të dorëzuar në llogaritë e Agjencisë së Administrimit 

të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara fondet në mjete monetare: 
a) të konfiskuara, që nuk do të përdoren për administrimin e pasurive të tjera të konfiskuara, ose që 

nuk do të përdoren për dëmshpërblimin e viktimave të veprave penale të krimit të organizuar; 
b) të përfituara nga shitja e pasurive të luajtshme, që nuk përdoren në veprimtarinë e personit juridik 

tregtar dhe të titujve, në vlerën neto, të përfituara nga shitja e pasurive për dëmshpërblimin e viktimave të 
krimit të organizuar. Nëse procedurat e shitjes nuk janë ekonomike, Ministri i Financave vendos transferimin 
e pronësisë pa pagesë ose shkatërrimin e pasurisë së konfiskuar nga administratori; 

c) që përfitohen nga rimarrja e kredive personale, nëse procedura e rimarrjes së tyre nuk është 
ekonomike ose, kur pas verifikimeve të bëra nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara, për aftësinë paguese të debitorit. Nëse rezulton se ai nuk ka aftësi paguese, kreditë personale 
anulohen nga Ministri i Financave. 
 

Neni 33 
Përdorimi i pasurive të paluajtshme dhe i atyre që shërbejnë  

për veprimtaritë ekonomike, tregtare dhe profesionale 
 

1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave, përcakton kriteret, masën dhe 
mënyrën e përdorimit të pasurive të paluajtshme dhe të atyre që shërbejnë për veprimtaritë ekonomike, 
tregtare dhe profesionale, pjesë e fondit të posaçëm, brenda kufijve të destinimit, të vendosura nga ky ligj. 
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2. Këshilli i Ministrave, në nxjerrjen e këtij vendimi, bazohet në parimet e miradministrimit të 
pronës, të rritjes së efektivitetit të drejtësisë penale, si dhe të rehabilitimit dhe zhdëmtimit të drejtë. 

 
Neni 34 

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara 
 
1. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara është institucioni 

përgjegjës për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. 
2. Rregullat e hollësishme për organizimin, kompetencat dhe funksionimin e Agjencisë së 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara caktohen nga Këshilli i Ministrave. 
3. Rregullat e hollësishme për kriteret e vlerësimit, mënyrat dhe procedurat e dhënies në përdorim 

dhe të tjetërsimit të pasurive të konfiskuara caktohen nga Këshilli i Ministrave. 
 

Neni 35 
Komiteti Këshillimor Ndërinstitucional i Ekspertëve  

për Masat Kundër Krimit të Organizuar 
 
1. Për mbikëqyrjen e administrimit të pasurive të konfiskuara nga Agjencia e Administrimit të 

Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, si dhe për marrjen e vendimeve për destinacionin e pasurive të 
konfiskuara ngrihet dhe funksionon Komiteti Këshillimor Ndërinstitucional i Ekspertëve për Masat Kundër 
Krimit të Organizuar. Ky komitet mblidhet pranë Ministrisë së Financave. 

2. Komiteti përbëhet nga tetë anëtarë, të propozuar respektivisht nga Ministri i Financave, Ministri i 
Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm, ministri që mbulon çështjet e rendit publik, ministri që mbulon çështjet 
sociale, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Kryetari i Zyrës së 
Administrimit të Buxhetit Gjyqësor dhe Kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë. 
Anëtari i propozuar nga Ministri i Financave është kryetar i komitetit. 

3. Në veprimtaritë e komitetit mund të ftohen të marrin pjesë edhe përfaqësues të institucioneve 
publike ose organizatave të tjera, vendase a të huaja, veprimtarë në fusha me interes për zbatimin e këtij ligji. 

4. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara i raporton, të paktën një 
herë në tre muaj, komitetit për veprimtarinë e saj. 

5. Komiteti, bazuar në prioritetet e përcaktuara në nenin 37 të këtij ligji, jep rekomandime që i 
drejtohen Ministrisë së Financave për disponimin efektiv të të ardhurave brenda Buxhetit të Shtetit, përfshirë 
edhe rekomandimin për pagimin e shpenzimeve operative të agjencisë. 

6. Komiteti, të paktën një herë në gjashtë muaj, u kërkon informacion me shkrim institucioneve 
qendrore, që i kanë në administrim, si dhe të dhëna të hollësishme për gjendjen dhe mënyrën e përdorimit të 
pasurisë së paluajtshme njësive vendore, që i kanë në pronësi pasuritë e paluajtshme të konfiskuara. 

7. Komiteti mblidhet, së paku, një herë në 3 muaj. Komiteti miraton rregulloren e brendshme të 
funksionimit të tij. 
 

Neni 36 
Raportimi periodik në Këshillin e Ministrave 

 
Ministri i Financave, në përfundim të çdo viti financiar, i paraqet Këshillit të Ministrave raportin për 

administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, sipas këtij ligji. 
 

Neni 37 
Fondi i posaçëm për parandalimin e kriminalitetit  

 
1. Të ardhurat e përfituara nga zbatimi i këtij ligji, për vitet financiare 2009-2010, në masën 50 për 

qind, do të shërbejnë për ngritjen e fondit të posaçëm për parandalimin e kriminalitetit dhe edukimin ligjor. 
Pas kalimit të këtij afati, fondi i posaçëm dhe masa e tij përcaktohen në legjislacionin buxhetor. 

2. Ky fond shërben për: 
a) përmirësimin e funksionimit të drejtësisë penale, duke destinuar pasuritë në administrim të 

Prokurorisë së Përgjithshme dhe të Ministrisë së Drejtësisë; 
b) përmirësimin e hetimeve paraprake penale të krimit të organizuar dhe zhvillimin e programeve të 

mbrojtjes së dëshmitarëve e të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, duke destinuar pasuritë në administrim të 
ministrisë që mbulon çështjet e rendit publik; 
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c) dhënien e ndihmës viktimave të krimit të organizuar dhe të dhunës, si dhe nxitjen e programeve 
sociale për këto kategori, duke destinuar pasuritë në administrim të ministrisë që mbulon çështjet sociale. 

3. Përveç institucioneve qendrore, përfitues të financimit të projekteve për parandalimin e 
kriminalitetit mund të jenë: 

a) njësitë e qeverisjes vendore, ku ndodhen pasuritë e paluajtshme të konfiskuara; 
b) organizatat jofitimprurëse, që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre rehabilitimin social, kulturor 

e shëndetësor të shtresave në nevojë, veçanërisht atyre të prekura apo të rrezikuara nga krimi, përfshirë 
organizatat dhe qendrat terapeutike, qendrat e riaftësimit dhe të kurimit të përdoruesve të substancave 
narkotike, si dhe qendrat e asistencës e të rehabilitimit të viktimave të trafikut të qenieve njerëzore, që, në tri 
vitet e fundit nga paraqitja e kërkesës, zhvillojnë veprimtari të tilla. 

4. Kërkesat për financimin e projekteve, sipas këtij neni, verifikimi dhe përgatitja e dokumentacionit 
për mendim në Komitetin Ndërinstitucional të Ekspertëve për Masat Kundër Krimit të Organizuar, si dhe 
ndjekja e zbatimit të tyre bëhen nga strukturat e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 
Konfiskuara. 

5. Ministri i Financave, mbështetur ne rekomandimin e Komitetit Ndërinstitucional të Ekspertëve për 
Masat Kundër Krimit te Organizuar, me urdhër, përcakton financimin e projektit dhe mënyrat e përdorimit të 
fondit të vënë në dispozicion të kërkuesit. 

6. Pjesa e fondit, e destinuar sipas pikës 2 të këtij neni, nuk mund të përdoret për shpërblime të 
funksionarëve të institucioneve përfituese.  
 

KREU VII 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 38 

Dispozitë kalimtare 
 
Kërkesat për marrjen e masave parandaluese, të paraqitura nga prokurori në gjykatë përpara hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, vazhdojnë të gjykohen, sipas rregullave të këtij ligji. 
 

Neni 39 
Aktet nënligjore 

 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet 

nënligjore në zbatim të neneve 14, 15 pika 2, 28 pika 4, 33 dhe 34 të këtij ligji. 
 

Neni 40 
Shfuqizime 

 
Ligji nr.9284, datë 30.9.2004 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar”, si dhe çdo 

dispozitë tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohet. 
 

Neni 41 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi 30 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.6362, datë 22.12.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir 

Topi 
 
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.181, faqe 8069 

 


